
 

 

AFR/RC49/R5 MEDICAMENTOS ESSENCIAIS NA REGIÃO AFRICANA DA OMS: 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E SUAS TENDÊNCIAS 

 

Relembrando as resoluções WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA.45.27, 

WHA47.12, WHA47.13,WHA47.13, WHA47.16 WHA47.17, WHA49.14 e WHA52.19 da 

Assembleia Mundial da Saúde relativa à estratégia revista da OMS sobre medicamentos as 

resoluções do Comité Regional AFR/RC37/R6 sobre medicamentos essenciais e vacinas, 

AFR/RC38/R18 sobre a Iniciativa de Bamaco e AFR/RC38/R19 sobre a produção local de 

medicamentos essenciais; 

 

Relembrando as resoluções WHA22.54, WHA31.33, WHA41.19, WHA42.43 e 

WHA44.33 da Assembleia Mundial da Saúde e as resoluções do Comité Regional AFR/RC28/R3, 

AFR/RC33/R3 e AFR/RC36/R9 sobre o uso de medicamentos tradicionais; 

 

Preocupado com o facto de mais de 50% da população da Região não ter ainda um 

acesso regular aos medicamentos essenciais, apesar da existência de políticas farmacêuticas 

nacionais; 

 

Preocupado igualmente com o facto de as dificuldades económicas e os efeitos das 

reformas estruturais sobre o sector social estarem a afectar negativamente o acesso aos 

medicamentos essenciais; 

 

Notando com satisfação a criação do Programa Intensificado de Medicamentos 

Essenciais para a Região Africano, de modo a ajudar a vencer os correntes e futuros desafios de 

sector farmacêutico; 

 

Reafirmando o empenho dos Estados-Membros na formulação, implementação e 

mobilização das políticas e programas nacionais de medicamentos, no sentido de melhorarem a 

disponibilidade e a acessibilidade de medicamentos de qualidade comprovada e garantir o seu uso 

racional; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional sobre medicamentos essenciais na 

Região Africana da OMS. 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

i) estabelecer mecanismos de consulta entre o Ministério da Saúde e 

outros ministérios pertinentes para acompanhar de perto o impacto da 

globalização do comércio, dos acordos do comércio internacionais, das 

reformas económicas e das reformas do sector da Saúde sobre o acesso 

aos medicamentos essenciais; 

 

ii) rever e aplicar legislação e regulamentação sobre o comércio ilícito de 

produtos farmacêuticos e o uso de medicamentos tradicionais, e 

reconhecer o direito dos farmacêuticos de substituir medicamentos, por 

produtos genéticos onde tal for apropriado; 

 



 

 

iii) colaborar entre si, particularmente a nível sub-regional, e coordenar os 

seus esforços de produção local de medicamentos essenciais e de 

implementação de compras agrupada de medicamentos essenciais ; 

 

iv) reforçar as autoridades nacionais reguladoras de medicamentos e os 

mecanismos de garantia de qualidade, quando possível, criar laboratórios 

nacionais de controlo de qualidade, usando com eficácia os laboratórios 

regionais existentes; 

 

v) colaborar activamente com a OMS e com os outros parceiros na 

implementação do programa Intensificado de Medicamento Essenciais 

para a Região Africana; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) continue a apoiar os Estados-Membros no que respeita à formulação e 

implementação de Legislação e regulamentação farmacêuticas, 

políticas farmacêuticas nacionais e programas de medicamentos 

essenciais; 

 

ii) colabore com os Estados-Membros no estabelecimento de instrumentos, 

directivas e metodológicas para a avaliação e mobilização dos programas; 

 

iii) apoie os Estados-Membros: 

 

a) na monitorização e análise das implicações sobre o sector farmacêuticos e 

saúde pública decorrentes da globalização do comércio e dos acordos de 

comércio internacionais e regionais, tais como os relativos à Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e aos aspectos relacionados com o comércio 

dos direitos de propriedade intelectual (TRIPS); 

b) na promoção da colaboração interpaíses no domínio da produção local, 

em particular de medicamentos essenciais genéricos; 

c) na aquisição agrupada de medicamentos; 

d) no desenvolvimento dos seus recursos humanos no domínio 

farmacêutico; 

e) na mobilização de recursos para a implementação do Programa 

Intensificado de Medicamentos Essenciais para a Região Africana, a 

nível dos países; 

f) na realização da investigação sobre plantas medicinais na promoção do 

seu uso nos sistemas de prestação de cuidados de saúde; 

 

iv) apresente, à 51ª sessão do Comité Regional, um relatório sobre os 

progressos realizados e os problemas encontrados na implementação do 

Programa Intensificado de Medicamentos Essenciais para a Região 

Africana. 

 

Quinta sessão, 1 de Setembro 1999 

 

  


