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PREFÁCIO

A Estratégia de Cooperação da OMS com os Países (ECP) consubstancia o essencial das
reformas adoptadas pela Organização Mundial da Saúde, com vista a reforçar a sua acção no
seio dos países, fornecendo uma orientação qualitativa decisiva para as modalidades de
intervenção de coordenação e advocacia da nossa Instituição na Região Africana. Essa estratégia
de cooperação, que se encontra firmemente estabelecida como instrumento de planificação a
médio prazo da OMS ao nível dos países, visa conferir uma maior pertinência e maior atenção
à definição das prioridades, e obter mais eficácia na consecução dos objectivos e uma maior
eficiência na utilização dos recursos afectados à actuação da OMS nos países.

A primeira geração dos documentos de estratégia de cooperação com os países foi criada
através de um processo participativo que mobilizou os três níveis da Organização, os países
e os respectivos parceiros.  Para a maioria dos países, o biénio de 2004-2005 constituiu o
ponto fulcral na reorientação da acção da OMS, tendo permitido aos países uma melhor
planificação das suas intervenções, segundo uma abordagem baseada nos resultados e um
processo de gestão aperfeiçoado, que favorece a tomada de consciência das suas reais
necessidades por parte dos três níveis da Organização.

Com base nos ensinamentos retirados da implementação da ECP de primeira geração,
os documentos da ECP de segunda geração, em conjugação com o 11º Programa Geral de
Trabalho da OMS e o Quadro Estratégico a Médio Prazo, contemplam as prioridades de
saúde dos países, que se encontram definidas nos planos nacionais de desenvolvimento
sanitário e nos planos nacionais de luta contra a pobreza. Os documentos da ECP integram-
se, igualmente, no novo contexto global da saúde e tomam em consideração os princípios
do alinhamento, da harmonização e da eficácia, tal como se encontram formulados na
Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda e em recentes iniciativas como a
« Harmonização para a Saúde em África » (HHA) e a « Parceria Internacional para a Saúde
Plus » (IHP+).  Esses documentos reflectem também a política de descentralização instituída,
a qual reforça a capacidade de tomada de decisões por parte dos países, com vista a uma
melhor qualidade dos programas e das intervenções de saúde pública

Finalmente, os documentos da ECP da segunda geração estão em sintonia com o Quadro
de Ajuda ao Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDAF), com vista à consecução dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

Saúdo a liderança eficaz e eficiente por parte dos países na condução deste importante
exercício de formulação das estratégias de cooperação da OMS com os países e peço a
todos os funcionários da OMS, em especial aos Representantes e aos Directores de Divisão,
que redobrem os seus esforços no sentido de garantirem a efectiva implementação das
orientações da estratégia de cooperação com os países, com vista à obtenção de melhores
resultados na área da saúde, em benefício das populações africanas.

Dr. Luis G. Sambo
Director Regional da OMS para África
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SUMÁRIO

Nos últimos anos, os métodos de trabalho da OMS mudaram bastante e continuam a
mudar, na prossecução de um objectivo que visa conceder um apoio mais eficaz da
Organização aos esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros, face aos grandes problemas
da saúde e do desenvolvimento. Este processo de reformas apoia-se nas grandes linhas da
estratégia institucional da OMS.

A Estratégia de Cooperação com os Países (ECP) é uma abordagem estratégica do trabalho
da OMS a nível nacional, a médio prazo.

A ECP indica a forma como os três níveis da organização irão trabalhar a nível nacional,
e tem em conta os resultados esperados ao nível da Organização e as orientações regionais e
nacionais. Visa harmonizar as actividades da OMS com as prioridades nacionais, tendo em
conta os compromissos internacionais, tais como os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) e a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD).

A implementação da primeira estratégia de cooperação (2002-2005) permitiu prestar um
apoio estruturado ao Ministério da Saúde em diversas áreas: Elaboração de políticas e
planificação estratégica, monitorização e avaliação, e a implementação de programas
prioritários, com o objectivo de se reduzir o fardo das doenças e dar respostas eficazes às
epidemias.

Apesar dos esforços envidados, a situação sanitária no País continua preocupante: a
estimativa da esperança de vida é de 411 anos, a taxa de mortalidade em menores de 5 anos
de idade é estimada em 260 por 1000 nados-vivos e a taxa de mortalidade materna era
estimada em 1400 por cada 100.000 nados-vivos, em 2005 (RDH/PNUD-2007/2008). Apenas
40% da população tem acesso aos serviços de saúde. Além disso, o risco de epidemias
permanece alto, devido ao insuficiente acesso a água potável e ao saneamento básico precário.

Esta nova ECP 2009-2013 visa reforçar os resultados obtidos durante a implementação
da estratégia de cooperação 2002-2005, e está essencialmente baseada nos 13 objectivos
estratégicos da Organização, mencionados na secção IV. O objectivo é reforçar o apoio da
OMS ao Ministério da Saúde para enfrentar os grandes desafios da Saúde e do desenvolvimento.
Esta nova ECP foi elaborada com a participação dos principais actores do sector da saúde sob
a liderança do Ministério da Saúde.

Assim, no âmbito da luta contra as doenças, onde as competências técnicas e de
mobilização da OMS são mundialmente reconhecidas, a Organização irá colocar ênfase
particular no desenvolvimento de uma política coerente, elaboração de estratégias de
prevenção e controlo das doenças transmissíveis, e reforço da vigilância e resposta integrada.
Irá também advogar para a implementação do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Em relação às doenças não transmissíveis, a OMS irá centrar as suas intervenções no
desenvolvimento de um sistema de vigilância baseado no controlo dos factores de risco,
advocacia e capacitação de recursos humanos e de estruturas para a gestão de casos. A
Organização vai ajudar a aumentar o acesso equitativo a intervenções seguras e de qualidade
para a prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento das doenças negligenciadas.

1 National Health Policy.
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A saúde da mãe e da criança será reforçada, com o desenvolvimento de uma parceria
estratégica e de intervenções específicas para acelerar a redução da mortalidade materna,
neonatal e infantil, no sentido de se alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM). Será dado apoio à implementação do Roteiro Angolano para a Redução da Mortalidade
Materno-Infantil, no contexto da revitalização dos Serviços Municipais de Saúde.

A saúde ambiental e a promoção da saúde centrar-se-ão no apoio à elaboração de políticas
e planos estratégicos, incluindo áreas como a nutrição e a segurança alimentar.

