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Tendo estudado o relatório do Director Regional sobre a situação do paludismo da 

Região Africana da OMS; 

 

Reconhecendo a situação alarmante do paludismo na maioria dos países africanos 

e as consequências negativas destes flagelo sobre o desenvolvimento sócio-económico e a 

sobrevivência das crianças em África; 

 

Constatando os esforços enviados pela OMS no sentido da mobilização 

internacional em prol de combate ao paludismo, graças à organização de três conferências inter-

regionais e de uma conferência ministerial; 

 

Notando com satisfação, que diversos países procederam à reformulação das 

estratégias de combate ao paludismo, em conformidade cm a estratégia regional recomendada pela 

conferência de Brazzaville sobre o paludismo; 

 

Notando, com a satisfação, uma melhoria nos programas antipalúdicos em alguns 

países; 

 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) adoptar políticas e estratégias de combate ao paludismo adaptadas às 

realidades sócio-económico e elaborar planos de implementação dos 

programas de saúde e de desenvolvimento; 

 

ii) reforçar o seu empenho e o das suas comunidades no combate ao 

paludismo; 

 

iii) designar o combate ao paludismo como uma das principais prioridades 

de saúde e de desenvolvimento; 

 

iv) criar serviços de combate ao paludismo no âmbito das direcções do 

Ministério da Saúde responsável pelo combate às doenças e reforçar os 

serviços existentes; 

 

v) mobilizar os recursos locais e externos necessários à implementação 

dos programas; 

 

vi) assegurar o sucesso da próxima conferência ministerial mundial de 

Amesterdão, graças à elaboração de propostas concertas destinadas a 

reforçar o combate a paludismo; 



 

 

 

3. LANÇA UM APELO à comunidade internacional para que apoie os esforços 

enviados pela OMS e pelos Estados-Membros para implementar os planos de 

acção nacionais; 

 

4. LANÇA UM APELO às organizações das Nações Unidas, em particular ao 

PNUD e ao UNICEF, bem como às organizações não-governamentais, para 

que reforcem o seu empenhamento no combate ao paludismo, através de 

programas de cooperação, com vista a melhorar os serviços de saúde e a 

sobrevivência das crianças em Africana; 

 

5. SOLICITA ao Director Regionalque: 

 

i) preste o apoio técnico necessário ao Estado-membro para a elaboração 

ou reformulação de programas antipalúdicos; 

 

ii) prossiga os esforços tendentes a reforçar as capacidades técnicas nos 

países da Região 

 

iii) favoreça o desenvolvimento de actividades de investigação operacional 

com vista à melhorar dos programas em curso; 

 

iv) contribua para a mobilização de recursos em prol do combate ao 

paludismo; 

 

v) continue a sensibilizar os organismos financiadores para uma maior 

participação na luta contra o paludismo em África; 

 

vi) apresente à quadragésima terceira sessão do Comité Regional um 

relatório sobre os progressos realizados na execução dos programas 

antipalúdicos na Região. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


