
 

 

AFR/RC44/R12 SITUAÇÃO ACTUAL DAS ACTIVIDADES DE LUTA CONTRA A 

SIDA NA REGIÃO AFRICANA 

 

Tendo analisando o relatório do Comité Regional constate do documento 

AFR/RC44/6, que descreve a actual situação da luta contra a SIDA na Região Africana e os 

esforços enviados pelos Estados-Membros no sentido de combater a epidemia; 

 

Considerando as resoluções AFR/RC43/R3 e AFR/RC42/R5, que apelaram aos 

Estados-Membros no sentindo de combater a epidemia; 

 

Notando, com grande preocupação, que apenas 10 dos 46 Estados-Membros 

africanos podem garantir a segurança das transfusões de sangue nas unidades de saúde; 

 

Recordando que a transmissão do HIV pela transfusão de sangue naõ é o principal 

modo de transmissão mas é o que Estados-Membros podem prevenir completamente, criar à 

escala nacional centro de transfusão de sangue bem equipados; 

 

Preocupado com o facto de os programas de ajustamento estrutural criados para 

melhorar as economias nacionais de muitos países da Região estarem a afectar a capacidade dos 

Estados-Membros para combater a SIDA e para dar remuneração adequada aos profissionais de 

saúde envolvidos nesse combate; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional pela clareza do relatório e pela informação 

detalhada fornecida sobre a situação actual da luta contra SIDA na Região; 

 

2. FELICITA os Estados-Membros pelos louváveis esforços enviados no sentido 

da implementação dos domínios de impulsão do programa de luta contra a 

SIDA, em particular no respeitante à Informação, Educação e Comunicação 

(IEC), mobilização comunitária e integração dos programas de luta contra a 

informação pelo HIV/SIDA e as doenças sexualmente transmissíveis; 

 

3. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) tomar medidas urgentes para promulgar uma política de seguração do 

sangue, mobilização recursos para a criação de serviço hematólogicos 

nos hospitais centrais e distritais, e definir, metas e objectivos para 

garantir a transfusão de sangue não pelo HIV nas unidades de saúde; 

 

ii) pôr em destaque as intervenções orientadas para os adolescentes, 

elaborando para tal polícias e programas nacionais específicos; 

 

iii) nomear pessoas qualificadas e experientes como directores dos 

programas de luta contra a SIDA a fim de mostrar a importância que o 

programa merece, e tomar medidas apropriadas para incentivá-las a 

ficar durante mais tempo no programa de luta contra a SIDA; 

 



 

 

iv) integrar a componente IEC do programa nacionais de luta contra a 

SIDA nos serviços nacionais de educação e saúde dos ministério da 

Saúde; 

 

v) assegurar que as verbas fornecidas pelos doadores para lutar contra a 

SIDA sejam unicamente usadas para actividades programáticas; 

 

vi) mobilizar recursos Humanos e financeiros, a todos os níveis, para 

actividades de luta contra a SIDA; 

 

vii) dar o máximo apoio ao Programa conjunto Co-patrocinado das Nações 

Unidas sobre a SIDA, uma vez estabelecido; 

 

viii) tomar medidas urgentes para implementar a Delegação dos Chefes de 

Estado da OUA sobre a epidemia da SIDA em África, AHG/DECL.1 

(XXVIII) adoptada em Julho de 1992 em Dacar, a Resolução do Cairo 

sobre a epidemia da SIDA em África, AHG/Res.223 (XXIX) e a 

Delegação de Túnis sobre a SIDA e a Criança Africana em África, de 

Julho de 1994; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) preste apoio aos países para a elaboração de políticas e estratégia 

nacionais sobre a segurança do sangue, com vista a garantir a 

segurança do sangue, do sangue na Região Africana, a curto, médio e 

longo prazos; 

 

ii) estreite a colaboração da OMS com os Estados-Membros para reforçar 

a gestão dos seus programas nacionais e tenha em conta os apelos dos 

Estados-Membros para a inclusão dos seus directores dos programas de 

luta contra a SIDA nas equipas OMS-país; 

 

iii) tome medidas vigorosas no sentido de angariar recursos junto dos 

doadores para a luta contra a SIDA na Região Africana; 

 

iv) apresente à quadragésima-quinta sessão do Comité Regional, um 

relatório sobre os progressos realizados na implementação do disposto 

na presente resolução. 

 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


