
 

 

AFR/RC43/R5 PROGRAMA REGIONAL DE CONTROLO DO PALUDISMO 

 

Constatando a persistência da situação alarmante do paludismo na maioria dos 

Estados-Membros da Região e os seus efeitos nefastos na saúde e no desenvolvimento; 

 

Notando, com satisfação, o empenho dos Estados-Membros e da comunidade 

internacional, manifestado através da Declaração Mundial de Combate ao Paludismo, aprovada na 

ocasião da conferência ministerial de Amesterdão, em Outubro de 1992; 

 

Recordando a resolução WHA46.32 aprovada por ocasião da 46ª Assembleia 

Mundial da Saúde; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre os progressos realizados 

no combate ao paludismo, constante do documento AFR/RC43/13; 

 

Regozijando-se com os esforços envidados por alguns Estados-Membros, em 

particular no que respeita à actualização dos planos nacionais de combate ao paludismo e à 

formação dos profissionais de saúde; 

 

Tendo tomado nota dos objectivos propostos para um plano regional de combate 

ao paludismo para o período compreendido entre 1994 e 1997; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelas acções já empreendidas e pelas 

orientações contidas no seu relatório; 

 

2. CONVIDA os Estados-Membros: 

 
i) manter o seu empenho político e reforçar o das suas comunidades, bem 

o como dos profissionais de saúde, para o combate ao paludismo; 

 

ii) elaborar e reformular programas intersectoriais de combate ao 

paludismo em consonância com a estratégia regional, realçando 

elementos apropriados (tratamento das doenças, combate aos vectores e 

quimioprofilaxia) em função da respectiva situação epidemiológica; 

 
iii) fixar nos planos de acção nacionais objectivos claros e indicadores 

específicos para nortear a implementação dos seus programas; 

 
iv) acompanhar de perto o desenvolvimento da resistência do parasita do 

paludismo à cloroquina e a outros medicamentos antipalúdicos. E 

comunicar os resultados à OMS e aos países vizinhos; 

 
v) mobilizar recursos nacionais e externos e incluir o combate ao 

paludismo nos seus planos nacionais de desenvolvimento sanitário; 

 
3. APELA às agências das Nações Unidas, às organizações de cooperação 

bilateral e multilateral, às organizações não-governamentais e às fundações 



 

 

privadas para que intensifiquem o seu apoio à OMS e aos Estados-Membros 

para combater o paludismo; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) mantenha e reforce o apoio técnico da Sede Regional aos Estados-

Membros para a elaboração/reformulação dos planos nacionais, em 

conformidade com a nova estratégia de controlo do paludismo; 

 

ii) prossiga os esforços no sentido de reforçar a competência dos 

profissionais de saúde no domínio da gestão correcta dos casos de 

paludismo, a todos os níveis do sistema de saúde; 

 
iii) apoie o acompanhamento de perto do desenvolvimento da resistência 

do parasita do paludismo à cloroquina e a outros medicamentos 

antipalúdicos nos países e difunda periodicamente os resultados; 

 
iv) mobilize mais recursos para as actividades de combate ao paludismo; 

 
v) mantenha os Estados-Membros e o Comité Regional informados dos 

progressos realizados na implementação do disposto na presente 

resolução. 

 

Décima-primeira sessão, 7 de Setembro de 1993 

 

 

  


