
 

 

AFR/RC39/R3 PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO: ESTRATÉGIAS 

REGIONAIS DE ELIMINAÇÃO DO TÉTANO NEONATAL E DE 

ERRADICAÇÃO DA POLIOMIELITE 

 

Considere as resoluções AFR/RC38/R2 da 38ª Sessão de Comité Regional e 

WHA41.28 da 41ª Assembleia Mundial da Saúde relativas, respectivamente, à eliminação do 

tétano neonatal na Região Africana, até 1995, e à erradicação da poliomielite no mundo, até ano 

2000.  

 

Tendo examinado o relatório do Director Regional sobre as estratégias regionais 

de eliminação do tétano neonatal e de erradicação da poliomielite (documento AFR/RC39/6); 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório claro e conciso; 

 

2. APROVA as estratégias regionais de eliminação do tétano neonatal e de 

erradicação da poliomielite condidas no relatório do Director Regional; 

 

3. AGRADECE às organizações internacionais, governamentais e não 

governamentais e eliminação do tétano neonatal e de erradicação da 

poliomielite, nomeadamente o UNICEF, Associação Canadiana de Saúde 

pública, a USAID e o Rotary Internacional,  

 

4. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) fazer destas estratégias as prioridades dos teus programas nacionais de 

vacinação; 

 

ii) acelera a elaboração e a execução de planos de acção nacionais e 

distritais, em conformidade com as estratégias regionais; 

 

iii) tomar todas as disposições apropriadas para aumentar a cobertura do 

PAV, em geral, e da vacinação antitetânica e antipoliomielítica, em 

particular; 

 

iv) aumentar a capacidade de vigilância epidemiológica a nível distrital e 

reforçar a notificação do tétano neonatal a da poliomielite, 

 

v) exercer uma vigilância permanente a fim de que as actividades de 

eliminação do tétano neonatal e de erradicação da poliomielite sejam 

integradas no Programa Alargado de Vacinação, reforçando, assim, o 

desenvolvimento dos cuidados primários de saúde, a nível distrital; 

 

vi) assegurar que o desenvolvimento das actividades de eliminação do 

tétano neonatal e de erradicação da poliomielite seja centrada no 

distrito, 

 

 



 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) apoie os esforços dos países tendentes a elaboração e execução dos 

seus planos de acção; 

 

ii) em colaboração com o UNICEF, as outras agências do sistema das 

Nações Unidas e as organizações governamentais e não-

governamentais, melhor a coordenação, e a mobilização, e que tire o 

melhor aproveitamento possível dos recursos destinados à execução do 

PAV, reforçando os componentes ”tétano neonatal” e ”poliomielite”, 

para efeitos de eliminação e erradicação; 

 

iii) reforce as capacidades de apoio técnico a todos  os níveis, com vista a 

aumentar a contribuição da Sede Regional para a eliminação do tétano 

neonatal e a erradicação da poliomielite; 

 

iv) apresente, de dois em dois anos, um relatório ao Comité Regional sobre 

os progressos realizados na implementação destas estratégias. 

 

10ª sessão, 12 de Setembro de 1989 

 

 

  


