
 

 

AFR/RC44/R13 SAÚDE ORAL NA REGIÃO AFRICANA: SITUAÇÃO ACTUAL E 

MEDIDAS A TOMAR 

 

Considerando a resolução WHA36.14 (1983) da Assembleia Mundial da Saúde, 

que apelou aos Estados-Membros para que elaborassem as suas estratégias nacionais de saúde oral 

com base nas estratégias existentes; 

 

Considerando a resolução AFR/RC30/R4 (1980), que apelou aos Estados-

Membros para que integrassem a saúde oral nos programas de cuidados primários de saúde; 

 

Considerando as recomendações feitas pela Conferência de Chefe dos Serviços de 

Saúde Oral na Região Africana (1969) e pela Comissão Regional de peritos em Saúde Oral (1978) 

sobre as necessidades de criar serviços públicos de saúde oral; 

 

Considerando que os Estados-Membros adoptaram o Quadro Africano de 

Desenvolvimento Sanitário e o Pacote Distrital de Saúde para Todos como estratégia estruturais e 

organizacionais para acelerar a instauração da Saúde para Todos no ano 2000; 

 

Atendendo a que os problemas de saúde oral estão a tornar-se motivo de grande 

preocupação nos países da Região e que muito pode ser feito com pouco dinheiro, graças a 

medidas preventivas; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo documento de informação que constitui 

um quadro para melhorar os programas nacionais de saúde oral; 

 

2. CONVIDA os Estados-Membros a : 

 

i) elaborar políticas e planos nacionais completos de saúde oral baseados 

nos cuidados primário de saúde, monitorizar a sua execução e avaliar o 

seu impacto; 

 

ii) integrar a saúde oral no Pacote Distrital de Saúde para Todos, em todos 

os distritos; 

 

iii) criar mecanismos ou nomear pessoas para coordenar a execução dos 

programas nacionais de saúde oral; 

 

iv) elaborar programas de formação adequados para os profissionais de 

saúde oral a todos os níveis, em particular a nível distrital; 

 

v) introduzir a educação em medicina dentária preventiva nos curricula 

das instituições de formação de doenças; 

 

vi) constituir um orçamento para o programa de saúde oral com verbas 

para as despesas correntes e de capital; 

 
 



 

 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que 

 

i) continue a prestar o necessário apoio técnico aos Estados-Membros 

para melhorar os seus programas nacionais de saúde oral e a sua 

integração nos cuidados primários de saúde; 

 

ii) redobre de esforços no sentido de mobilizar recursos extra-orçamentais 

para reforçar as actividades programáticas no campo da saúde oral; 

 

iii) promova e apoie actividades apropriadas de investigação aplicação, a 

fim de encontrar soluções para os problemas de saúde oral, bem como 

métodos e meios eficazes para a sua prevenção e gestão; 

 

iv) apresente, à quadragésima-sétima sessão do Comité Regional, um 

relatório sobre os progressos realizados na execução deste programa. 

 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


