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Considerando o agravamento da situação epidemiológica do paludismo em alguns 

países, como demonstrado pelo aumento do número de casos, pela ocorrência de epidemias 

mortíferas e pelo aparecimento de um elevado grau de resistência do parasita do paludismo aos 

medicamentos antipalúdicos, em particular na África Austral; 

 

Preocupado com as graves dificuldades encontradas no combate ao paludismo e 

que têm a ver essencialmente com o fraco empenhamento dos poderes públicos em termos de 

recursos humanos e financeiros, com insuficiente envolvimento das comunidades, com o fraco 

nível de desempenho dos profissionais de saúde, com a escassez de medicamentos para o 

tratamento dos doentes e de meios de prevenção, bem como com a deslocação de populações; 

 

Convicto de que todas estas dificuldades resultam em grande parte de fraca 

mobilização social em prol do combate ao paludismo; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional constante do documento 

AFR/RC45/11 sobre a situação do programa regional de controlo do paludismo na Região; 

 

Tendo tomado conhecimento, com satisfação, da evolução da vacina SPF66 

desenvolvida pelo Dr.Patarroyo; 

 

O COMITÉ REGIONAL 

 

1. APROVA a iniciativa do Director Regional tendente a provar a aceleração da 

implementação da estratégia regional, de modo a obter resultados concretos 

que permitam motivar os países e os doadores a investir mais nesse programa; 

 

2. DECIDE que se realizem, a partir de 1996, em todos os países onde o 

paludismo for endémico, Jornadas Nacionais de Mobilização Social em prol 

do combate ao paludismo; 

 

3. APELA aos Estados-Membros, às organizações internacionais, aos 

organismos de cooperação multilateral e bilateral, às instituições técnicas e 

científicas e às organizações não-governamentais para que mobilizem recursos 

técnicos, materiais e financeiros suplementares para apoiar a realização de 

Jornadas Nacionais de Mobilização Social em prol do Combate ao paludismo, 

a melhoria da gestão dos casos e a promoção da utilização de matérias 

impregnados de insecticida; 

 

4. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) intensificar o empenho dos profissionais de saúde e das comunidades 

com vista a implementar de modo duradouro as duas principais 

intervenções de combate a este flagelo, isto é, a gestão correcta dos 

casos de paludismo e a protecção individual com mosquiteiros e outros 
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materiais impregnados de insecticida, em particular assegurando a sua 

disponibilidade e a sua aceitação pelas comunidades; 

 

ii) providenciar no sentido de descentralizar as actividades de Combate ao 

paludismo, em particular para as comunidades; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) promova a realização de Jornadas Nacionais de Mobilização Social em 

prol do combate ao paludismo junto dos líderes políticos, das 

organizações internacionais e doutros parceiros; 

 

ii) preste o apoio técnico necessário ao planeamento e à avaliação dessas 

jornadas; 

 

iii) prossiga os esforços no sentido de melhorar as capacidades nacionais, 

em particular no que diz respeito ao tratamento precoce e correcto dos 

casos de paludismo, à utilização de material impregnado de insecticida 

como os mosquitos, à vigilância contínua em avaliação dos programas 

nacionais; 

 

iv) acompanhe de perto a evolução da resistência do plasmódium 

falciparum nos países da Região, em particular nos que estão mais 

confrontados com estes problemas; 

 

v) mantenha os Estados-Membros e o Comité Regional informados dos 

progressos realizados na implementação do disposto na presente 

resolução e da evolução da vacina antipalúdica SPF66. 

 

Oitava sessão, 11 de Setembro de 1995 

 

 

  


