
 

 

AFR/RC40/R6 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A SIDA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional contido no documento 

AFR/RC40/5; 

 

Considerando a Declaração da Assembleia-Geral das Nações Unidas que confirma 

o papel de direcção atribuído à OMS na concepção, organização e coordenação na luta contra a 

SIDA, a nível mundial; 

 

Notando, com satisfação, a implementação das resoluções WHO40.2, WHA41.24 

e AFR/RC39/R7; 

 

Apreciando a adesão, sem reservas dos Estados membros à estratégia mundial de 

luta contra a SIDA e à execução das actividades, tanto a nível da Região como a nível dos países; 

 

Notando, com satisfação, os múltiplos esforços enviados pela comunidade 

internacional num ímpeto de solidariedade sem precedentes para combater a pandemia da SIDA; 

 

Considerando que a rápida progressão desta pandemia faz dela um dos problemas 

de saúde mais preocupantes do mundo, em geral, e da Região Africana, em particular; 

 

Preocupado com a ameaça particular que paira sobre os jovens, resultante da forte 

prevalência da infecção e da doença no seio deste grupo, e com o impacto negativo de tal situação 

sobre o desenvolvimento socioeconómico e o equilíbrio demográfico dos países da Região; 

 

Reconhecendo a importância de que revestem para o êxito dos programas de luta 

contra SIDA, questões como a vigilância epidemiológica, a integração das actividades nos 

cuidados prioritários de saúde, a gestão, a descentralização e a investigação, 

 

Recordando que, em conformidade com a repartição de tarefas e funções aos 

diferentes níveis da Organização, o apoio directo aos programas nacionais e a coordenação das 

actividades regionais são da competência da Sede Regional, 

 

Consciente da importância dos factores sócio-culturais para a organização da luta 

contra SIDA; 

 

Convencido de que, em consequência, a Sede Regional é a que está em melhores 

condições para garantir a coordenação e um acompanhamento adequado, baseado nas 

especificidades da Região, com vista a elaborara e pôr em prática uma estratégia de luta 

apropriada; 

 

O COMITE REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório; 

 

2. FELICITA o Director Geral pelo esforço intensivo de mobilização de recursos 

e pela pertinência dos programas desenvolvidos nos países, bem como pelo 

esforço enviado no sentido de descentralizar efectivamente as actividades de 



 

 

luta contra a SIDA, em conformidade com os princípios dos cuidados 

primários de saúde e as disposições preceituadas na resolução AFR/RC39/R7; 

 

3. AGEADE à comunidade internacional o poio prestado à luta contra SIDA nos 

países da Região; 

 

4. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) usar a estratégia de cuidados primário de saúde, continuar a 

intensificare a acelerar o processo de integração, iscrever a luta contra a 

.SIDA na lista de prioridades dos seus programas respectivos de 

desenvolvimento socioeconómico e sanitário, descentralizar as 

actividades de luta contra SIDA a nível periférico de acordo com o 

Cenário Africano de Desenvolvimento Sanitário, em três fases, em tirar 

o melhor aproveitamento dos recursos nacionais disponíveis; 

 

ii) promover e desenvolver as actividades de informação, de educação e 

de comunicação (IEH), para combater mais eficazmente a SIDA e 

outras doenças sexualmente transmissíveis; 

 

iii) prosseguir a colaboração com a OMS e os outros parceiros, bem como 

os países da Região, num espírito de diálogo franco e de troca aberta de 

informação; 

 

iv) prestar uma atenção particular à protecção das crianças e dos 

adolescentes; 

 

v) intensificar as medidas necessárias para proteger os agentes de 

cuidados de saúde; 

 

vi) reforçar os programas nacionais de prevenção e combate à SIDA, 

particularmente nos seguintes domínios: 

 

c) definição de uma política de uma nacional em matéria de transfusão 

sanguíneo, incluindo a criação de um serviço nacional coordenado de 

transfusão sanguínea; 

 

d) utilização de um plano a médio prazos para os programas nacionais de 

prevenção e combate a SIDA, para facilitar a aplicação das estratégias 

vocacionais para a prevenção do risco de transmissão do VIH pelo 

sangue e pelos produtos sanguíneos; 

 

e) vigilância epidemiológica; 

 

f) integração das actividades nos cuidados primários de saúde; 

 

g) melhoria da gestão a todos os níveis do sistema nacional de saúde; 

 

h) descentralização baseada na estratégia distrital; 



 

 

 

i) promoção da investigação/desenvolvimento, tendo em conta as regras 

de ética estabelecidas aos níveis nacionais e mundial; 

 

vii) tomar as medidas necessárias para proteger os direitos do Homem e a 

dignidade das pessoas infectadas pelo VIH e dos doentes da SIDA; 

 

5. SOLICITA ao Director-Geral que continue o processo de descentralização dos 

programas, já iniciado, a fim de criar estruturas apropriadas para prestar um 

apoio eficaz e para a segurar o acompanhamento dos programas nacionais em 

curso; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a apoiar os Estados-Membros na implementação dos 

programas nacionais de luta contra SIDA, âmbito do Cenário de 

Desenvolvimento Sanitário em três fases 

 

ii) reforce, graças a nomeação do pessoal suplementar, as Equipas 

interpaíses de Desenvolvimento Sanitário e as Representações da 

OMS, com vista a ajudar os países a integrar progressivamente os 

programas de luta contra a SIDA nos cuidados primários de saúde; 

 

iii) continue a mobilizar, em colaboração com o Director-Geral, recursos 

complementares para apoiar os programas nacionais e as actividades 

regionais ; 

 

iv) garanta que os pedidos dos países sejam rapidamente satisfeitos 

nomeadamente no que respeita ao equipamento, suprimentos e 

reagentes essências, 

 

v) apresente um relatório à 41ª sessão do Comité Regional sobre a 

situação da SIDA na Região e sobre a implementação da presente 

resolução. 

7ª Sessão, 11 de Setembro de 1990 

 

 

  


