
 

 

AFR/RC40/R8 MEDICINA TRADICIONAL 

 

Consciente do papel importante desempenhado pela medicina tradicional na 

prestação de serviços de saúde em África, e que, na generalidade, mais de um quarto de todas as 

prescrições médicas se baseia em substâncias originárias de plantas e que o valor económico de 

tais produtos é elevado e está a subir rapidamente; 

 

Recordando as resoluções precedentes da Assembleia Mundial da Saúde 

(WHA22.54, WHA31.33, WHA40.33 e WHA41.19) e de Comité Regional Africano 

AFR/RC28/R3, AFR/RC33/R3 e AFR/RC36/R9 sobre a medicina tradicional e os cuidados de 

saúde modernos, especialmente sobre a utilização de plantas medicinais no sistema de saúde; 

 

Consciente de que os interesses económicos e de desenvolvimento tendem a ser 

preferidos em detrimento das necessidades de saúde e que um certo número de países está a ficar 

cada vez mais dependente do apoio externo em matéria de fornecimento dos seus medicamentos 

essenciais; 

 

Considerando indispensáveis a necessidade de tomar medidas práticas e eficazes 

para reforçar os sistemas tradicionais de medicina, particularmente o potencial económico destes 

sistemas e nas suas capacidades para satisfazer as necessidades em medicamentos básicos da 

população; 

 

Tendo presente o facto de que muitas espécies de plantas medicinais estão 

ameaçadas pela alteração ecológica e ambiental em todo o mundo; 

 

Tendo analisado, com satisfação, o relatório do Director Regional sobre a 

medicina tradicional; 

 

O COMITÉ REGIONAL 

 

1. FELICITA o DirectorRegional pelo seu relatório; 

 

2. APRECIA o interesse continue manifestando pelo Director Regional neste 

campo, particularmente pela designação de um responsável regional 

encarregado da medicina tradicional; 

 

3. TOMA NOTA, com satisfação: 

 

i) dos esforços enviados por alguns países da Região, neste domínio; 

 

ii) da realização em Niamey (Níger), entre 13 e 16 de Fevereiro de 1989, 

da primeira reunião dos centros colaboradores da OMS no campo da 

medicina tradicional da Região Africana 

 

iii) da realização em Arusha (Tanzânia), entre 19 a 23 de Fevereiro de 

1990; da Conferência internacional dos peritos dos países em 

desenvolvimento sobre as plantas medicinais; 

 



 

 

4. INCENTIVA os Estados-Membros a prosseguir os seus esforços no sentido de 

promover e desenvolver os seus sistemas de medicina tradicional, 

especialmente a componente”plantas medicinais; 

 

5. EXORTE todos os governos a: 

 

i) elaborar, no contexto dos seus sistemas nacionais de saúde, políticas e 

legislação apropriada, para reforçar o desenvolvimento das actividades 

nacionais de medicina tradicional; 

 

ii) mobilizar activamente os fundos necessários à promoção de medicina 

tradicional; 

 

iii) designar, se necessário, um responsável para as actividades nacionais 

de medicina tradicional; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a intensificar os seus esforços para mobilizar os recursos 

extra-orçamentais adequados, com vista a reforçar as actividades do 

programa de medicina tradicional; 

 

ii) tome as medidas apropriadas para promover estudos sobre temas 

especializados de medicina tradicional; 

 

iii) reforce a cooperação e o intercâmbio de experiencia no 

desenvolvimento e aplicação da estratégia de utilização das plantas 

medicinais, incluindo a cooperação técnica entre países em 

desenvolvimento e países desenvolvidos; 

 

iv) apresente um relatório à 42ª sessão do Comité Regional sobre os 

progressos realizados na execução deste programa. 

 

8ª Sessão, 12 de Setembro de 1990 

 

 

  