No que se refere à organização do sistema de saúde, a OMS irá centrar o seu apoio no
desenvolvimento de uma Política Nacional de Saúde, de um Plano Nacional de
Desenvolvimento Sanitário (PNDS), de normas e padrões de desenvolvimento de recursos
humanos, medicamentos essenciais, financiamento da saúde, e num sistema de informação
sanitária para melhorar a qualidade e a prestação de serviços. Será prestada particular atenção
à coordenação das intervenções. Quanto às situações de emergência, a OMS irá continuar a
assumir a coordenação dos parceiros na área da saúde, num quadro de concertação com o
Sistema das Nações Unidas. De modo geral, a OMS prestará assistência técnica na elaboração
de normas, directrizes e instrumentos técnicos, e irá reforçar o seu papel de conselheira, ao
mais alto nível, para o desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias para
ajudar o Governo na sua responsabilidade de orientação do sector.

A implementação desta nova ECP necessita de uma estreita colaboração do Ministério da
Saúde e dos actores do sector da Saúde e do desenvolvimento. Espera-se uma colaboração
reforçada entre os diferentes níveis da Organização: OMS em Genebra, Escritório Regional
Africano da OMS, em Brazzaville, Equipa de Apoio Interpaíses em Libreville e a Representação
da OMS em Angola.
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SECÇÃO 1

INTRODUÇÃO

Em 2002, com o alcance da paz em Angola, deu-se início a um processo de reconciliação
nacional, recuperação económica e estabilidade política.

O fardo das doenças e a actual fase de reconstrução nacional colocam como principais
desafios o desenvolvimento de uma política nacional de saúde coerente e actual, a
reconstrução e a reabilitação de toda a rede de prestação de serviços de saúde e o recrutamento,
formação e redistribuição do pessoal da saúde.

Em colaboração com o MINSA e outros parceiros, a OMS tem identificado novos desafios
e responsabilidades na prestação do apoio técnico ao país, à luz do contexto actual. Este
processo consultivo conduziu à definição de uma Estratégia de Cooperação da OMS com o
País (ECP), como referência do trabalho da Organização em Angola durante o período de
2009-2013. A ECP está alinhada com o Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social a Médio Prazo 2009-2013. Está também alinhada com a Estratégia de Desenvolvimento
a Longo Prazo para Angola (2025), e com o Quadro de Assistência das Nações Unidas para
o Desenvolvimento de Angola (UNDAF) 2009-2013.

Através das propostas apresentadas neste documento, a OMS procurará reforçar a
cooperação com o Governo, para melhor responder aos desafios actuais e às necessidades
do país.

O presente documento resultou de um amplo processo participativo e de diálogo que
incluiu o Ministério da Saúde, representantes de outros sectores do Governo de Angola (GoA),
como os Ministérios do Planeamento, Família e Promoção da Mulher, Reinserção Social,
Governos Provinciais, ONG nacionais e internacionais, parceiros de cooperação bilateral e
agências das Nações Unidas. De acordo com o mandato e as principais funções da OMS, a
Representação em Angola tem vindo a apoiar o Governo a melhorar os indicadores de saúde
relacionados com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, nomeadamente, a Saúde
Materna e Infantil, o Paludismo, o VIH/SIDA, a Tuberculose e o reforço do Sistema de Saúde
e da equidade na acessibilidade aos serviços que são as prioridades-chave no sector da saúde.
Finalmente, a OMS tem vindo a apoiar o Governo na formulação de políticas, estratégias,
normas e padrões para o sector da Saúde, tais como a Política Nacional da Saúde, Plano de
Desenvolvimento do Sector da Saúde, Contas Nacionais de Saúde, Plano Estratégico Nacional
para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, Controlo do Paludismo, do VIH/SIDA, da
Tuberculose e a Monitorização e Avaliação dos programas nacionais de saúde.

O resultado da avaliação da Estratégia de Cooperação da OMS com País para o período
2002-2005, as prioridades emergentes da saúde no país e as novas orientações estratégicas
da OMS permitiram a elaboração da segunda geração da ECP (Estratégia de Cooperação da
OMS com o País para 2009-2013), baseada nas seguintes prioridades nacionais de saúde:

1) Redução da mortalidade materno-infantil.

2) Controlo das doenças transmissíveis e não transmissíveis.
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3) Organização e Gestão do sistema nacional de saúde: Reforço da capacidade ao
nível do sistema municipal de saúde, abordagem dos cuidados primários de saúde
(Processo de Revitalização dos Serviços Municipais de Saúde).

4) Desenvolvimento dos recursos humanos.

5) Reforço do Sistema Nacional de Informação Sanitária, a implementação do
Regulamento Sanitário Internacional e a criação do Centro Regional de Excelência
para a Vigilância Integrada das doenças.

6) Financiamento do sector da saúde.

7) Investigação e novas tecnologias.

8) Logística, aprovisionamento de material e equipamentos.

A abordagem estratégica da OMS está em conformidade com as prioridades nacionais da
saúde e as orientações e objectivos estratégicos de toda a Organização. Para fazer face aos
desafios e prioridades nacionais de saúde, a actual ECP vai focar-se nos seguintes eixos
estratégicos: a organização e a gestão do sistema de saúde, a melhoria da saúde da mãe e da
criança e a luta contra as doenças.
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SECÇÃO 2

OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO E DA
SAÚDE NO PAÍS

Depois de cerca de quatro décadas de guerra civil, Angola celebrou um Acordo de Paz
a 4 de Abril de 2002.

A guerra afectou seriamente todos os sectores da sociedade e a vida dos angolanos,
provocando grandes aglomerações de populações deslocadas que aceleraram o processo de
urbanização desordenada e agravaram a situação social e sanitária.

Apesar da estabilidade e prosperidade económica crescente do país, Angola ainda pertence
ao grupo dos “Países Menos Desenvolvidos” (PMD), segundo os critérios das Nações Unidas
de classificação dos PMD, assentes em três pilares principais:

RNB per capita;

Vulnerabilidade económica, e

Activo humano.

Os países são avaliados a cada três anos, em função dos níveis limiares estabelecidos por
cada pilar. Na avaliação mais recente, feita em 2006, o Rendimento Nacional Bruto (RNB)
per capita excedeu realmente o limiar e a pontuação do país relativa à vulnerabilidade
económica quase que alcançava o limiar estabelecido. Para estes dois pilares, verificou-se
uma melhoria acentuada da avaliação anterior de 2003. Contudo, registaram-se progressos
tímidos quanto ao terceiro pilar: o activo humano.

A baixa esperança de vida em Angola é largamente atribuída à alta taxa de mortalidade
em crianças com menos de 5 anos, estimada em 260 mortes por 1.000 nados-vivos em 2005
– uma das taxas mais altas no mundo. A consecução dos ODM, que aponta para a redução
em dois terços desta taxa, de 292 mortes por 1000 nados-vivos, entre 1990 e 2015, será
extremamente difícil de se materializar. De igual modo, o Relatório síntese dos Objectivos do
Milénio admitia como pouco provável o alcance da meta sobre a redução da mortalidade
materna em Angola, em três quartos, até 2015. A mortalidade materna em Angola é alta:
1 400 por 100.000 nados-vivos (PNUD 2007-2008).

