
 

 

AFR/RC42/R9 PROGRAMA REGIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE E 

DA LEPRA 

Considerando as resoluções AFR/RC40/R7, WHA44.8 sobre a tuberculose e 

WHA44.9 sobre a lepra; 

 

Manifestando a sua preocupação pelos mais de seiscentos mil óbitos por 

tuberculose e pelo milhão e quatrocentos mil novos casos de tuberculose que continuam a ocorrer 

todos os anos na nossa Região; 

 

Reconhecendo que a tuberculose está a aumentar rapidamente na Região devido à 

pandemia da SIDA; 

 

Reconhecendo igualmente que a aplicação judiciosa da tecnologia existente 

permite alcançar o objectivo dos programas de controlo da tuberculose, mesmo em condições 

difíceis; 

 

Notando, com satisfação, os consideráveis progressos realizados com a terapia 

multimedicamentosa no tratamento da lepra, que levaram à redução da prevalência desta doença; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre o programa de controlo da 

tuberculose e da lepra; 

 

Consciente da necessidade de proceder a uma reinserção social progressiva dos 

doentes da lepra e encerramento das leprosarias; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelas excelentes medidas concretas tomadas 

para revitalizar o programa regional de controlo da tuberculose e da lepra; 

 

2. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) se empenham, ao mais alto nível político, na intensificação do combate 

à tuberculose e à lepra, como parte integrante dos cuidados primários 

de saúde (CPS), e analisem a situação das actuais actividades de 

combate, particularmente no que se refere à tuberculose à luz da 

pandemia da SIDA, introduzindo a quimioterapia de curta duração para 

o tratamento da tuberculose, alargando a cobertura pela terapia 

multimedicamentosa para o tratamento da lepra e melhorando o 

sistema de gestão; 

 

ii) reforce as capacidades de gestão no seio dos programas nacionais, e 

particularmente a nível distrital, e melhorem a informação em combate 

à tuberculose e à lepra para os profissionais de saúde de todos os níveis 

incluindo os estudantes de medicina e os enfermeiros; 

 

iii) reforce as actividades de educação para a saúde graças a várias 

abordagens, incluindo a participação comunitária, particularmente no 

que se refere à reinserção social dos leprosos; 



 

 

 

3. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-

governamentais, bem como as funções privadas se fins lucrativos, para que 

continuem a apoiar as actividades de combate à tuberculose e à lepra na 

Região Africana; 

 

4. APELA ao Director Regional para que: 

 

i) intensifique o apoio aos Estados-Membros para o estabelecimento e 

reforço dos programas nacionais de combate, a fim de melhorar o 

rastreio e o tratamento e atingir uma taxa de cura de 85 por cento dos 

casos com expectoração positiva que se encontram em tratamento, e de 

detectar 70 por cento dos casos até ano 2000, numa abordagem 

integrada com os cuidados primários de saúde; 

 

ii) reforce o apoio técnico aos Estados-Membros para a implementação da 

terapia multimedicamentosa, de modo a alcançar a eliminação mundial 

da lepra enquanto problema de saúde pública até ao ano 2000; 

 

iii) continue a mobilizar recursos financeiros para a implementação da 

quimioterapia de curta duração e da terapia multimedicamentosa; 

 

iv) continue a reforçar a capacidade de gestão dos países para o combate à 

tuberculose e à lepra, graças ao apoio à formação e à investigação; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que acompanhe de perto os progressos 

realizados pelo programa e que apresente, periodicamente, um relatório ao 

Comité Regional. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


