
 

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana discute ameaças à saúde 

pública para o Continente 

Instar a integração de estratégias efectivas de saúde pública na arquitetura da paz e da 

segurança da União Africana 

 

Adis Abeba, 18 de Janeiro de 2018- O Conselho de Paz e Segurança da União Africana 

discutiu na quinta-feira as ameaças à segurança da saúde enfrentadas pelo continente 

e acordou em estratégias conjuntas com os Centros Africanos de Controlo e Prevenção 

de Doenças (CDC da África) para responder a surtos de doenças contagiosas, combater 

a resistência antimicrobiana e o endereço a crescente ameaça de doenças não 

transmissíveis no continente. O artigo 6º do Protocolo relativo ao Estabelecimento do 

Conselho de Paz e Segurança da União Africana exige que o órgão adopte a liderança 

na acção humanitária e na gestão de desastres. 

"Patógenos e epidemias não respeitam fronteiras políticas. Uma ameaça à doença em 

qualquer lugar da África é uma ameaça em todo o continente. Como tal, alavancar e 
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aproveitar os recursos e bens de saúde pública existentes através de uma abordagem 

multissetorial e promover parcerias estratégicas é fundamental para combater as 

ameaças de doenças e proteger o continente", disse o Dr. John Nkengasong, o Director 

do CDC da África. 

O Conselho reconheceu as doenças como ameaça de segurança social, económica e 

nacional ao continente e enfatizou a necessidade de fortalecer a agenda de saúde 

pública de África dentro da arquitectura de paz e segurança da União Africana. O surto 

de Ebola representou ameaças económicas, sociais e de segurança à sub-região da 

África Ocidental, com soldados sendo implantados nas ruas para ajudar na manutenção 

da paz e da segurança. As economias devastadas pelo surto com o custo para a África 

Ocidental até o final de 2015 foram estimadas em 32,6 bilhões e 11 mil vidas perdidas. 

A África também está enfrentando grandes ameaças de resistência aos antibióticos com 

uma estimativa de 4,1 milhões de mortes por ano e uma perda de 42 triliões de USD 

para a economia africana até 2050. A África está enfrentando enormes desafios da 

epidemia oculta de doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, 

cânceres, doenças respiratórias e diabetes. 

O Conselho recomendou que o CDC de África trabalhasse de forma muito estreita com 

os militares da União Africana para fortalecer ainda mais os esforços em curso em 

preparação e resposta à pandemia de doenças infecciosas, treino conjunto de saúde 

pública sobre respostas de focos, logística e gestão da cadeia de suprimentos, estoques 

regionais e fortalecer os sistemas de saúde. 

Nas últimas duas décadas, a paisagem da saúde global sofreu uma rápida 

transformação. Em África, as ameaças de doenças infecciosas emergentes e re-

emergentes estão sendo conduzidas por muitos factores: sistemas de saúde fracos, 

enorme crescimento populacional esperado atingir 2.5 bilhões em 2050, urbanização 

rápida, mobilidade expansiva de pessoas em todo o continente, mudanças climáticas 

alimentadas por aquecimento global, desertificação e destruição de florestas tropicais e 

maior interação entre animais e humanos. 

 "Uma grande lição do surto de Ebola é a necessidade de a UA criar um programa de 

médio a longo prazo para construir a capacidade de África para lidar com emergências 

e ameaças de saúde pública no futuro. As capacidades e os sistemas mais necessários, 

para prevenir, detectar e responder a ameaças à saúde pública devem ser reforçados 

para garantir que, a médio e longo prazo, os países africanos alcancem e possuam todas 

as capacidades e sistemas do Regulamento Internacional de Saúde (RSI) Abou Bakr 

Hefny, Presidente do Conselho Africano de Paz e Segurança e Representante 

Permanente do Egipto na União Africana. 

Em Janeiro de 2017, a União Africana fortaleceu a sua arquitectura de saúde ao lançar 

o CDC da África e seu Centro de Colaboração Regional em cada uma das cinco regiões 

da UA. Desde então, o CDC da África está em parceria com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e outras partes interessadas em saúde pública que fortalecem os Institutos 



Nacionais de Saúde Pública; estabelecendo redes regionais de vigilância e laboratório 

(RISLNET) que visam aproveitar os activos completos de saúde pública em cada região 

e aumentar a capacidade dos Ministérios da Saúde nacionais e laboratórios de referência 

para detectar, responder rapidamente e prevenir doenças infecciosas. O CDC da África 

lançou a Rede de Vigilância de Resistência Antimicrobiana para combater a resistência 

aos antibióticos em toda a África e estabeleceu equipas de resposta rápida em diferentes 

níveis para responder com excepção de forma rápida e eficiente. O CDC da África 

respondeu, em parceria com a OMS e outras partes interessadas da saúde pública, a 

nove surtos em sete Estados-membros, incluindo a febre de Lassa, vírus da varíola e 

meningite na Nigéria, Malária em Moçambique e Namíbia, Ebola na República 

Democrática do Congo (RDC), cólera na Etiópia e RDC, praga em Madagascar e 

deslizamento de terra na Sierra Leonne.  

Para mais informações visite www.africacdc.org  
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A propósito da CDC de África 

O CDC da África apoia todos os países africanos a melhorar a vigilância, a resposta de emergência e a prevenção de 

doenças infecciosas. Isso inclui abordar surtos, catástrofes artificiais e naturais e eventos de saúde pública de 

interesse regional e internacional. Além disso, procura construir a capacidade de reduzir a carga de doenças no 

continente. 

http://www.africacdc.org/