2.1. DEMOGRAFIA GERAL

Angola tem uma superfície de 1 246 700 Km2, com uma população estimada, em 2005,
de 16,1 milhões2 de habitantes, com uma densidade média de 13 habitantes por Km2. A taxa
de fertilidade é de 6,7 filhos por mulher, com 46,4% de população menor de 15 anos. Em
2007, o crescimento médio anual da população foi de 2,9%3.

2 Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD, 2007-2008.
3 Idem.
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A população angolana é caracterizada por um número diversificado de grupos étnicos,
com as respectivas culturas, tradições, línguas nacionais e comportamentos, a maioria (53,3%)
concentrada em zonas urbanas.

2.2. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E HUMANO

Apesar das receitas do petróleo e dos diamantes terem contribuído para o aumento do
rendimento per capita, de 510 dólares, em 2002, para 1.980 dólares em 2006, (Banco Mundial,
2008) os indicadores de desenvolvimento humano continuam a ser baixos.

Como resultado de uma certa estabilidade económica4, o desempenho da economia
angolana em termos do nível de desenvolvimento macroeconómico registou melhorias
recentes, nomeadamente:

O crescimento do PIB, que desde 1995 esteve estimado em 9%, em média, atingiu
cerca de 20% em 2006. A produção de petróleo excedeu os 1,5 milhões de barris
por dia, no final de 2006.

A economia teve uma taxa de crescimento anual de 26%, em 2006, tendo em conta
o início da recuperação da produção agrícola com o regresso dos deslocados aos
seus locais de origem.

A inflação anual diminuiu gradualmente. A taxa média de inflação do índice dos
preços ao consumidor (CPI) em 12 meses caiu para 31% em 2004, 18,5% em 2005
e 12,2 % em Dezembro de 2006.

A situação fiscal também sofreu melhorias recentes, em resultado da subida de preços
no mercado petrolífero, com um excedente fiscal de 16% do PIB em 2006.

Apesar do progresso na estabilização macroeconómica e das reformas estruturais, Angola
ainda tem de percorrer um longo caminho para melhorar a disciplina fiscal e a governação.
A disciplina fiscal é fragilizada pela fraca capacidade de gestão das despesas públicas, pouco
controlo sobre as receitas do petróleo pelo Ministério das Finanças e o limitado controlo das
receitas de diamantes por parte da empresa diamantífera estatal, a ENDIAMA. Angola é um
país potencialmente rico, com enormes recursos naturais, como petróleo, gás, diamantes e
também com consideráveis potencialidades hidroeléctricas, terras aráveis e precipitações
pluviométricas adequadas.

Tabela 1: Tendências económicas em 2005

Orçamento PIB Petróleo Diamantes Agricultura Transportes Construção Energia Serviços
gerais

Planificado 16.1 21.4 20.4 15.6 15.0 16.0 13.0 13.5

Resultados 20.6 26.0 16.2 17.0 24.9 16.9 17.4 8.5

 Fontes: Balanço da execução do Programa Geral do Governo 2005-2006, (ano 2005).

A Tabela 1 demonstra o aumento das receitas obtidas em relação às receitas planificadas
para a produção global, excepto nos domínios dos diamantes e dos serviços gerais.

4 European Union and World Bank: Angola Public Expenditures and Health Sector, Jannuary 2007.
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Apesar destas condições favoráveis, o desempenho económico do país fora destes sectores
minerais (diamantífero e petrolífero) ainda não alcançou o seu potencial, devido a décadas
de guerra, aos múltiplos desafios no sector empresarial e ao fraco desenvolvimento
institucional.

Para além disso, apesar do crescimento económico, a maioria da população angolana
(62.2%), continua a viver abaixo da linha de pobreza (Estratégia de Combate à Pobreza,
2007).

Um outro desafio importante é o facto do quadro fiscal e financeiro a médio prazo
permanecer relativamente frágil, considerando a extrema dependência do sector petrolífero
(que contribui com mais de metade do PIB).

2.3. FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Como vem reflectido na Tabela 2, no período de 2001 a 2006, as despesas da saúde
variaram de 2,78% a 3,40 % do PIB, percentagem que é muito baixa. Por outro lado, no
mesmo período, as despesas de saúde representaram em média 4,54% das despesas totais
públicas. Observa-se ainda um aumento substancial das despesas de saúde em termos
absolutos, de 213 milhões em 2002 para 447 milhões de dólares americanos em 2005, mais
do dobro do montante de 2002. Previa-se que as despesas no sector da saúde atingissem mil
milhões de dólares americanos em 2006. Este aumento nos gastos representa uma grande
oportunidade para o governo melhorar significativamente a saúde da população no país.

Tabela 2 : PIB, Total das despesas públicas e despesas da Saúde
(em milhões de dólares e em percentagem)

2001 2002 2003 2004 2005 2006a

PIB nominal 9,474 11,204 13,826.0 19,915 23,226 30,051
Total das despesas públicas 4,386 5,401 6,141 7,095 10,159 23,110
Despesas da saúde 263,6 213,1 298,6 313,8 447,2 1,020.9
% Saúde no PIB 2,78% 1,90% 2,16% 1,58% 1,93% 3,40%
% Saúde no total das despesas públicas 6,01% 3,95% 4,86% 4,42% 4,40% 4,42%
% Total das despesas públicas no PIB 46,3% 48,21% 44,42% 35,63% 43,74% 76,9%

Fonte: Estudo das Despesas Públicas no Sector da saúde, 2007.

Tal como é indicado na Tabela 3, referente ao período entre 2001 e 2005, a execução do
Orçamento Geral do Estado manteve-se baixa, à volta de 70%. No passado, esta situação
poderia ser explicada pela alta prioridade atribuída a outros sectores, como o da Defesa, mas
hoje este nível de execução deve-se provavelmente aos seguintes factores: i) fraca capacidade
de absorção do sector da saúde; ii) insuficiente quantidade e qualidade de recursos humanos
para implementação e gestão dos programas e iii) falta de transferência de recursos financeiros
para o primeiro nível. Existem diferenças substanciais nas taxas de execução das despesas
feitas nos diferentes níveis dos cuidados de saúde e nas diferentes categorias económicas.
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Tabela 3: Orçamento e total de despesas da Saúde Pública per capita (milhares de dólares)a

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Orçamentado 254,127 337,950 244,297 398,586 509,383 663,598
Executado 179,014 26,570 213,110 298,579 313,799 447,245
Orçamento per capita 19,0 24,5 17,2 27,2 33,8 42,7
Executado per capita 13,4 19,1 15,0 20,4 20,8 28,8
Taxa de Execução 70% 78% 87% 75% 62% 67%

a     A taxa de câmbio usada para os valores orçamentados e executados: taxa oficial e taxa informal
durante o ano de execução.

