
 

 

AFR/RC38/R24 ORGANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA DISTRITAL 

PARA CONTROLAR AS EPIDEMIAS 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a persistência de situações 

de emergência causadas por epidemias de doenças transmissíveis; 

 

Notando com preocupação que, apesar de existir disponibilidade de tecnologia 

apropriada de prevenção e combate, as epidemias de doenças transmissíveis continuam a provocar 

sofrimentos consideráveis e perdas de vidas humanas; 

 

Considerando que a persistência destas epidemias pode produzir efeitos imediatos 

e a longo prazo, os quais entravarão o desenvolvimento socioeconómico e a instauração da “Saúde 

par Todos”; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. AGRADECE ao Director Regional por todos os esforços envidados para 

apoiar os Estados Membros na prevenção e combate às epidemias de doenças 

transmissíveis, nomeadamente através de actividades de formação e 

intervenções directas; 

 

3. EXPRIME o seu reconhecimento às organizações internacionais, 

governamentais e não-governamentais, assim como aos governos que 

contribuíram para as operações de socorros, quer directamente quer através da 

OMS, durante as situações de emergência causadas por epidemias de doenças 

transmissíveis na Região; 

 

4. INSTA aos Estados Membros de: 

 

i) analisar e avaliar, o mais rapidamente possível a eficácia e eficiência 

dos respectivos sistemas de vigilância, prevenção e combate às 

doenças, em geral, e de luta contra as doenças potencialmente 

epidémicas, em particular; 

 

ii) definir, para cada uma das principais doenças potencialmente 

endémicas, as medidas a tomar a nível distrital a fim de organizar, de 

maneira permanente, a prevenção e o combate às epidemias de doenças 

transmissíveis, no âmbito do plano de desenvolvimento sanitário em 3 

fases; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) colabore com os Estados Membros na avaliação dos respectivos 

potenciais de vigilância, prevenção e combate à doença, em geral, e às 

epidemias, em particular; 

 



 

 

ii) apoie os Estados Membros na definição de medidas simples e eficazes 

a tomar a nível distrital, tendo em vista a vigilância, a prevenção e o 

combate às epidemias de doenças transmissíveis, no âmbito dos 

cuidados primários de saúde; 

 

iii) continue a encorajar uma cooperação estreita com as outras instituições 

das Nações Unidas a Liga das Sociedades da Cruz-Vermelha, os 

governos e as outras organizações governamentais e não-

governamentais, para que as mesmas possam reagir rápida e 

eficazmente às situações de emergência causadas por epidemias e 

elaborar planos que permitirão aos Estados Membros controlar essas 

mesmas situações. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


