
 

 

AFR/RC43/R8 PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO: INTERVENÇÕES 

PRIORITÁRIAS PARA ACELERAR A IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional contido no documento 

AFR/RC39/19 que põe a tónica nas acções prioritárias susceptíveis de acelerar os progressos do 

PAV regional; 

 

Recordando a resolução AFR/RC35/R9 que marcou a fase de aceleração do PAV, 

com a instituição do Ano Africano de Vacinação; 

 

Considerando a resolução AFR/RC41/R1 que deu ênfase ao reforço das 

actividades de vacinação distrito a distrito, a fim de manter e aumentar a cobertura vacinal; 

 

Considerando a resolução AFR/RC42/R4 que instou os Estados-Membros a fixar 

objectivos de redução do tétano neonatal e da poliomielite, melhorar a vigilância epidemiológica a 

nível distrital e aumentar a contribuição dos orçamentos nacionais para as despesas de operação 

dos programas nacionais, incluindo a compra de vacinas; 

 

Notando, com satisfação, que alguns Estados-Membros já criaram mecanismos de 

financiamento do programa, nomeadamente para a compra de vacinas, em conformidade com o 

disposto na resolução AFR/RC42/R3; 

 

Considerando que a nova estratégia de erradicação da poliomielite requer, em 

particular, a criação de zonas livres da transmissão do poliovírus e o alargamento gradual dessas 

zonas; 

 

Notando, com satisfação, os progressos realizados numa dúzia de países da 

Região, que atingiram e mantiveram uma cobertura vacinal elevada e reduziram 

significativamente a incidência da poliomielite, do tétano neonatal e, inclusive, do sarampo, 

criando assim uma primeira zona potencialmente livre da transmissão do poliovírus na nossa 

Região; 

 

Reconhecendo que os conflitos sócio-políticos ocorridos em alguns países da 

Região estão na origem da diminuição das taxas de cobertura vacinal; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelas informações e orientadas contidas no seu 

relatório; 

 

2. REAFIRMA a prioridade que os Estados-Membros deveriam dar à aceleração 

da implementação dos programas nacionais de vacinação, a fim de se 

atingirem os objectivos de eliminação do tétano neonatal, de erradicação da 

poliomielite e de controlo do sarampo; 

 
3. INSTA os Estados-Membros a: 



 

 

i) estabelecer uma vigilância mensal rigorosa da cobertura vacinal e da 

incidência das doenças-alvo prioritárias do PAV, a nível de cada 

distrito; 

 

ii) enviar à Sede Regional um relatório mensal sobre a incidência da 

poliomielite, do tétano neonatal e do sarampo, bem como um relatório 

semestral sobre a cobertura vacinal; 

 
iii) adoptar estratégias operacionais mais agressivas para aumentar a 

cobertura vacinal em cada distrito; 

 
iv) reforçar a coordenação com os parceiros do PAV, de forma a 

intensificar a mobilização dos recursos requeridos para as actividades; 

 
v) criar, onde ainda não existam, mecanismos de financiamento do 

programa, em particular para a compra de vacinas; 

 
4. LANÇA UM APELO aos Estados-Membros para que tomem todas as 

disposições necessárias, a fim de que as intervenções destinadas a proteger as 

crianças, em particular pela vacinação, não sejam comprometidas, mesmo 

durante as crises económicas e os conflitos políticos e sociais; 

 

5. LANÇA UM APELO às agências do sistema das Nações Unidas, às 

organizações governamentais de cooperação e às organizações não-

governamentais para que continuem a apoiar os esforços dos Estados-

Membros, em particular com vista ao aprovisionamento de vacinas, ao 

desenvolvimento da vigilância epidemiológica e à criação de uma rede de 

laboratórios para a identificação do poliovírus; 

 
6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 
i) prossiga a colaboração com os Estados-Membros para reforçar o 

planeamento e a implementação das estratégias de aceleração dos 

programas nacionais de vacinação a nível distrital; 

 

ii) coopere com o Estados-Membros de modo a alargar progressivamente 

as zonas livres de poliomielite, eliminar o tétano neonatal e acelerar o 

controlo do sarampo; 

 
iii) prossiga a colaboração com as organizações internacionais, os 

organismos de cooperação bilateral e multilateral, as organizações não-

governamentais e outras organizações vocacionadas para o 

desenvolvimento com vista a mobilizar mais recursos para o programa; 

 
iv) estude com os Estados-Membros e os outros parceiros os melhores 

mecanismos de aprovisionamento e compra de vacinas; 

 
 

 



 

 

v) continua a informar anualmente o Comité Regional dos progressos 

realizados. 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


