
 

 

AFR/RC41/R3  INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS (IRA) 

 

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

os Estados-Membros para que criassem programas nacionais de combate às infecções respiratórias 

agudas (IRA), que deveriam ser integrados nos cuidados primários de saúde; 

 

Considerando que os Estados-Membros aprovaram o Cenário de Desenvolvimento 

Sanitário como um quadro estrutural organizacional para acelerar a instauração da SPT/2000; 

 

Tendo presente que as IRA são um importante problema de saúde pública nos 

países da Região; 

 

Preocupado com a magnitude da mortalidade das crianças menores de cinco anos 

de idade causada pelas IRA, a qual foi realçada no relatório do Director Regional; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

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

 

2. APELA aos Estados-Membros para que elaborem programas nacionais 

completos de combate às infecções respiratórias agudas como um dos 

programas prioritários para reduzir a mortalidade nos lactentes e nas crianças 

pequenas, e que, como medidas importantes: 

 
i) procedam, em particular, à formação do pessoal de saúde em aspectos 

técnicos e operacionais do programa, com particular incidência no 

tratamento estandardizado dos casos; 

 

ii) integrem as actividades de combate às IRA nos cuidados primários de 

saúde; 

 
iii) mobilizem recursos locais e externos para o programa; 

 
3. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-

governamentais, bem como às fundações e organizações privadas sem fins 

lucrativos, para que apoiem as actividades de combate às IRA na Região 

Africana; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 
iv) preste o apoio técnico necessário aos Estados-Membros na elaboração 

dos seus programas nacionais de combate às IRA e na respectiva 

integração nos cuidados primários de saúde; 

 

v) organize actividades de formação técnica e em gestão para os nacionais 

encarregados do combate às IRA, bem como seminários para facilitar o 



 

 

intercâmbio de experiências e a promoção aos níveis nacional e 

regional; 

 
vi) apresente, à 44ª Sessão do Comité Regional, um relatório sobre os 

progressos realizados na implementação e expansão dos programas de 

combate às infecções respiratórias agudas na Região. 

 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

  