2.3.1 Contribuição dos doadores para o sector da Saúde
Durante o conflito armado, a comunidade doadora jogou um importante papel na

prestação de serviços de saúde de emergência em muitas das províncias do país. Após o
término da guerra, o seu apoio diminuiu e, de acordo com estudos recentes da União Europeia
(UE), as contribuições dos doadores atingiram 59 milhões de dólares americanos em 2005.
Além disso, espera-se que as agências das Nações Unidas e o Fundo Mundial forneçam
anualmente 15-20 milhões de dólares americanos, atingindo um total de 75-80 milhões de
dólares, no período de 2000 a 2005. Este montante representa cerca de 14% do total das
despesas da saúde pública. A saúde foi o sector que mais beneficiou das contribuições dos
doadores, totalizando 16% do total da ajuda externa. Nos próximos anos, espera-se que a
contribuição dos doadores permaneça estável em termos absolutos e diminua em termos
relativos, enquanto as contribuições do governo deverão aumentar.

A ajuda da comunidade doadora é prestada sob três formas diferentes:

i) Fundos para programas verticais para o controlo de doenças específicas como o
paludismo e o VIH/SIDA. Tem havido um crescente apoio para abordagens mais
integradas, tais como o apoio ao Plano Estratégico Nacional para a Redução da
Mortalidade Materno-Infantil.

ii) Desenvolvimento institucional e reforço da capacidade de implementação. Esta ajuda
é prestada ao MINSA e aos Governos provinciais, através da assistência técnica e
capacitação para ajudar na elaboração das políticas e estratégias de implementação.

iii) Prestação directa de serviços, principalmente em áreas remotas, com os fundos dos
doadores canalizados fundamentalmente através de ONG. A prestação de serviços
deverá ser coordenada com as autoridades municipais e provinciais, mas muito menos
com o MINSA.

Partindo-se do pressuposto de uma continuidade do apoio dos doadores ao sector da
saúde, é importante que os mecanismos de coordenação sejam reforçados e que o MINSA
desempenhe um papel de liderança. Os doadores deverão alinhar a planificação e orçamento
das suas intervenções o máximo possível com o ciclo e a estrutura do orçamento nacional.

2.3.2 Contribuições das famílias para a Saúde
As famílias contribuem para o financiamento da saúde através de pagamentos ou pré-

pagamentos directos (seguro), mas o valor ainda é desconhecido. Em 2005, foi realizado um
estudo sobre a participação da população no financiamento da saúde, cobrindo uma amostra
de 22 unidades. O estudo concluíu que a politica de recuperação de custos representa 4,1%
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do total de custos e 22,7% de bens e serviços (despesas correntes não salariais). No caso dos
centros de saúde, a taxa de pagamento dos utentes representa 53,2% dos custos de bens e
serviços. A lei não define como essas receitas devem ser usadas (ex. melhorar a qualidade de
serviços ou condições de trabalho).

A Tabela 4 mostra que a média das despesas gastas pelas famílias durante um episódio
completo de uma doença comum, como o paludismo ou a diarreia, é avaliada em cerca de
40 dólares americanos. De acordo com os dados recolhidos em 5 Províncias, constatou-se
que 62% das despesas totais do sector saúde foram alocadas às estruturas de saúde pública,
51% das quais são para os medicamentos.

Tabela 4: Média de despesas gastas por indivíduos num episódio de doença
comum (em kwanzas)

Categoria das despesas Luanda Benguela Bié Huambo Huíla Média %

Despesas directas
Medicamentos 1,762 1,853 715 1,536 2,202 1,709 51%
Serviços privados 393 64 169 327 232 275 8%
Serviços de internamento 214 62 115 73 136 142 4%

Despesas indirectas
Transporte 366 710 200 329 200 382 11%
Alimentação 1,023 661 291 270 1,483 850 25%
Custo Médio 3,757 3,350 1,491 2,535 4,253 3,359 100%

Fonte: MINSA – GEPE – PASS “Estudo sobre a taxa de pagamento nas unidades de saúde em Angola”.

De uma forma geral, as taxas de pagamento dos utentes dos serviços não resultaram num
aumento do financiamento dos cuidados primários de saúde. Não houve nenhuma inter-
relação entre a introdução da taxa de pagamento dos utentes e a mudança no montante de
recursos atribuídos a cada nível de prestação de cuidados. A taxa de pagamento dos utentes
deu mais autonomia aos hospitais municipais e centros de saúde, quando estes colocaram as
receitas num fundo de gestão para enfrentar contingências e adquirir bens, quando necessário.

2.4. PERFIL DA SAÚDE

O estado de saúde dos angolanos é caracterizado por uma baixa esperança de vida
estimada em 41 anos5, e por uma elevada taxa de morbilidade e mortalidade. A taxa de
mortalidade em menores de 5 anos de idade é estimada em 260 por 1.000 nados-vivos. Em
2005, a taxa de mortalidade materna era estimada em 1400 por cada 100.000 nados-vivos. A
subnutrição crónica afecta 45% de crianças menores de 5 anos. A cobertura dos serviços
continua baixa, com apenas 40% da população a ter acesso aos serviços de saúde, e 45%
dos partos a serem assistidos por pessoal qualificado.

As doenças transmissíveis e parasitárias, como o paludismo, a SIDA, a tuberculose e a
tripanossomíase, estão na origem de 70%6 do total das mortes.

5 National Health Policy.
6 Estratégia de combate à pobreza: Reinserção Social, Reabilitação e Reconstrução e Estabilização Económica,

Ministério do Planeamento, Luanda, Angola, 25 Fevereiro de 2007, p. 76.
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A prevalência do paludismo é de 146/1.000 habitantes, de acordo os dados da rotina
(MIS-2007). Cerca de 24% dos casos de febre em crianças menores de 5 anos são atribuídos
ao paludismo. Dados da mesma fonte indicam que 35% da procura de cuidados curativos,
20% de internamento hospitalar, 40% das mortes peri-natais e 25% da mortalidade materna
devem-se ao paludismo.

Os dados disponíveis sobre a pandemia do VIH/SIDA limitam-se a estudos realizados em
grupos populacionais determinados, sobre seroprevalência e os factores de riscos. Foi assim
que se constatou que a prevalência do VIH em mulheres grávidas passou de 3,4% em 1999,
para 8,6% em 2001 (INLS/MINSA/2001).

A prevalência do VIH entre os adultos (15-49) foi de 2,1% em 2007. Calcula-se que
cerca de 200.000 pessoas vivam com VIH. Os casos notificados de SIDA foram de 24.798,
dos quais 7.859 eram pessoas a receber tratamento com ARV. Além disso, os dados disponíveis
mostram7 que 20% dos casos provêm da utilização de material não esterilizado, 11% da
transmissão vertical e 9% da transfusão de sangue, sendo os restantes 70% por transmissão
sexual (MINSA, Plano Estratégico de Luta contra o VIH/SIDA, 2003-2008).

