
 

 

AFR/RC42/R5 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E LUTA CONTRA A SIDA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional constante do documento 

AFR/RC42/5 Rev.1; 

 

Considerando as resoluções WHA40.26, WHA42.33, WHA42.34 e WHA45.35 da 

Assembleia Mundial da Saúde, AFR/RC41/R14 do Comité Regional e 46/203 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, bem como a declaração AHG/DECL. 1 (XXIII) dos Chefes de Estado e 

de Governo da OUA; 

 

Notando, com Satisfação, a aplicação das resoluções AFR/RC37/R5, 

AFR/RC39/R7 e AFR/RC40/R6 do Comité Regional; 

 

Manifestando preocupação pelo facto de a pandemia da SIDA continuar a 

propagar-se rapidamente a um ritmo alarmante nos países em desenvolvimento, em geral, e nos 

países da Região Africana da OMS, em particular, num contexto de crise da saúde em África, 

como sublinhado na resolução AHG/DECL.3 (XXVII) da OUA; 

 

Reconhecendo que o vírus imunodeficiência humana (HIV), o agente causal da 

SIDA, está a propagar-se das zonas urbanas para as zonas rurais dos países da Região Africana, 

onde reside a maioria da população; 

 

Reconhecendo que a via heterossexual é o modo de transmissão mais 

predominante do HIV na Região Africana; 

 

Profundamente preocupante com as graves consequências sociais e económicas da 

doença, com o número cada vez maior de doentes com SIDA e com aumento das infecções 

oportunistas, como a tuberculose nas comunidades, o que constitui um crescente fardo para os já 

de si sobrecarregados serviços de saúde e requer estreita colaboração entre os programas de luta 

contra a SIDA e contra a tuberculose; 

 

Convencido de que a prevenção e luta eficazes contra a SIDA requerem empenho 

político a alto nível e grandes esforços de mobilização da comunidade; 

 

Notando os efeitos salutares que a descentralização da estratégia mundial de luta 

contra a SIDA teve nas actividades de prevenção e luta contra esta doença; 

 

Apreciando a colaboração activa de todas as organizações e agências do sistema 

das Nações Unidas e das numerosas organizações não-governamentais na implementação de 

estratégia mundial de luta contra a SIDA; 

 

Apreciando os consideráveis recursos técnicos, materiais e financeiros que os 

organismos de cooperação multilateral e bilateral, as agências das Nações Unidas e as 

organizações não-governamentais forneceram para apoiar a estratégia mundial de luta contra a 

SIDA, em geral, e os programas nacionais de luta contra SIDA dos Estados-Membros da Região 

Africana, em particular; 

 

Notando, com satisfação, os esforços enviados pelos Estados-Membros na 

execução dos planos nacionais de prevenção e luta contra a SIDA. 



 

 

 

Reconhecendo o papel de liderança da sede Regional Africana da OMS e o 

respectivo apoio prestado aos programas nacionais de luta contra a SIDA. 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório; 

 

2. APROVA as recomendações e medidas tomadas para implementar a estratégia 

mundial e os domínios de impulsão regionais para a prevenção e luta contra a 

SIDA nos Estados membros; 

 

3. FELICITA o Director-Geral pela actualização da estratégia mundial e pelos 

seus esforços contínuos no sentido de mobilizar recursos para o programa 

mundial de luta contra a SIDA; 

 

4. APELA à comunidade internacional para que intensifique o seu apoio aos 

países da Região, de forma a permitir-lhes satisfazer as crescentes 

necessidades decorrentes de número cada vez mais de doentes com SIDA e de 

órfãos, e fazer face às graves consequências económica destas doenças nas 

comunidades; 

 

5. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) se empenhem ao mais elevado nível político, administrativo, técnico e 

financeiro na prevenção e luta contra SIDA a nível nacional, 

 

ii) intensifiquem os esforços no sentido de executar as actividades dos 

domínios de impulsão regionais e a estratégia mundial actualizada de 

luta contra a SIDA, com particular incidência nas acções dirigidas às 

mulheres, crianças e adolescentes, e na satisfação das necessidades de 

cuidados de saúde dos doentes e das suas famílias; 

 

iii) reforcem as suas comissões nacionais de luta contra a SIDA e a gestão 

dos seus programas nacionais de luta contra a SIDA; 

 

iv) mobilizem recursos nacionais e externos para a criação de serviços 

nacionais de transfusão sanguínea, incluindo a criação e 

desenvolvimento de serviços laboratoriais aos níveis distrital e 

nacional, e assegurem a prevenção da informação por HIV através do 

sangue e dos produtos sanguíneos, graças ao teste de todo o sangue 

doado, à prestação de conselhos e orientações, e à outras acções 

preventivas; 

 

v) adoptem uma abordagem multissectorial aos níveis nacional e 

internacional na prevenção e luta contra SIDA e na mobilização de 

recursos; 

vi) acompanhem de perto e tomem as necessária medidas para defender os 

direitos humanos e a dignidade dos doentes com SIDA, e combate a 



 

 

discriminação ou grupos infectados pelo HIV ou suspeitos de o 

estarem, 

 

vii) intensifiquem os esforços para estabelecer programas integrais de luta 

contra as doenças sexualmente transmissíveis e os integrem no 

programa de prevenção e luta contra a SIDA; 

 

viii) integrem as actividades nacionais de luta contra a SIDA e contra as 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) nos cuidados primários de 

saúde e acelerem a descentralização dos programas de luta contra a 

SIDA/DST para os níveis distritais e comunitários; 

 

6. SOLICITA ao Director Regionalque: 

 

i) continue a exortar os Estados-Membros a empenharem-se ao mais 

elevado nível político nos programas nacionais de prevenção e luta 

contra a SIDA; 

 

ii) reforce as capacidades de gestão dos Estados-Membros graças à 

prestação de assistência técnica e à organização de actividades de 

formação técnica e em gestão para os nacionais envolvidos na 

prevenção e luta contra a SIDA; 

 

iii) fornece directivas técnicas aos Estados-Membros nos domínios do 

planeamento, programação, análise e elaboração da segunda série de 

planos a médio prazo, com ênfase numa estratégia multissectorial de 

prevenção e luta contra a SIDA; 

 

iv) ajude os Estados-embros a mobilizar recursos para apoiar os programas 

nacionais de luta contra a SIDA e a adoptar uma estratégia 

multissectorial para lutar contra a pandemia; 

 

v) incentive e preste assistência aos Estados-Membros a mobilizar 

recursos para apoiar os programas nacionais de luta contra a SIDA e 

adoptar uma estratégia multissectorial para luta contra a pandemia; 

 

vi) ajude os Estados-Membros a empreender acções e avaliar o respectivo 

impacto, a fim de melhoraras estratégias de prevenção e luta contra a 

SIDA, em todas as áreas programáticas. 

 

vii) fornece directivas técnicas aos países para a mobilização dos jovens, 

mulheres, homens, trabalhadores e comunidades; 

 

viii) apresente o relatório a Quadragésima-terceira sessão do Comité Regional 

sobre a situação da SIDA na Região Africana e sobre a implementação do 

disposto na presente resolução. 

 

9ª sessão, 8 de Setembro de 1992 

 


