
 

 

AFR/RC42/R3 COMPRA DE VACINAS 

 

Considerando o relatório do Director Regional sobre as estratégias de combate às 

doenças-alvo do PAV, nos anos 90; 

 

Considerando as resoluções AFR/RC39/R2, WHA41.28 e WHA42.32, e a Cimeira 

Mundial sobre as crianças que fixaram os objectivos a alcançar pelos programas de vacinação nos 

anos 90; 

 

Considerando a resolução AFR/RC42/R1 que apelou aos Estados-Membros para 

que acelerassem a implementação de planos de acção vocacionados para iniciativas específicas de 

combate às doenças e determinassem como é que as conquistas do programa podiam ser mantidas 

e melhoradas graças ao fornecimento dos recursos necessários; 

 

Regozijando-se com os esforços das organizações do sistema das Nações Unidas e 

das organizações governamentais e não-governamentais que asseguraram o fornecimento regular 

de vacina aos Estados-Membros; 

 

Manifestando preocupação pelo forte aumento do preço das vacinas do Programa 

Alargado de Vacinação; 

 

Conscientes de que os fundos disponíveis a nível dos doadores internacionais para 

a compra de novas vacinas do PAV, incluindo as vacinas contra a hepatite B e contra a febre-

amarela, são cada vez mais limitadas, 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APRECIA o apoio do UNICEF, do Rotary Internacional, das organizações do 

sistema das Nações Unidas, bem como das organizações governamentais e 

não-governamentais, que permitiu melhorar a prestação de serviço de 

vacinação e a implementação das estratégias destinadas a alcançar as metas e 

objectivos do PAV, nos anos 90; 

 

2. CONVIDA as Estados-Membros a: 

 

i) afectar verbas, dentro do limite dos recursos nacionais disponíveis, 

para a compra das vacinas mais baratas do PAV; 

 

ii) incentivar, sempre que possível, a comparticipação nos custos como 

meio de assegurar a viabilidade do PAV; 

 

iii) promover, sempre que possível, meios para produzir localmente 

vacinas de boa qualidade; 

 

iv) assegurar-se de que essas vacinas satisfazem as normas da OMS; 

 

v) assegurar-se de que são comercializadas em toda a Região. 

 



 

 

3. APELA aos Estados-Membros e aos parceiros do PAV para que prestam um 

apoio financeiro e técnico suplementar para alcançar os objectivos e metas 

operacionais do PAV fixados para os anos 90; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) colabore com o UNICEF e as outras organizações internacionais 

empenhadas no Programa Alargado de Vacinação para negociar com os 

fabricantes das vacinas do PAV, a fim de manter os preços acessíveis 

aos países em desenvolvimento; 

 

ii) assegure, em colaboração com o UNICEF e outras organizações 

internacionais, a mobilização de recursos para a compra de novas 

vacinas; 

 

iii) preste apoio técnico, logístico e de gestão aos países que tenham 

capacidade para produzir vacinas de elevada qualidades; 

 

iv) apresente, ao Comité Regional, um relatório sobre os progressos 

realizados na aplicação do disposto na presente resolução. 

 

9ª Sessão, 8 de Setembro de 1992 

 

 

  


