
 

 

AFR/RC59/R3: ACELERAÇÃO DA LUTA CONTRA O PALUDISMO: RUMO À 

ELIMINAÇÃO NA REGIÃO AFRICANA 

 

Tendo analisado o documento intitulado “Aceleração da luta contra o paludismo: 

rumo à eliminação na Região Africana”; 

 

Recordando a resolução do Comité Regional AFR/RC50/R6, sobre a Iniciativa de 

Fazer Recuar o Paludismo na Região Africana: Quadro para Implementação; as Cimeiras de 

Abuja da OUA e UA, de 2000 e 2006, sobre VIH e SIDA, tuberculose e paludismo; a resolução 

AFR/RC53/R6 sobre a intensificação das intervenções contra o VIH/SIDA, tuberculose e 

paludismo; as resoluções WHA58.2 e WHA60.18 sobre a luta contra o paludismo, a designação 

do Dia do Paludismo e a Iniciativa sobre o Paludismo do Secretário Geral das Nações Unidas, em 

2008, preconizando o acesso universal às intervenções essenciais de prevenção e controlo do 

paludismo; 

 

Ciente do pesado fardo persistente do paludismo na Região Africana e das suas 

devastadoras consequências sobre a saúde e o desenvolvimento socioeconómico; 

 

Reconhecendo que a falta de políticas de base factual e de estratégias abrangentes, 

os atrasos na implementação, a debilidade dos sistemas de saúde e as inadequadas capacidades 

dos recursos humanos influenciam negativamente o desempenho dos programas; 

 

Consciente do facto de que a coordenação e a harmonização da actividade dos 

parceiros para a mobilização de recursos e sua eficiente utilização são essenciais para o 

desempenho nacional e regional na luta contra o paludismo; 

 

Ciente de que a intensificação de intervenções com boa relação custo-eficácia 

(mosquiteiros tratados com insecticida de longa duração (MTILD), pulverização residual de 

interiores (PRI), tratamento preventivo intermitente do paludismo durante a gravidez (IPTp), 

associação medicamentosa à base de artemisinina (ACT)), para assegurar uma cobertura universal 

resulta numa redução substancial do fardo do paludismo e de que a luta contra o paludismo 

assenta actualmente num limitado número de instrumentos; 

 

Confirmando a utilidade e a eficácia da PRI com o uso de DDT como principal 

intervenção para o controlo do paludismo, conforme as disposições da Convenção de Estocolmo; 

 

Reconhecendo o inestimável apoio recebido dos parceiros da cooperação 

multilateral e bilateral, fundações, defensores da luta contra o paludismo e organizações de base 

comunitária; 

 

Analisando as novas oportunidades criadas a nível internacional para controlar e 

eliminar o paludismo (Nações Unidas, UA, Fórum Económico Mundial (GFATM), Central de 

Aprovisionamento e Distribuição de Antipalúdicos a Preços Acessíveis (AMFm), Programa 

Booster do Banco Mundial, Iniciativa do Presidente dos Estados Unidos para o Paludismo 

(US/PMI), Fundação Bill e Melinda Gates, etc.);  

 

O Comité Regional, 

 



 

 

1. APROVA o documento intitulado “Aceleração da luta contra o paludismo: 

rumo à eliminação na Região Africana”; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

a) integrar a luta contra o paludismo em todas as estratégias de redução da 

pobreza e nos planos nacionais de saúde e desenvolvimento, em harmonia 

com os compromissos das Nações Unidas, da União Africana e das 

comunidades económicas regionais (CER), e a mobilizar localmente 

recursos para uma implementação e avaliação sustentáveis do impacto da 

aceleração da luta contra o paludismo; 

 

b) apoiar o reforço dos sistemas de saúde, incluindo o desenvolvimento da 

capacidade dos recursos humanos, graças à formação inicial e em serviço, 

para intensificar as intervenções essenciais de prevenção e controlo do 

paludismo; 

 

c) apoiar as iniciativas em curso de investigação e desenvolvimento de novos 

medicamentos, insecticidas, instrumentos de diagnóstico e outras 

tecnologias para o controlo e eliminação do paludismo, e investir na 

investigação operacional para nortear as políticas e o processo decisório, a 

fim de intensificar e melhorar a eficiência dos programas e seu impacto; 

 

d) reforçar a capacidade institucional dos programas nacionais de controlo do 

paludismo, a nível central e outros níveis, para uma melhor coordenação 

de todos os intervenientes e parceiros, de modo a garantir o bom 

desempenho, a transparência e a responsabilização dos programas, em 

sintonia com o princípio dos “Três Uns”; 

 

e) liderar revisões conjuntas dos programas e formular planos estratégicos e 

operacionais abrangentes, com base nas necessidades, e plenamente 

financiados, com sólidas componentes de vigilância, monitorização e 

avaliação; 

 

f) reforçar os sistemas de informação sanitária, a vigilância e resposta 

integradas às doenças e efectuar inquéritos adequados, de modo a obter 

informação factual fiável, facilitar a tradução dos conhecimentos numa 

implementação bem sucedida e nortear transições programáticas; 

 

g) investir na promoção da saúde, na educação, na participação das 

comunidades e no saneamento, bem como reforçar as capacidades dos 

recursos humanos, com ênfase nos trabalhadores de saúde de nível 

intermédio e comunitário, com vista à cobertura universal de intervenções 

essenciais que recorram a abordagens integradas; 

 

h) garantir rigor na quantificação, previsão, compra, aprovisionamento e uso 

racional de medicamentos e produtos de preço acessível, seguros e com 

garantia de qualidade, para um diagnóstico e tratamento fiáveis e em 



 

 

tempo oportuno do paludismo, a nível das unidades de saúde e da 

comunidade; 

 

i) criar iniciativas de aceleração de luta transfronteiriça contra o paludismo, 

com base em intervenções comprovadas com uma boa relação custo-

eficácia e tendo em conta os mecanismos subregionais existentes; 

 

3. SOLICITA aos parceiros envolvidos no apoio aos esforços de luta contra o 

paludismo na Região que aumentem o financiamento para a luta contra o 

paludismo, a fim de se alcançarem as metas de cobertura universal das Nações 

Unidas, de reduzir os óbitos por paludismo para níveis mínimos e de atingir os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relacionados com a saúde, para os 

quais o combate ao paludismo contribui; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) facilite advocacia de alto nível e a coordenação da acção dos parceiros em 

colaboração com as Nações Unidas, a Iniciativa Fazer Recuar o 

Paludismo, outras parceiras, União Africana e comunidades económicas 

regionais, com vista à mobilização dos recursos adequados e a uma 

cooperação técnica eficaz; 

 

b) apoie a concepção de novos instrumentos, medicamentos, tecnologias 

aplicadas e materiais, e ajude a revitalizar as redes de monitorização da 

eficácia dos medicamentos e insecticidas; 

 

c) apresente ao Comité Regional, por ocasião da sua sexagésima primeira 

sessão, e posteriormente de dois em dois anos, um relatório dos progressos 

realizados na implementação da aceleração da luta contra o paludismo na 

Região Africana. 

 

Nona sessão, 2 de Setembro de 2009 

 

 

  


