
 

 

AFR/RC33/R4 VIGILÂNCIA CONTÍNUA DOS PROGRESSOS REALIZADOSNA 

APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PARA TODOS NO 

ANO 2000 

 

Referindo-se às resoluções WHAC35.23, e AFR/RC32/R7 através das quais os 

Estados Membros aprovam o plano de acção pôr em prática as estratégias nacionais e as 

estratégias regionais; 

 

Tendo examinado a síntese regional dos primeiros relatórios de situação 

preparados pelos Estados Membros; 

 

Considerando que esta síntese regional reproduz a pertinência das políticas 

nacionais e regional de saúde e os progressos realizados na aplicação prática destas políticas; 

 

Verificando as dificuldades encontradas pelos países para assegurar uma vigilância 

contínua dos progressos realizados, as quais se devem essencialmente ao aspecto multissectorial 

dos dados a recolher e as insuficiências de formação do pessoal, em matéria de aproveitamento 

das informações; 

 

O Comité Regional: 

 

1. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) utilizar melhor o apoio da Sede Regional, no âmbito de uma 

cooperação técnica reforçada; 

 

ii) identificar e adoptar mecanismos mais aperfeiçoados para utilizar a 

competência dos coordenadores dos programas da OMS, ao porem em 

prática as respectivas estratégias nacionais; 

 

2. ROGA ao Director-Geral e ao Director Regional que concedam aos Estados 

Membros um maior apoio para: 

 

iii) estabelecer e/ou reforçar os mecanismos nacionais destinados a 

elaborar e a utilizar, pelo menos, os 12 indicadores mundiais; 

 

iv) efectuar estudos sobre a utilização dos recursos para a saúde nos países, 

a fim de determinar o tipo e os valores recursos externos necessários; 

 

v) gerir melhor os recursos postos à sua disposição; 

 

3. FELICITA o Director Regional e os seus colaboradores pela clareza e 

objectividade da síntese regional dos primeiros relatórios de situação sobre os 

progressos realizados na aplicação prática das estratégias; 

 

4. ROGA ao Director Regional que tome as medidas necessárias para assegurar 

uma formação prática conjunta do pessoal nacional e da OMS, em matéria de 

gestão sanitária, de investigação sobre serviços de saúde e, em especial, em 

matéria de vigilância contínua e de avaliação das estratégias; 



 

 

 

5. CONVIDA o Director Regional a transmitir ao Director Geral o documento 

AFR33/RC33/12, como contribuição regional para a “Vigilância da Estratégia 

Mundial de Saúde para Todos”. 

 

5a sessão, 19 de Setembro de 1983 

 

 

  


