
 

 

AFR/RC46/R2 ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E LUTA CONTRA HIV/SIDA/DST 

NA REGIÃO AFRICANA 

 

Reconhecendo, uma vez mais, que o HIV/SIDA/DST continua a ser um dos 

problemas de saúde pública mais importantes, em África; 

 

Notando que a maioria dos programas de luta contra o HIV/SIDA/DST são 

elaborados e implementação de modo vertical e não sustentado; 

 

Preocupado com o crescente número de casos de infecção pelo HIV e a elevada 

incidência das doenças sexualmente transmissíveis (DST e da tuberculose na Região, face à 

diminuição dos recursos nacionais e externos afectados aos programas de luta contra o 

HIV/SIDA/DST; 

 

Considerando a Resolução AFR/RC45/R1, que reafirmou que a OMS devia 

desempenhar um papel de liderança técnica nas questões relacionadas com a prevenção e luta 

contra o HIV/SIDA/DST, a nível dos países; 

 

Reconhecendo o empenhamento manifestado pelos Chefes de Estados de Governo 

da OUA no sentido de enfrentar os problemas do HIV/SIDA/DTS em África, tal como expresso 

nas Delegações de Dacar (1992) e Tunes (1994); 

 

Notando que os países aprovam uma abordagem multissectorial para o 

planeamento, implementação, monitorização e avaliação dos programas nacionais de luta contra o 

HIV/SIDA/DTS; 

 

Preocupado com o problema da não acessibilidade dos medicamentos necessários 

aos doentes com HIV/SIDA e DST; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional (documento AFR/RC46/8), que 

propõe uma nova estratégia regional de prevenção e luta contra O HIV/SIDA/DST; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA a nova estratégia regional de prevenção e luta contra o 

HIV/SIDA/DST, propostas no documento AFR/RC46/8; 

 

2. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) adaptar as suas estratégias nacionais de prevenção e luta contra o 

HIV/SIDA/DST à luz da nova estratégia regional, pondo assim uma 

tónica acrescida na integração, particularmente na descentralização dos 

programas de combate à tuberculose e na atribuição de poderes 

acrescidos aos programas nacionais de luta contra a SIDA; 

 

ii) prever verbas significativas nos seus orçamentos nacionais para os 

programas integrados de luta contra o HIV/SIDA/DST; 

 



 

 

iii) assegurar que os outros sectores assumam a plena responsabilidade do 

planeamento, da afectação de recursos, da implementação e da 

avaliação das actividades de luta contra o HIV/SIDA/DST, nos seus 

domínios de competência; 

 

iv) mobilizar recursos locais, com o apoio dos Representantes da OMS nos 

países e realizar reuniões de mobilização de recursos as actividades 

integrada de luta contra o HIV/SIDA/DST; 

 

v) criar e/ou reforçar um órgão nacional de carácter multissectorial, 

responsável pela promoção, orientação, planeamento, mobilização de 

recursos e coordenação, perante o qual todos os sectores serão 

responsáveis; 

 

3. APELA aos outros parceiros para que intensifiquem o seu empenho no apoio 

aos programas de luta contra o HIV/SIDA/DST aos níveis regional e dos 

países, afectando os recursos técnicos e financeiros suficientes para 

intervenções integradas e coordenadas nos países, sob a liderança destes; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) reforce o programa regional de luta conta o HIV/SIDA/DST, de forma 

a prestar apoio técnico apropriado aos países, integrando as actividades 

de luta contra o HIV/SIDA/DST nos outros programas de saúde’ 

 

ii) promova a colaboração entre países pertencentes ao mesmo bloco 

epidemiológico; 

 

iii) continue a desempenhar um papel dinâmico de promoção, colaborando 

com outros parceiros na implementação da nova estratégia regional 

com o apoio da OUA e prosseguindo com a implementação das 

Declarações sobre o HIV/SIDA/DST em África das Cimeiras de Dacar 

(1992) e Tunes (1194); 

 

iv) tome todas as providências necessárias para ajudar os países a prestar 

cuidados correctos aos doentes com HIV/SIDA e DST, incluindo o 

acesso a medicamentos apropriados; 

 

v) incentive e apoie a investigação com vista a ajudar a pôr à disposição 

dos países os meios de tratamento e prevenção do HIV/SIDA, 

incluindo através da utilização das plantas medicinais africanas; 

 

vi) mobilizem recursos extra-orçamentais para a prevenção e luta contra o 

HIV/SIDA/DST, na Região; 

 

vii) prossiga com os seus esforços no sentido de estabelecer bons 

mecanismos de colaboração com o programa ONUSIDA e outros 

parceiros, aos níveis regional e dos países; 

 



 

 

viii) apresente, ao Comité Regional, por ocasião da sua 47a sessão, um 

relatório sobre os progressos realizados na implementação da presente 

resolução. 

 

Oitava sessão, 10 de Setembro de 1996 

 

 

  


