
 

 

AFR/RC35/R5: 

 

Tendo considerado e discutido a resolução WHA38.24 da Assembleia Mundial da Saúde; 

 

Notando que a luta contra o paludismo é possível, especialmente nas zonas rurais dos países 

da Região, fazendo um uso racional dos medicamentos antipalúdicos, para reduzir a mortalidade e 

a morbilidade causadas pela doença; 

 

Reconhecendo que essas actividades de luta contra o paludismo requerem programas 

concebidos como componentes integrantes dos serviços abrangentes de saúde pública e do sistema 

de cuidados de saúde primários; 

 

Notando que os programas de luta contra o paludismo dos países da Região Africana não 

estão a fazer progressos satisfatórios pelas seguintes razões: 

 

(i) Insuficiência do pessoal preparado para o planeamento, implementação e 

avaliação dos programas de luta contra o paludismo e para a investigação 

operacional sobre paludismo; 

 

(ii) Dificuldades encontradas na implementação das actividades de combate ao 

paludismo como componentes do sistema de cuidados de saúde primários; 

 

(iii) recursos financeiros inadequados para a implementação dos programas de luta 

contra o paludismo; 

 

(iv) gestão inadequada dos programas de luta contra o paludismo; 

 

Preocupado com a séria ameaça para a saúde pública da emergência e propagação na Região 

do plasmodium falciparum resistente aos medicamentos; 

 

Considerando que a situação epidemiológica e, em particular, a emergência e a propagação 

da resistência aos medicamentos tornam necessário examinar e rever a estratégia  regional de luta 

contra o paludismo; 

 

o Comité Regional, 

 

1. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

(i) Analisarem e avaliarem a situação relativa ao paludismo e a apresentarem 

estratégias, em termos de eficácia e eficiência, de modo a se procederem às 

alterações apropriadas, com ênfase na integração das actividades de luta contra 

o paludismo nos sistemas nacionais de cuidados de saúde primários, nos termos 

da resolução WHA38.24; 

 

(ii) implementarem programas nacionais para a monitorização e avaliação do efeito 

dos regimes terapêuticos normalizados sobre a sensibilidade do parasita do 

paludismo aos antipalúdicos; 

 



 

 

(iii) formularem e porem em prática políticas e medidas de controlo e o uso de 

antipalúdicos, em simultâneo com orientações para o tratamento-padrão do 

paludismo, em função do grau de sensibilidade do parasita aos antipalúdicos; 

 

(iv) promoverem, tanto quanto possível, a troca de informação e a cooperação 

relativamente aos aspectos da luta contra o paludismo que seja relevantes para a 

Cooperação Técnica entre os Países em Desenvolvimento; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

(i) prepare manuais e orientações para se criarem programas de luta contra o 

paludismo, com ênfase para a sua integração nos sistemas de cuidados de saúde 

primários; 

 

(ii) continue a construir uma rede de recursos regionais para a formação de pessoal 

na área do paludismo; 

 

(iii) continue a patrocinar estudos, em colaboração com os Estados-Membros sobre: 

 

(a) integração da luta contra o paludismo nos sistemas dos cuidados de saúde 

primários, em diferentes circunstâncias; 

 

(b) epidemiologia da emergência e propagação do Plasmodium falciparum 

resistente, para que se fique a compreender melhor esse fenómeno, 

conseguindo, assim, descobrir medidas que as retardem e contenham; 

 

(iv) aumentar o apoio técnico, logístico e financeiro essencial para uma 

implementação satisfatória dos programas nacionais de luta contra o paludismo, 

mobilizando e coordenando todos os recursos disponíveis; 

 

(v) apresentar ao Comité Regional, na sua trigésima sexta sessão, uma estratégia 

regional revista, à luz da actual situação epidemiológica; 

 

(vi) promover, tanto quanto possível,  investigação destinada a melhorar os actuais 

métodos de luta e adaptá-los à diferente situação epidemiológica; 

 

(vii) apresentar, periodicamente, um relatório sobre a situação ao Comité Regional.                                                                                                                                      
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