
 

 

AFR/RC44/R6 PROGRAMA REGIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE 

 

Manifestando a sua preocupação pelo facto de continuarem a correr anualmente na 

Região Africana mais de 500.000 óbito e 1.250.000 novos casos de tuberculose; 

 

Reconhecendo que a tuberculose está a aumentar rapidamente na Região Africana, 

devido à degradação da situação socioeconómica e à pandemia da SIDA; 

 

Reconhecendo igualmente que a quimioterapia de curta duração é uma das 

intervenções com melhor relação custo-eficácia em medicina; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre os progressos realizados 

pelo programa regional de controlo da tuberculose; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelas excelentes e concretas medidas tomadas 

para reforçar o programa regional de controlo da tuberculose; 

 

2. APELA aos Estados-Membros para que; 

 

i) dêem o máximo apoio político à criação de programas nacionais de luta 

antituberculosa com um serviço central, e forneçam dotações 

orçamentais para a implementação da estratégia antituberculosa 

recomendada pela OMS; 

 

ii) reforcem as capacidades de gestão dos programas nacionais, em 

particular a nível distrital, utilizando os módulos de formação 

existentes; 

 

iii) reforcem as actividades de educação para a saúde por meio de diversas 

estratégias incluindo a participação comunitária, em particular no 

respeitante aos estigmas sociais associados à tuberculose; 

 

3. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-

governamentais, bem como às funções privadas sem fins lucrativos, para que 

continuem a prestar apoio financeiro e técnico às actividades de luta 

antituberculosa, na Região Africana; 

 

4. APELA ao Director Regional para que: 

 

i) oriente as actividades com vista a aumentar para 85 por cento a taxa de 

cura dos casos de tuberculose com baciloscopia positiva e detectar 7a 

por cento dos casos até ao ano 2000, no âmbito dos cuidados primários 

de saúde; 

 

ii) intensifique o apoio técnico aos Estados-Membros para a 

implementação da quimioterapia de curta duração; 

 



 

 

iii) continue a desempenhar um papel catalisador na angariação dos 

recursos financeiros necessários à implementação da quimioterapia de 

curta duração; 

 

iv) continua a reforçar as capacidades de gestão dos países para lutar 

contra a tuberculose, através da formação e da promoção da 

investigação operacional; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que acompanhe de perto os progressos 

realizados pelo programa e disso informe periodicamente o Comité Regional. 

 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


