
 

 

AFR/RC36/R6 ESTRATÉGIA REGIONAL DE COMBATE AO PALUDISMO 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a estratégia de combate ao 

paludismo; 

 

Reconhecendo que, na maior parte dos países africanos, a situação do paludismo 

está a prejudicar não somente a saúde das respectivas populações, mas também o seu 

desenvolvimento socioeconómico geral e os progressos rumo ao objectivo “Saúde para Todos no 

Ano 2000”; 

 

Considerando que a maior parte das recomendações contidas na resolução 

WHA31.45, aprovada pela 31ª Assembleia Mundial da Saúde, ao reexaminar a estratégia mundial 

de combate ao paludismo, e nas resoluções subsequentes da Assembleia Mundial e do Comité 

Regional não têm vindo a ter postas em prática; 

 

O Comité Regional: 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. SUBLINHA a necessidade de um firme empenho, por parte dos Estados 

Membros para combater esta doença, afectando recursos adequados a nível 

nacional, regional e internacional; 

 

3. INSTA os Estados Membros a: 

 

i) reorientar os seus programas de combate ao paludismo: 

 

 tendo como objectivo final conseguir, sempre que for possível a 

erradicação do paludismo; 

 como parte integrante dos programas nacionais de saúde, de acordo 

com as directivas formuladas no relatório do Director Regional; 

 

ii) aumentar os seus investimentos (fiscais, administrativos e técnicos) no 

combate ao paludismo, no âmbito dos seus planos nacionais de 

desenvolvimento. 

 

4. CONVIDA as agências de financiamento a dar apoio concreto às actividades 

de combate ao paludismo; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a orientar e a prestar apoio técnico às actividades nacionais de 

combate ao paludismo; 

 

ii) promova a coordenação dos programas nacionais de combate ao 

paludismo, a nível das Sub-Regiões e da Região; 

 



 

 

iii) dê apoio técnico aos países para integrar as actividades de combate ao 

paludismo no sistema de cuidados primários, especialmente no que se 

refere à formação e ao equipamento dos agentes de saúde comunitária; 

 

iv) continue a desenvolver a rede regional de centros de formação de 

agentes de saúde comunitária, no campo da malarialogia; 

 

v) promova e reforce actividades de investigação que conduzam à 

elaboração de medidas concretas de combate ao paludismo; 

 

vi) procure a colaboração do Programa Especial de Investigação e 

Formação no domínio das Doenças Tropicais (TDR), tendo em vista 

dominar rapidamente a resistência aos medicamentos nos países da 

Região confrontados com este problema; 

 

vii) explore todas as possibilidades de assegurar recursos extra-orçamentais 

complementares para os programas de combate ao paludismo; 

 

viii) acompanhe de perto a situação do paludismo e do desenvolvimento dos 

programas de combate e informe periodicamente o Comité Regional; 

 

ix) instaure um programa de combate ao vector. 

 

6ª sessão, 16 de Setembro de 1986 

 

 

  


