
 

 

AFR/RC59/R7: APELO PARA UMA ACÇÃO INTENSIFICADA NA PREVENÇÃO 

DO VIH E NO CONTROLO DA CO-INFECÇÃO POR 

TUBERCULOSE/VIH NA REGIÃO AFRICANA 

 

Lembrando a Resolução AFR/RC55/R6, sobre a Aceleração dos esforços de 

prevenção do VIH na Região Africana; a Resolução AFR/RC55/R5, sobre o controlo da 

tuberculose: situação na Região Africana; e o apelo de Abuja, de 2006, para uma acção acelerada 

com vista ao acesso universal aos serviços de VIH/SIDA, tuberculose e paludismo na África; 

 

Reconhecendo que, embora se tenham alcançado progressos substanciais na via 

dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), muitos países africanos ainda se 

encontram atrasados, especialmente no  6.º Objectivo , “Combater o VIH, o paludismo e outras 

doenças”; 

 

Alarmado por a África Subsariana continuar a albergar mais de 70% das pessoas 

que vivem com VIH, sendo responsável por quase um terço de todas as novas infecções; por, em 

média, 35% dos doentes de tuberculose da Região estarem co-infectados com VIH; pelo impacto 

negativo destes factos na incidência e na mortalidade por tuberculose, ao contribuirem para a 

emergência de tuberculose multi-resistente e ultra-resistente entre as pessoas que vivem com VIH; 

 

Tendo em mente a natureza multi-sectorial da resposta à SIDA e o papel de 

liderança do sector da saúde numa intensificação eficaz das intervenções com base factual para 

prevenção do VIH; 

 

Consciente de que entre os principais obstáculos que impedem uma intensificação 

bem sucedida da prevenção do VIH e do controlo da tuberculose se contam a fragilidade dos 

sistemas de saúde, a dificuldade em garantir um financiamento previsível e sustentável, a 

persistência do estigma e da discriminação, a coordenação deficiente ou inadequada, as frágeis 

ligações entre o VIH/SIDA e a saúde reprodutiva sexual, a deficiente colaboração entre os 

programas de VIH e tuberculose e a ausência de políticas alargadas para os sistemas de saúde, 

conducentes a uma melhoria nos cuidados; 

 

Preocupado porque as intervenções existentes com base factual e boa relação 

custo-eficácia para a prevenção do VIH não foram devidamente intensificadas até conseguirem o 

impacto desejado, e porque as novas infecções por VIH ainda ocorrem em níveis inaceitavelmente 

elevados, nomeadamente entre os grupos chave da população de mais alto risco, e porque há 

estratégias essenciais de prevenção e cuidados do VIH/SIDA que só estão parcialmente 

implementadas; 

 

Ciente do papel crucial de liderança e congratulando-se com: a) o lançamento da 

iniciativa “Champions for an HIV-free Generation”, liderada por sua Excelência Festus Mogae; b) 

o empenho do Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU para a Luta contra a Tuberculose, 

Sua Excelência Jorge Sampaio; c) o Programa Africano da Vacina contra a SIDA, promovido por 

Sua Excelência a Primeira-Dama do Rwanda, Sra. J Kagamé; e d) o compromisso assumido pela 

Director Executivo da ONUSIDA, de trabalhar em conjunto com a OMS e outros parceiros no 

apoio aos países; 

 

O Comité Regional, 

 



 

 

1. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

a) garantir uma liderança e uma governação eficazes, e a instituição de 

mecanismos de responsabilização na prevenção do VIH e controlo da 

tuberculose, com participação multissectorial a todos os níveis; 

 

b) apoiar as iniciativas “Champions for an HIV-free Generation” e a Parceira 

Travar a TB, nos seus esforços para estimular o surgimento de defensores 

nacionais para uma Geração Livre do VIH e para concretizar o objectivo 

de Travar a TB; 

 

c) abordar os obstáculos que se colocam aos sistemas de saúde, como o 

acesso limitado aos cuidados, o custo elevado dos serviços, a capacidade 

laboratorial limitada, os fracos sistemas de aquisição e aprovisionamento 

de medicamentos e de outros materiais, e a capacidade limitada em termos 

de recursos humanos, que têm um impacto negativo na prestação de 

serviços de controlo da tuberculose e VIH/SIDA; 