A prevalência da tuberculose era de 333/100.000/ano em 2005, com uma incidência de
269/100.000/ano. A prevalência de VIH entre os doentes com TB é de 19%.

A isto, é necessário acrescentar o fardo elevado das infecções respiratórias agudas, doenças
diarreicas e tripanossomíase, entre outras doenças. Note-se que são as camadas mais
vulneráveis, nomeadamente as mulheres e as crianças, as mais afectadas.

A taxa da população com acesso a água potável era de 53% em 2004 e, no mesmo ano,
a taxa da população com acesso ao saneamento básico era de 31% (PNUD 2007-2008).

A vulnerabilidade do país é demonstrada pela frequente ocorrência de epidemias, devido
à alta taxa de pobreza (68%), ao sistema de abastecimento de água e saneamento precários,
ao acesso limitado aos serviços de saúde e à baixa cobertura da vacinação de rotina. Nos
últimos anos, o país enfrentou várias epidemias, tais como: poliomielite em 1999, com 1.117
crianças afectadas; meningites, com 1.263 casos e 152 mortes até Outubro de 2002, e sarampo
em várias províncias, com 7.000 a 15.000 mortes por ano. Em 2005, o país enfrentou, na
província do Uíge, a maior epidemia de febre hemorrágica até então registada no mundo,
com um total de 252 casos e 227 mortes. Desde Fevereiro de 2006, Angola enfrenta uma
epidemia de cólera com cerca de 67.256 casos e 2.722 mortes. Em 2007, a epidemia de
cólera continuou a provocar muitos danos, com 18.390 casos e 515 mortes. Até 31 de Maio
de 2008,  haviam sido registados 8.788 casos e 209 mortes.8

O perfil epidemiológico é também dominado por doenças diarreicas agudas, doenças
respiratórias agudas, tripanossomíase e doenças evitáveis pela vacinação, tais como sarampo
e o tétano. As doenças respiratórias e diarreicas agudas causam cerca de 80% de todas as
mortes.

A cobertura dos serviços de saúde é ainda baixa. Em 2004, o número de crianças vacinadas
contra o sarampo foi de 62%. A percentagem dos nascimentos assistidos por profissionais de
saúde qualificados foi de 22,5% em 2003.

7 Angola, um País com Futuro : Sustentabilidade, Equidade, Modernidade, Estratégia de Desenvolvimento a
Longo Prazo para Angola (2025), Ministério de Planeamento, Luanda, Angola, Fevereiro 2007, III-48.

8 Boletins Epidemia da Cólera em Angola 2006, 2007, 2008 do Centro de Processamento de Dados (CPD) da
Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP).
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Os recursos humanos são insuficientes em quantidade e em qualidade. Em relação à
distribuição geográfica dos recursos humanos para a saúde, há grandes desequilíbrios entre
as regiões do país e as zonas urbanas concentram as maiores proporções de pessoal. Essas
diferenças apontam para problemas de equidade de acesso aos serviços, que requerem a
atenção dos planificadores.

Em 2004, os dados disponíveis sobre as principais categorias de trabalhadores com
qualificações reconhecidas indicavam 0,008 médicos por 10.000 habitantes; 0,12 enfermeiros
por 10.000 habitantes e 0,43 parteiras por 10.000 habitantes.

Em Angola, a proporção de profissionais de saúde por habitante é baixa, se tivermos
como referência o indicador de 2,5 trabalhadores qualificados por 1.000 habitantes, indicado
pela Joint Learning Initiative (2004), como mínimo para assegurar o acesso aos serviços
essenciais, em linha com os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

2.5 PRIORIDADES NACIONAIS DE SAÚDE

De acordo com o perfil epidemiológico acima descrito e, tendo em conta os desafios, as
prioridades nacionais estabelecidas no Documento da Política Nacional de Saúde são:

1. Redução da mortalidade materno-infantil.

2. Controlo de doenças transmissíveis e não transmissíveis.

3. Organização e gestão do sistema de saúde.
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SECÇÃO 3

APOIO AO DESENVOLVIMENTO
E PARCERIAS

3.1 FLUXO DE AJUDA/APOIO

De 2004 à 2007, a ajuda ao desenvolvimento passou de 953 milhões de euros para 242
milhões de euros, diminuindo para cerca de 19% por ano, tal como está reflectido na tabela
que se segue. A redução da ajuda deve-se sobretudo ao fim da guerra (em 2002) e ao facto de
o país possuir recursos próprios suficientes.

Tabela 5: Evolução global da ajuda ao desenvolvimento para Angola (milhões de Euros)

Ano 2004 2005 2006 2007
     
Fluxo DA 953 373 359 242
Variação n+1/n em % -60,9 -3,8 -32,6  

Fontes: Os dados de 2004 foram calculados a partir do relatório do PNUD sobre o desenvolvimento humano na
base de 1 Euro = $ 1,2. Os dados de 2005 a 2007 foram tirados de estatísticas do PNUD.

O sector da saúde é o principal beneficiário da ajuda ao desenvolvimento. De facto,
apesar das contribuições externas representarem somente 14% do total das despesas públicas
no sector da saúde, deve-se reconhecer que, globalmente, 16% do financiamento proveniente
do exterior é reservado exclusivamente para a saúde.

3.2 PRINCIPAIS PARCEIROS

Muitos parceiros apoiam técnica e financeiramente o sector da saúde em Angola. Estas
intervenções são feitas através das Agências das Nações Unidas ou mesmo numa cooperação
directa com o Ministério da Saúde. Os principais parceiros da ajuda ao desenvolvimento
(bilateral e multilateral) no sector da saúde são: Suécia, Países Baixos, EUA, Espanha, Portugal,
Japão, CIDA, OIM, UNICEF, FNUAP, Banco Mundial, GFATM, BAD, Comissão Europeia e
OMS. Também é de realçar que algumas ONG e associações civis, empresas (nacionais e
internacionais) estão a contribuir activamente no sector, principalmente as empresas petrolíferas
e o Rotary Internacional. Organizações regionais e subregionais, como o NEPAD e a União
Africana (UA), a comunidade dos países de língua portuguesa (CPLP) e os países africanos de
língua oficial portuguesa (PALOP) também têm prestado apoio ao país.

