
 

 

AFR/RC44/R9 PROGRAMA DE CONTROLO DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 

AGUDAS: PROGRESSOSREALIZADOS 

 

Considerando a resolução WHA44.7 da Assembleia Mundial da Saúde que apelou 

aos Estados-Membros para que ciassem programas nacionais de controlo das infecções 

respiratórias agudas (IRA), integrados nos cuidados primários de saúde; 

 

Considerando a resolução AFR/RC41 do Comité Regional que apelou aos 

Estados-Membros para que elaborassem programas nacionais pertinentes de controlo das IRA, a 

fim de reduzir significativamente a mortalidade nos lactentes e nas crianças pequenas; 

 

Reiterando a sua adesão à Declaração e ao Plano de Acção da Cimeira Mundial de 

Setembro de 1990 em prol dos “Direitos da Criança”, especialmente no respeitante à redução de 

33 por cento do total anual de óbitos por IRA, até ao ano 2000; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório conciso e completo; 

 

2. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) acelerar a elaboração dos seus planos de acção e, acima de tudo, a 

tomar as providências necessárias à respectiva implementação, com 

ênfase no tratamento precoce e correcto dos casos; 

 

ii) reorientar a formação básica dos profissionais de saúde, à luz das 

estratégias do programa; 

 

3. CONVIDA os parceiros do desenvolvimento sanitário nos Estados-Membros a 

prestar apoio técnico e financeiro aos programas nacionais; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) intensifique o apoio técnico da OMS para o planeamento, formação, 

monitorização e avaliação dos programas nacionais; 

 

ii) continue a realizar seminários de orientação nos países, para envolver 

todos os actores e parceiros no terreno, por forma a promover as 

estratégias do programa; 

 

iii) apoie todas as estratégias que visem integrar as actividades de 

CDD/IRA no programa de sobrevivência da criação; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que apresente, à quadragésima-sexta sessão 

do Comité Regional, um relatório sobre os progressos realizados e os 

problemas encontrados na execução deste programa 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 


