
 

 

 

AFR/RC37/R5 PROGRAMA DE COMBATE AO SIDA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre o programa de combate ao 

SIDA; 

 

Reconhecendo que o SIDA, na maior parte dos países da Região, põe em perigo 

não só a saúde das respectivas populações, mas também o desenvolvimento socioeconómico e no 

seu todo e os progressos rumo à instauração da ”Saúde para todos no ano 2000”; 

 

Considerando que a maior parte das recomendações do seminário prático de 

Bangui, realizado de 22 a 25 de Outubro 1985, adoptadas pela 36a Sessão do Comité Regional e a 

da Conferência Regional sobre o SIDA em África, que teve lugar em Brazzaville de 11 a 13 de 

Novembro de 1986, foram postas em prática; 

 

Considerando que a epidemia do SIDA é uma emergência mundial que afecta 

todos os países e constitui um problema sanitário internacional; 

 

Notando, com grande preocupação as reacções e as pressões sociais crescentes; 

 

Tendo em conta todas as recomendações contidas na resolução WHA 40.26 e, da 

Assembleia Mundial da Saúde em particular, o apelo de coordenação da Organização e as acções 

empreendidas pela Organização antes e depois da resolução; 

 

O Comité Regional: 

 

1. NOTA com satisfação os progressos realizados pelos programas de combate 

ao SIDA no desenvolvimento das actividades regionais. 

 

2. EXPRIME a sua sincera gratidão às agências financiadoras, às instituições 

internacionais e de cooperação bilateral, que colaboraram com o programa e 

lhe deram o seu apoio, sobre tudo nos países da Região. 

 

3. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) intensificarem as suas actividades de combate ao SIDA, no âmbito dos 

cuidados primários de saúde, dando particular relevo às actividades de 

educação e informação das populações; 

 

ii) promoverem a coordenação das actividades pela criação e/ou 

reestruturação de comissões nacionais de combate ao SIDA; 

 

iii) colaborarem com a OMS na troca de informações, incluindo a 

notificação de casos; 

 

iv) promover e encorajar a investigação sobre o SIDA. 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 



 

 

i) continue a colaborar com os Estados Membros no desenvolvimento e 

reforço da implementação dos programas de combate, mediante: 

 

a) acompanhamento e avaliação da situação epidemiológica e dos recursos; 

 

b) apoio a actividades de formação e investigação, e 

 

c) apoio ao reforço das infra-estruturas sanitárias a todos os níveis, 

particularmente a nível de distrito; 

 

i) continue a colaborar intimamente com o Director-Geral para continuar 

a elaborar, divulgar e actualizar, conforme necessário, princípios 

orientadores para a organização das actividades de prevenção e 

controle; 

 

ii) continue a colaborar com as outras instituições para dar apoio ao 

programa; 

 

iii) explore todas as possibilidades de mobilização de recursos extra-

orçamentais complementares para apoiar o programa; 

 

iv) proceda à análise sistemática de situação do SIDA e do 

desenvolvimento do programa de combate ao SIDA e apresente 

relatórios periódicos ao Comité Regional. 

8a sessão, 14 de Setembro de 1987 

 

 

  