A implementação directa de programas pelas ONG internacionais responde à necessidade
de preenchimento de um vazio, relativamente à disponibilidade de capacidades técnicas
adequadas a nível do país e ao acesso a áreas remotas ou inacessíveis. Um dos principais
desafios para garantir a sustentabilidade deste tipo de parcerias é a aderência à política nacional
de saúde, de forma a evitar a fragmentação nas intervenções que não facilitam a avaliação do
impacto.
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Tabela 6: Parceria na saúde em Angola 2002-2007

PARCEIRO ÁREAS DE INTERVENÇÃO

EHA PAV HIV MAL TB HSS HRH MPS TRIP HSD

EUA X X X X X X

CDC Atlanta X X

Itália X X X X X

Espanha X X

CE X X X X X

Suécia X X X

RU X

Noruega X

Bélgica X X

Países Baixos X

França X X

Portugal X X X

UNICEF X X X X X X

UNFPA X X X X

PSI X X

China X

SC-RU X X

Banco Mundial X X X

GFATM X X X

Oxfam X X

MSF X X X

ABD X

Companhias petrolíferas X

3.3 MECANISMO DE COORDENAÇÃO

A recente melhoria na acessibilidade das populações que anteriormente não eram
contempladas pelas intervenções de saúde pública e a persistência de vastas áreas de difícil
acesso, aumenta as necessidades do sector da saúde. A presença de inúmeros parceiros e
organizações não governamentais nacionais e internacionais, realça a importância do reforço
dos mecanismos de coordenação. Por isso, a liderança do Ministério da Saúde na definição
clara dos princípios e métodos de orientação para todo o sector de saúde é uma questão
fulcral. A criação do Comité de Coordenação Interagências (ICC) para o programa de vacinação
e a recente constituição do Mecanismo de Coordenação Nacional (MCN) para a adesão ao
Fundo Mundial de luta contra o VIH/SIDA, Tuberculose e Paludismo (GFAMT), a adesão à
Aliança Mundial para Trabalhadores de Saúde e a Aliança Mundial para as Vacinas e Vacinação
(GAVI) e o Reforço dos Sistemas de Saúde (GAVI-HSS), aumentam a necessidade de uma
forte coordenação.

Estes mecanismos de coordenação funcionam através de encontros regulares. O ICC é
presidido pelo Vice-Ministro da Saúde e o MCN pelo Vice-Ministro do Plano. Contudo, seria
desejável reforçar a coordenação de todos os parceiros.
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SECÇÃO 4

QUADRO DA POLÍTICA DE COOPERAÇÃO
DA OMS:ORIENTAÇÕES MUNDIAIS

E REGIONAIS

A OMS tem introduzido mudanças significativas e continua a actualizar a sua forma de
cooperação, com “o objectivo final de obter um melhor desempenho no apoio que presta
aos Estados-Membros, para que estes façam face aos principais desafios na área da saúde e
do desenvolvimento, assim como para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio relacionados com a saúde”. Este processo de mudança organizativa tem como quadro
principal a Estratégia de Cooperação com o País9.

4.1  MISSÃO

A missão da OMS continua a ser “o alcance do mais alto nível possível de saúde por
todos povos” (Artigo 1º da Constituição da OMS). A estratégia de cooperação, o 11º Programa
Geral de Trabalho para 2006-201510 e as Orientações Estratégicas para a Acção da OMS na
Região Africana 2005-20093 definem as principais características através das quais a OMS
tenciona dar o seu maior contributo possível à saúde. A Organização tem como objectivo
reforçar a liderança técnica nas questões de saúde, assim como a sua capacidade de gestão
na abordagem das necessidades dos Estados-Membros, incluindo os Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM).

4.2 PRINCIPAIS FUNÇÕES

O trabalho da OMS é orientado por um conjunto de funções baseadas nas suas vantagens
comparativas11, que são:

1. Liderar o sector da saúde e criar parcerias, onde as acções conjuntas forem necessárias;

2. Assegurar a agenda de investigação/pesquisa e estimular a produção, divulgação e
aplicação dos conhecimentos valiosos;

3. Estabelecer normas e padrões, promover e fiscalizar a implementação;

4. Articular as opções de políticas baseadas em dados factuais e ética;

5. Fornecer apoio técnico, catalisando a mudança e criando capacidade institucional
sustentável;

6. Monitorizar a situação da saúde e avaliar as suas tendências.

9 WHO EB 105/3 A Corporate Strategy for the WHO Secretariat.
10 11th General Programme of Work 2006 – 2015. A Global Health Agenda.
11 Strategic Orientations for WHO Action in the African Region 2005 – 2009.
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4.3 AGENDA DE SAÚDE

Com o objectivo de corrigir as lacunas existentes na área de justiça social em todos os
documentos de políticas de saúde e de implementação, a Agenda Global da Saúde da OMS
identificou sete áreas prioritárias, a nível mundial:

1) Investimento na saúde para reduzir a pobreza;

2) Garantir o seguro de saúde individual e colectivo;

3) Promover a cobertura universal, igualdade de género e direitos humanos ligados à
saúde;

4) Minimizar os efeitos negativos dos determinantes da saúde;

5) Fortalecer os sistemas de saúde e o acesso equitativo;

6) Tirar proveito dos novos conhecimentos, ciências e tecnologia; e

7) Reforçar a governação, liderança e prestação de contas/responsabilização.

Além disso, a Directora-Geral da OMS propôs uma agenda com os seguintes pontos:

1) Desenvolvimento da Saúde;

2) Seguro de Saúde;

3) Sistemas de Saúde;

4) Dados Factuais para elaboração das Estratégias;

5) Parcerias;

6) Melhorar o desempenho da OMS.

Por último, a Directora-Geral da OMS indicou que o sucesso da Organização deveria ser
medido em termos de resultados sobre a saúde das mulheres e do povo africano.

4.4 ÁREAS DE PRIORIDADE MUNDIAL

As Áreas de Prioridade Mundial foram delineadas no 11º Programa Geral de Trabalho5.
Elas incluem:

1) apoiar os países no sentido de alcançarem uma cobertura universal, com intervenções
eficazes na área da saúde pública;

2) garantir o seguro de saúde global;

3) identificar acções/intervenções no sector da saúde, capazes de modificar os
determinantes comportamentais, sociais, económicos e ambientais da saúde;

4) reforçar as capacidades institucionais para uma melhor prestação de serviços de
saúde, sob a gestão dos Ministérios da saúde;

5) reforçar a liderança da OMS a nível global e regional e apoiar a melhoria da gestão
a nível do país.

4.5 ÁREAS DE PRIORIDADE REGIONAL

As prioridades regionais tiveram em conta os diferentes documentos de âmbito mundial
e as resoluções dos órgãos directivos da OMS, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio,
a estratégia de saúde do NEPAD, as resoluções sobre saúde adoptadas pelos chefes de estado
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da União Africana e os objectivos estratégicos organizacionais que estão delineados no
Plano Estratégico a Médio Prazo (MTSP) 2008–2013. Estas prioridades regionais foram
expressas nas “Orientações Estratégicas para as Actividades da OMS na Região Africana
2005-2009”. Estas orientações incluem a prevenção e controlo de doenças transmissíveis e
não transmissíveis, sobrevivência das crianças e saúde materna, acção humanitária e de
emergência, definição de políticas e os determinantes da saúde. Outros objectivos abrangem
a saúde e o ambiente, segurança alimentar e nutrição, sistemas de saúde (políticas, prestação
de serviços, financiamento, tecnologias e laboratórios), parcerias, gestão e infraestruturas.

