
 

 

AFR/RC44/R5 REV. 1: ELIMINAÇÃO DA LEPRA NA REGIÃO AFRICANA 

 

Considerando as resoluções WHA44.9 e AFR/RC42/R9 sobre a lepra; 

 

Congratulando-se com os progressos realizados até à data no controlo da lepra, na 

Região Africana; 

 

Reconhecendo que o empenho político aumentou em todos os Estados-Membros 

da Região; 

 

Reconhecendo, igualmente, que as organizações não-governamentais nacionais e 

internacionais, bem como outras organizações, intensificaram o apoio aos países para a elaboração 

de planos de acção nacionais; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a eliminação da lepra; 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelas excelentes e concretas medidas tomadas 

em prol da implementação da terapia multimedicamentosa nos Estados-

Membros; 

 

2. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) aumentem e mantenham o empenhamento político com vista a 

expandir para 100 poe cento a cobertura dos casos de lepra pela terapia 

multimedicamentosa; 

 

ii) reforcem as capacidades de educação gestão dos programas nacionais, 

e particular a nível distrital; 

 

iii) reforcem as actividades de educação para a saúde através de varias 

estratégias, incluindo a participação comunitária, em particular no 

respeitante à reinserção social dos leprosos; 

 

3. APELA às organizações internacionais, governamentais e não-

governamentais, bem como às funções privadas sem fins lucrativos, para que 

continuem a apoiar as actividades de combate à lepra na Região Africana;  

 

4. APELA ao Director Regional para que oriente as actividades para a melhoria 

do combate à lepra nos dez países mais endémicos, por meio do seguinte: 

 

 formação em gestão a nível distrital, utilizando os módulos de formação 

existentes; 

 

 delineação de instrumentos de monitorização e avaliação; 

 

 apoio directo por consultores; 

 



 

 

 exortação das ONG para que prossigam o apoio financeiro aos programas 

e promoção da investigação em sistemas de saúde a fim de criar 

capacidades no seio dos Estados-Membros; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que acompanhe de perto a execução do 

programa e informe periodicamente o Comité Regional dos progressos 

realizados. 

 

Décima-quarta sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


