
 

 

AFR/RC41/R8   INICIATIVA AFRICANA PARA OS MEDICAMENTOS  

                            ESSENCIAIS 

 

Tendo analisado o conteúdo do documento DAP/MAC(3)/91.6 sobre a Iniciativa 

Africana para os Medicamentos Essenciais, apresentado pelo Director Regional; 

 

Considerando a alarmante situação inerente aos medicamentos actualmente 

reinante num certo número de Estados-Membros da Região; 

 

Notando, com preocupação, que ainda há demasiados medicamentos em 

circulação nos países africanos e que muitos destes medicamentos são falsificados, de má 

qualidade ou de fraco valor terapêutico; 

 

Recordando a decisão unânime tomada pelos Estados-Membros de apoiar a 

descentralização das actividades em conformidade com o Cenário de Desenvolvimento Sanitário, 

aprovado no decorrer da 35ª Sessão do Comité Regional, realizada em Lusaca, Zâmbia, em 1985, 

que visa reforçar os níveis central, intermédio e distrital e, consequentemente, reforçar as infra-

estruturas da OMS a nível dos países; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

a) apoiar os esforços envidados pelo Director Regional, em colaboração com 

o Programa de Acção para os Medicamentos Essenciais da Sede Mundial, 

no sentido de angariar fundos para a implementação da Iniciativa aos 

níveis regional, sub-regional e nacional; 

 

b) promover a auto-suficiência, incentivando a participação comunitária nos 

programas de medicamentos essenciais, graças a projectos como a 

Iniciativa de Bamaco para promover a saúde materno-infantil e os 

cuidados primários de saúde em geral; 

 
c) cooperar com a OMS a fim de nomear um nacional como coordenador, 

que trabalhará em estreita colaboração com o Representante da OMS em 

cada país na implementação da Iniciativa Africana para os Medicamentos 

Essenciais; 

 
d) intensificar os contactos com o Representante da OMS a nível nacional 

com vista à implementação do programa de medicamentos essenciais e 

vacinas; 

 
e) promover a colaboração com as organizações internacionais, 

governamentais e não-governamentais com vista à implementação da 

Iniciativa; 

 
f) criar, no âmbito dos grupos de cooperação económica regionais e 

continentais, unidades regionais ou sub-regionais de produção 

farmacêutica; 



 

 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

g) preste todo o apoio possível (técnico e financeiro) à iniciativa Africana, 

aos níveis regional, sub-regional e nacional; 

 

h) preste apoio técnico à Iniciativa e incentive a criação de mecanismos de 

financiamento duradouros para o fornecimento de medicamentos 

essenciais e vacinas; 

 
i) coopere com as organizações governamentais e não-governamentais, 

incluindo os laboratórios farmacêuticos e os organismos doadores, com 

vista a mobilizar fundos para a Iniciativa; 

 
j) colabore com as organizações internacionais relevantes para apoiar a 

Região Africana a criar unidades viáveis de produção de medicamentos; 

 
k) apresente um relatório, à 43ª Sessão do Comité Regional, sobre os 

progressos realizados na angariação de fundos, no reforço das 

Representações da OMS nos países e na implementação dos programas 

nacionais executados no âmbito da Iniciativa Africana para os 

Medicamentos Essenciais. 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

 

  