Além das prioridades acima referidas, a Região compromete-se a apoiar os países a
alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relacionados com a saúde e assisti-
los a solucionar os seus desafios na componente dos recursos humanos.

Em colaboração com outras agências, a questão da identificação de fontes de
financiamento para o alcance destes objectivos está a ser negociada sob liderança dos próprios
países. Para responder a estes desafios, uma das prioridades mais importantes da Região será
a descentralização e a criação de Equipas de Apoio Interpaíses, com o objectivo de prestarem
assistência aos países.

Para fazer face a estas prioridades de forma eficaz, a Região será norteada pelas seguintes
orientações estratégicas4:

1) Reforçar as Representações da OMS a nível dos países;

2) Melhorar e expandir as parcerias no sector da saúde;

3) Apoiar a planificação e a gestão dos sistemas de saúde a nível municipal e comunal;

4) Promover o reforço das principais intervenções relacionadas com os problemas
prioritários da saúde;

5) Aumentar o grau de consciência e resposta aos principais determinantes da saúde.

4.6 UMA OMS MAIS EFICAZ A NÍVEL DO PAÍS

Os resultados da estratégia de cooperação da OMS variam de país para país, em função
do contexto específico e dos desafios na área da saúde. No que concerne ao mandato da
OMS e às suas vantagens comparativas, as 6 principais funções da Organização, tal como
delineadas na secção 4.2, poderão ser ajustadas para dar resposta às necessidades e à situação
específica de cada país.
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SECÇÃO 5

ACTUAL COOPERAÇÃO COM A OMS

Espera-se da OMS a liderança na assistência técnica ao MINSA e a coordenação dos
parceiros no sector da saúde, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo país. Para que
essas metas possam ser alcançadas, as áreas de trabalho foram reagrupadas em 13 objectivos
estratégicos, indicados no Anexo 1.

5.1 ACTUAL PROGRAMA DA OMS NO PAÍS

Em Angola, a OMS possui um escritório central em Luanda e uma equipa de apoio
composta por 3 elementos, em cada uma das 18 províncias existentes no país. Estas equipas
foram criadas em 2001 e são constituídas por: o ponto focal para vigilância das doenças, um
motorista e uma secretária, que têm a função de apoiar a Direcção Provincial de Saúde nas
actividades de vigilância epidemiológica e de prevenção das doenças transmissíveis e
epidémicas.

A OMS enfrenta actualmente desafios a nível operacional. Desde Dezembro de 2007,
conta com cerca de 189 funcionários e orçamentou mais de 47,65 milhões de dólares
americanos para o biénio 2008-2009. Todavia há uma necessidade de recorrer aos parceiros,
particularmente às ONG, para implementar, em colaboração com o MINSA, o orçamento do
programa do biénio 2008-2009. Depois da análise da situação e da definição das estratégias
prioritárias a serem apoiadas pela OMS, este documento propõe ajustes de âmbito
administrativo e operacional. Este processo irá manter os escritórios da OMS ao serviço do
país, sem duplicar as acções do MINSA e dos parceiros, esforçando-se concomitantemente
por criar o ambiente necessário para um impacto eficaz na redução da morbilidade e
mortalidade no país.

5.1.1 Principais áreas de trabalho da OMS e orçamento para o País
O orçamento para o período de 2002-2007, incluindo as previsões feitas desde Outubro

de 2002, contemplava recursos financeiros para as áreas seleccionadas, tal como vem descrito
naTabela 8, no Anexo 2. O gráfico seguinte descreve a evolução do financiamento durante o
mesmo período.

Gráfico 1: Evolução do financiamento, 2002-2007

Sumário do Orçamento, período 2002-2007
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A partir de 2002, a contribuição da OMS para o Orçamento-Programa aumentou
significativamente de 13,6 milhões para 47,65 milhões de dólares americanos em 2008-
2009. Este valor não inclui os recursos financeiros disponibilizados tanto pela Sede como
pelo Escritório Regional, para cobrir a assistência técnica prestada pela Representação da
OMS em Angola.

Os principais doadores de fundos para a OMS em Angola nos últimos três anos foram: a
USAID, CDC Atlanta, Reino Unido, Rotary International, Holanda; Espanha, Suécia, Noruega,
Itália; Bélgica, Comissão Europeia; BAD, Fundo Global e empresas petrolíferas.

5.1.2 Principais resultados alcançados
Durante o período de 2002-2007, os principais resultados obtidos nas áreas de trabalho

prioritárias foram:

5.1.2.1. Elaboração de documentos sobre políticas de saúde
Como principais resultados destacam-se a:

Elaboração do documento da Política Nacional de Saúde.

Formulação da nova política para o tratamento do paludismo com ACT.

Elaboração da política nacional e o plano estratégico sobre transfusão de sangue.

Elaboração do Roteiro Angolano para acelerar a redução da mortalidade materna e
neonatal.

Elaboração do Plano para a Revitalização dos Serviços de Saúde Primários e o reforço
das intervenções no contexto da sobrevivência infantil.

Elaboração de políticas de base comunitária e manuais para a Atenção Integrada às
Doenças da Infância (AIDI).

6. Elaboração de planos estratégicos
A OMS concedeu apoio à elaboração dos seguintes documentos:

Contas Nacionais de Saúde.

Plano Estratégico para a Eliminação da Lepra, do novo Plano Estratégico para a TB
2008-2012.

Plano de Controlo da TB-MRM (tuberculose multirresistente aos medicamentos).

Plano Estratégico Nacional do Paludismo 2008-2012.

Plano Estratégico Nacional para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil 2005-
2009.

Estratégia Nacional de Alimentação de Bebés e Crianças, incluindo aquelas que vivem
com o VIH, do Plano Estratégico para Saúde Reprodutiva e Sexual e Segurança dos
Contraceptivos.

 Plano Nacional de Avaliação e Monitorização do VIH/SIDA.

7. Monitorização e Avaliação
As seguintes avaliações foram realizadas com o apoio da OMS:

Três estudos sobre a prevalência do VIH em mulheres grávidas e profissionais do
sexo.
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Estudo sobre a prevalência de doenças negligenciadas.

Avaliação do plano estratégico da TB para 2002-2007.

Avaliação do Sector Farmacêutico em Angola.

Avaliação Nacional sobre as Necessidades em Emergências Obstétricas e Cuidados
ao Recém-Nascido.

