
 

 

AFR/RC38/R9 PROGRAMA DE LUTA CONTRA A SIDA 

 

Considerando que as recomendações das resoluções WHA39.29, WHA40.26 e 

AFR/RC37/R5 se encontram em fase de implementação; 

 

Considerando também a resolução WHA41.24 sobre a não discriminação contra às 

pessoas infectadas pelo VIH e pela SIDA; 

 

Reconhecendo que a SIDA é um problema mundial, que representa uma séria 

ameaça para a humanidade e para a instauração da Saúde para Todos, exigindo medidas imediatas 

a nível mundial para a implementação da estratégia mundial da OMS destinada ao seu combate; 

 

Tendo tomado conhecimento do relatório do Director Regional sobre os 

progressos realizados na luta contra a SIDA e sobre o ponto de situação relativamente à 

implementação dos respectivos programas nacionais; 

 

Convicto da importância da educação e informação das populações para o combate 

à SIDA, na ausência de qualquer vacina ou medicamento seguro e eficaz; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. FELICITA o Director Regional para o seu relatório; 

 

2. AGRADECE ao Director Regional e ao Director-Geral os resultados que o 

Programa Mundial da SIDA mobilizou até ao presente, em especial para o 

apoio aos programas nacionais e regionais de luta contra a SIDA; 

 

3. REITERA os seus sinceros agradecimentos aos doadores e aos organismos 

internacionais e de cooperação bilateral que estão a colaborar com o Programa 

Mundial da SIDA e os países membros da Região; 

 

4. INSTA os Estados Membros a: 

 

i) Prosseguir os seus vigorosos esforços de elaboração e implementação 

dos programas nacionais de prevenção e combate à SIDA; 

 

ii) Usar planos a médio prazo de combate a SIDA para intensificar o 

desenvolvimento dos sistemas nacionais de saúde, baseados nos 

cuidados primários, de modo a coordenar e integrar todas as 

actividades multissectoriais de CPS a nível distrital e a utilizar 

plenamente todos os recursos sanitários existentes; 

 

iii) Estabelecer e reforçar a coordenação necessária para tirar o melhor 

aproveitamento possível dos recursos nacionais e existentes; 

 

iv) Dar elevada prioridade às actividades de educação e informação no 

âmbito da prevenção e combate à SIDA; 

 



 

 

v) Reforçar a vigilância epidemiológica da infecção pelo VIH e da SIDA, 

e apresentar com regularidade à Organização um relatório da situação; 

 

vi) Estimular uma atitude de compreensão e compaixão pelas pessoas 

infectadas pelo VIH e pelos doentes da SIDA, através dos programas 

de apoio à informação e à educação, assim como evitar atitudes 

discriminatórias, que provoquem a estigmatização dessas pessoas, na 

prestação de serviço, nos empregos e nas viagens; 

 

vii) Notar que o primeiro de Dezembro de 1988 é o Dia Mundial da SIDA 

durante o qual os Estados Membros deverão intensificar os seus 

programas de prevenção e combate à SIDA; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a apoiar os países nos seus esforços de criação de programas 

nacionais de luta contra a SIDA; 

 

ii) Promova e apoie a investigação aplicada e operacional, sobretudo sobre 

os aspectos sociais e comportamentais da SIDA; 

 

iii) continue a colaborar com o Director-Geral e com outros organismos 

para a mobilização de recursos extra-orçamentais complementares, a 

fim de apoiar os programas nacionais e regionais; 

 

iv) Analise, com o Director-Geral, a possibilidade de reestruturação e 

descentralização da gestão do Programa Mundial da SIDA, 

especialmente tendo em conta os problemas particulares da África; 

 

v) colabore com os programas de investigação da OMS, a fim de 

determinar as possíveis interacções entre o VIH e as doenças tropicais, 

bem como outros problemas de saúde, incluindo a tuberculose; 

vi) tome todas as medidas necessárias para defender a necessidade de 

proteger os direitos humanos e a dignidade das pessoas infectadas pelo 

VIH e dos doentes da SIDA; 

 

vii) mantenha em estudo contínuo a situação da SIDA e os progressos 

realizados pelo programa de luta contra a SIDA e apresente, com 

regularidade, relatórios ao Comité Regional. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


