
 

 

AFR/RC38/R22 COMBATE AO PALUDISMO 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a situação do paludismo na 

Região Africana da OMS; 

 

Convencido que a estratégia regional de combate ao paludismo continua a ser uma 

estratégia viável; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. CONSTATA que numerosas recomendações contidas na resolução 

WHA38.24, aprovada pela 38ª Assembleia Mundial de Saúde, em 1985, e 

AFR/RC36/R6 aprovada pela 36ª Sessão do Comité Regional Africano, em 

1986, não foram totalmente postas em prática por um certo número de Estados 

Membros; 

 

2. RECONHECE que o paludismo continua a não estar devidamente controlado 

em determinadas regiões e que a propagação e eventual intensificação da 

resistência aos medicamentos, bem como a realização de determinados 

projectos de desenvolvimento, sem que se tomem as necessárias medidas 

preventivas, poderão contribuir para deteriorar a situação do paludismo; 

 

3. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

4. RECOMENDA VIVAMENTE que se consagrem recursos apropriados ao 

combate ao paludismo e que as actividades de combate ao paludismo sejam 

empreendidas no âmbito dos sistemas de Cuidados Primários de Saúde, com o 

apoio apropriado dos níveis intermédios e central; 

 

5. INSTA aos Estados Membros envolvidos: 

 

i) a empreender rapidamente, no âmbito do desenvolvimento dos 

sistemas distritais de saúde, uma análise e avaliação da situação do 

paludismo e das estratégias de combate e planos de acção em curso, em 

termos de pertinência dos objectivos, respectiva eficácia, eficiência e 

perspectivas de alcançar os referidos objectivos e manter os resultados 

alcançados, como base de qualquer reformulação necessária e 

modificação das estratégias e planos de acção, a fim de assegurar a sua 

melhor contribuição para alcançar o objectivo social Saúde par Todos 

no Ano 2000; 

 

ii) a tomar em consideração os objectivos do 8º Programa Geral de 

Trabalho na planificação das actividades de combate ao paludismo; 

 

6. SOLICITA ao Director Regional que prossiga e intensifique os seus esforços 

no sentido de: 

 

i) coordenar as actividades de combate ao paludismo na Região Africana; 

 



 

 

ii) prestar apoio técnico aos países endémicos na elaboração dos 

respectivos programas nacionais de combate ao paludismo; 

 

iii) prestar apoio à formação e à criação de uma rede regional de 

estabelecimento de formação; 

 

iv) promover e apoiar as actividades de investigação que visam encontrar 

soluções aos problemas, bem como criar métodos e meios eficazes de 

prevenção e combate ao paludismo; 

 

v) promover e apoiar a colaboração e cooperação interpaíses, através dos 

mecanismos da CTPD; 

 

vi) mobilizar recursos extra-orçamentais adequados para o combate ao 

paludismo nas regiões endémicas. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


