
 

 

AFR/RC35/R1: 

 

  

Tendo considerado o relatório de avaliação do Director Regional sobre a implementação das 

estratégias da Saúde para Todos até ao Ano 2000; 

 

Notando que o relatório constitui uma síntese dos relatórios sobre a avaliação das estratégias 

nacionais levadas a cabo pelos Estado-Membros; 

 

Notando, mais uma vez, a falta de informação relevante sobre os aspectos multissectoriais 

dos dados a recolher, que se destinam a estimar os indicadores necessários para avaliar as 

estratégias nacionais; 

 

Referindo-se às Resoluções WHA35.23 e AFR/RC32/R7, pelas quais os Estados-Membros 

adoptaram o plano de acção para implementar as estratégias nacionais e regionais, 

 

o Comité Regional 

 

1. CONVIDA Estados-Membros a: 

 

(i) melhorarem a coordenação intersectorial, encontrando os meios de 

comunicação adequados, a nível central, entre o sector da saúde e os outros 

sectores relevantes; 

 

(ii) determinarem o que é necessário para implementar as suas estratégias de 

mobilização de recursos financeiros e materiais nacionais e externos; 

 

(iii) reforçarem os sistemas existentes de informação sanitária e vigilância 

epidemiológica e especificarem os indicadores, adaptados às suas condições, 

para monitorizarem e avaliarem a implementação das estratégias nacionais; 

 

2. SOLICITA ao Director-Geral e ao Director Regional que ofereçam aos Estados-

Membros maior apoio: 

 

(i) Na tradução das suas estratégias nacionais em planos específicos de acção; 

 

(ii) Na realização de estudos sobre os 12 indicadores mundiais e quaisquer outros 

que os Estado-Membros possam formular, para os ajustar e torná-los adequados 

à monitorização e à avaliação das estratégias nacionais, regionais e mundiais; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que continue a prestar, ao pessoal nacional e da 

OMS, formação prática em gestão sanitária e, em particular, em apoio à informação 

essencial para esse processo; 

 

4. CONVIDA o Director Regional a transmitir o documento AFR/AC35/12 ao Director-

Geral como contributo regional para a avaliação da estratégia mundial da saúde para 

todos e para o sétimo Relatório sobre a Situação da Saúde no Mundo 
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