 

d) formular políticas e legislação adequada para criar um ambiente que 

favoreça a intensificação das intervenções de prevenção do VIH, incluindo 

a abordagem das questões do estigma, da discriminação e dos valores 

culturais prejudiciais, e que favoreça igualmente a protecção das pessoas 

vulneráveis e populações-chave em maior risco;  

 

e) abordar a transmissão sexual do VIH, defendendo a redução das relações 

com múltiplos parceiros sexuais, acabando com a violência sexual com 

base no género e garantindo a prevenção positiva; 

 

f) promover a oferta de testes de rotina e aconselhamento para o VIH, como 

ponto de partida para a prevenção, tratamento e cuidados, e tirar partido do 

êxito da intensificação do uso de medicamentos antirretrovirais, para 

reforçar as intervenções de prevenção do VIH para as pessoas que vivem 

com o VIH e a SIDA. 

 

g) definir como meta a eliminação do VIH pediátrico na Região Africana, 

alcançando a cobertura total de testes e aconselhamento voluntário do 

VIH; serviços de prevenção da transmissão vertical (PTV); tratamento e 

cuidados para o VIH/SIDA, através de serviços integrados de saúde 

reprodutiva, VIH/SIDA e TB; e optimizando a alimentação dos lactentes e 

a profilaxia da terapia antirretroviral aos mesmos; 

 

h) intensificar as intervenções inovadoras e baseadas em dados factuais de 

prevenção do VIH, como a circuncisão masculina; 

 

i) trabalhar em conjunto, estimulando o surgimento de um movimento social 

para a prevenção do VIH, aos níveis nacional, regional e continental, com 

o envolvimento das organizações da sociedade civil; 

 



 

 

j) implementar plenamente a estratégia Travar a TB, de modo a aumentar o 

acesso à prevenção e cuidados para a TB/VIH, com particular atenção para 

o desenvolvimento de capacidades de diagnóstico rápido e moderno da 

TB, MDR/XDR-TB e da TB/VIH; 

 

k) intensificar a prestação de intervenções para combater a co-infecção 

VIH/tuberculose, sobretudo o controlo da infecção; testagem do VIH e 

prevenção, tratamento e cuidados  adequados para os doentes com 

tuberculose; despistagem da tuberculose  e tratamento para as pessoas que 

vivem com o VIH; e o acesso à terapia antirretroviral para os doentes 

duplamente infectados; 

 

l) reforçar a vigilância do VIH/SIDA e da tuberculose e monitorizar a 

tuberculose resistente aos medicamentos em geral, e em especial nas 

pessoas que vivem com o VIH; 

 

m) destinar mais recursos locais à prevenção do VIH e controlo da TB, para 

complementar os recursos disponibilizados através das iniciativas 

mundiais de financiamento da saúde; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) norteie e apoie a implementação desta resolução; 

 

b) trabalhe com o Director Executivo da ONUSIDA para organizar uma 

conferência regional sobre prevenção do VIH, por forma a fornecer 

orientações estratégicas para o rumo a seguir, incluindo sobre a TB/VIH; 

 

c) trabalhe com o Director Executivo da ONUSIDA e com os co-

patrocinadores, em apoio conjunto aos países para a implementação desta 

resolução; 
 

d) trabalhe com o Director Executivo da ONUSIDA para mobilizar apoio a 

longo prazo para a intensificação efectiva dos programas de prevenção e 

para fazer face à problemática da co-infecção VIH e tuberculose, assim 

como monitorizar o progresso do apoio dos co-patrocinadores da 

ONUSIDA na intensificação dos programas de prevenção do VIH; 
 

e) trabalhe com os parceiros para melhorar a harmonização e o alinhamento 

com as políticas, estratégias e planos nacionais; e incentivar a 

disponibilização, por parte dos parceiros,de financiamento previsível e 

sustentável de apoio à intensificação de programas eficazes de prevenção 

do VIH, e ainda fazer face à co-infecção VIH e tuberculose; 
 

f) monitorize os progressos na implementação desta resolução e apresente 

um relatório ao Comité Regional, de dois em dois anos. 

 

Nona sessão, 2 de Setembro de 2009 

 


