
 

 

AFR/RC48/R2 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA INTEGRADA DAS DOENÇAS: 

ESTRATÉGIA REGIONAL PARA AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 

Considerando as Resoluções WHA22.47, WHA41.28 e WHA48.13, adoptadas 

pela Assembleia Mundial da Saúde, respectivamente em 1969, 1988 e 1995, e referentes à 

vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis; 

 

Considerando igualmente as Resoluções AFR/RC38/R24 e AFR/RC43/R7, 

relativas à avaliação e ao reforço dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica, sobretudo 

visando a detecção precoce e o controle eficaz das epidemias; 

 

Consciente da debilidade dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica e da 

necessidade imperiosa de dispor, em qualquer momento, de informação adequada sobre as 

tendências das doenças e sobre a eficácia, eficiência e impacto das intervenções dos programas de 

luta contra as doenças; 

 

Reconhecendo que a aplicação de uma abordagem integrada à vigilância 

epidemiológica é susceptível de lhe conferir uma melhor relação custo-eficácia; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional incluído no documento 

AFR/RC48/8, bem como o relatório do Subcomité do Programa que lhe diz respeito; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA a estratégia regional de vigilância integrada das doenças, tal como 

vem apresentada no documento AFR/RC48/8; 

 

2. SOLICITA aos Estados-Membros que: 

 
i) procedam (se ainda não o fizeram) a uma avaliação exaustiva dos seus 

sistemas de vigilância epidemiológica das doenças, para identificar as 

respectivas debilidades e necessidades em recursos humanos, 

financeiros e materiais, incluindo os meios de comunicação; 

 

ii) avaliem igualmente a componente laboratorial dos programas de luta 

contra as doenças, afim de adoptarem os meios necessários para 

contribuir para a vigilância epidemiológica e para a vigilância da 

resistência das bactérias e parasitas aos medicamentos; 

 
iii) tomem as medidas necessárias, incluindo a dotação de recursos, para 

implementar a estratégia regional de vigilância das doenças, 

privilegiando nomeadamente a abordagem integrada; 

 
iv) participem efectivamente nas actividades de cooperação interpaíses, no 

espírito dos protocolos de cooperação sub-regional adoptados 

colectivamente, incluindo por meio da rápida notificação das epidemias 

à OMS e aos países vizinhos; 

 



 

 

v) utilizem eficazmente os dados epidemiológicos disponíveis na tomada 

de decisão, nomeadamente na definição de prioridades e na afectação 

de recursos; 

 
3. SOLICITA aos parceiros internacionais interessados na vigilância 

epidemiológica das doenças em África que prestem apoio, tanto aos países 

como à Organização Mundial de Saúde, para a implementação da presente 

estratégia; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 
i) dê o seu apoio aos Estados-Membros para lhes possibilitar a 

implementação da presente estratégia; 

 

ii) prossiga os seus esforços no sentido de colocar equipas técnicas ao 

nível dos blocos epidemiológicos , para prestarem o necessário apoio 

técnico aos países na implementação das actividades de preparação e 

resposta rápida às epidemias, no quadro dos seus protocolos de 

cooperação sub-regional e dos correspondentes planos de acção; 

 
iii) mobilize recursos do orçamento ordinário e recursos extra-orçamentais 

para apoiar a implementação da estratégia a nível dos países, dos 

blocos epidemiológicos e da Região; 

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

a implementação da estratégia. 

 

Décima sessão, 2 de Setembro de 1998 

 

  