Avaliação de necessidades do Sistema de Compras e Gestão em Angola. incluindo a
componente de recursos humanos.

Avaliação de necessidades na área de Saúde na Província do Moxico, à luz do
Projecto de Recuperação Multissectorial de Emergência (EMRP).

Avaliação da situação da esquistossomíase e outras helmintíases, e da filaríase.

8. Reforço das capacidades na área de sistemas de saúde e prestação de serviços
As contribuições da OMS no reforço das capacidades centraram-se nos seguintes

domínios:

Laboratorial, para detecção do VIH.

Gestão da co-infecção TB-VIH e doenças relacionadas com o VIH.

Gestão de casos de paludismo, no quadro da implementação da estratégia de
prevenção e de tratamento com base nas terapêuticas de associação (ACT).

Tratamento Intermitente durante a gravidez (TIP).

Pulverização Residual de Interiores (PRI) e distribuição de mosquiteiros.

Oferta de água potável e melhoria do saneamento básico, no quadro do controlo da
epidemia de cólera, em 2006-2007.

Preparação e resposta às emergências.

9. Emergência e acção humanitária
A OMS contribuiu significativamente para:

O controlo da epidemia de Marburgo no Uíge.

A resposta à epidemia de cólera em 16 das 18 províncias do País.

O controlo da intoxicação por Brometo de Sódio no município do Cacuaco, província
de Luanda.

5.1.2.6. Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis
O apoio da OMS na área de Controlo de Doenças Transmissíveis teve como destaques os

seguintes domínios:

5.1.2.6.1. Doenças evitáveis pela vacinação
Realização das Jornadas Nacionais de Vacinação (JNV) e a sincronização das
campanhas com os países vizinhos: a República Democrática do Congo e a República
da Namíbia.

Introdução da vacina pentavalente na vacinação de rotina em 2006.

Aumento da cobertura de vacinação de rotina para todos os antígenos do PAV.

Aumento da cobertura em DPT3/ Pentavalente3 a nível nacional, de 46% em 2005,
para 67% nos finais de 2007.
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A melhoria da taxa de detecção de casos de PFA (Paralisia Flácida Aguda) não pólio
a nível nacional, de 2,1 em 2005 para 3,1 em 100.000 crianças menores de 15 anos
de idade, em 2007.

5.1.2.6.2. Doenças Tropicais Negligenciadas
A certificação da eliminação da lepra como um problema de saúde pública em Angola.

A implementação do plano de erradicação da oncocercose com TIDC.

5.1.2.6.3 VIH/SIDA
A expansão gradual do acesso aos ARV, à PTV e aos CATV.

Aumento da capacidade de vigilância epidemiológica.

Reforço da cobertura nacional para gestão de casos de co-infecção TB-VIH.

Formulação de estratégias, prevenção e monitorização da resistência aos ARV.

5.1.2.6.4 Tuberculose
Entre os principais resultados obtidos e de carácter organizacional destacam-se:

Criação de 70 centros de tratamento DOTS.

Criação de 35 laboratórios com o sistema de notificação funcional.

A formação de 96 técnicos de laboratórios em análise de casos de tuberculose.

5.1.2.6.5 Paludismo
Introdução e expansão dos ACT e da estratégia de tratamento preventivo intermitente
na gravidez (TPI) em todas as províncias;

Realização de acções de pulverização residual de interiores (PRI) em áreas
potencialmente epidémicas,

Aumento da cobertura de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas de longa
duração através da iniciativa inovadora “Campanha Viva a Vida com Saúde”.

Para as três doenças, SIDA, Paludismo e Tuberculose, foi dado apoio na elaboração das
propostas para o Fundo Mundial.

5.1.2.7  Saúde Materna e Infantil
Comité Nacional para monitoria e acompanhamento das intervenções na área de
saúde materno-infantil e os comités de prevenção e auditoria de morte materna e
neonatal na província de Luanda.

Lançada a Estratégia AIDI.

Iniciado o processo de Revitalização dos Serviços Municipais de Saúde, com
prioridade para saúde a materna neonatal e infantil.

5.1.2.8  Saúde Ambiental e Promoção da Saúde
Ratificada a Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco.

Elaboradas orientações e mensagens sobre a promoção de saúde a nível nacional e
provincial.

Reforçada a coordenação multissectorial durante a epidemia de cólera.
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5.1.2.9 Reforço do Sistema de Saúde
Assistência técnica para a elaboração de políticas sobre os Cuidados Primários de
Saúde.

Reforço dos recursos humanos para a saúde, através de um programa de formação
profissional e oferta de bolsas de estudo.

Criação da Escola de Saúde Pública.

Elaboração das contas nacionais de saúde e a

Revisão do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Humanos para a Saúde.

5.1.2.10  Parcerias
A Representação da OMS em Angola fortaleceu e desenvolveu a advocacia para o reforço

e criação de mecanismos de coordenação, como o Comité de Coordenação Interagências
(ICC), o Mecanismo de Coordenação do País (CCM) para a SIDA, tuberculose e paludismo
(GFAMT), e o fórum de parceiros para os programas prioritários, tais como o paludismo, o
VIH/SIDA e a oncocercose.

Isto permitiu o acesso a dotações do Fundo Mundial, do Comité de Coordenação
Interagências (ICC) e de outros doadores, incluindo missões de cooperação, USAID, “Rotary
International”, empresas petrolíferas, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial,
Agências das Nações Unidas e ONG.

Foram assinados vários Memorandos de Entendimento entre a OMS, Agências das Nações
Unidas, cooperação bilateral e empresas petrolíferas.

5.2. PONTOS FORTES, FRAQUEZAS E PERSPECTIVAS

5.2.1 Os pontos fortes
Os pontos fortes da cooperação técnica entre a OMS e Angola podem ser assim resumidos:

Existência de uma parceria forte entre Governo de Angola, Sociedade Civil e Parceiros
em geral, deram à Representação da OMS em Angola uma compreensão do
dinamismo no domínio político, social, sanitário e da assistência humanitária em
Angola.

O Governo, os parceiros e intervenientes das principais acções neste sector, em todo
o País, reconhecem a OMS como líder mundial no sector da saúde.

A descentralização da Representação da OMS, que se estabeleceu nas 18 províncias,
criou uma forte presença no terreno e permitiu uma maior eficiência no apoio ao
país, através das Direcções Provinciais e Municipais de Saúde.

Credibilidade internacional da OMS, aliada à sua forte capacidade de mobilização
de recursos para atender a emergências e a outras situações de crise.

5.2.2  Fraquezas
A criação de equipas provinciais (“Antenas”) processou-se de forma lenta ou sem a
criação de mecanismos administrativos consistentes (criação de mecanismos de
prestação de contas e outros instrumentos para a gestão de recursos) e meios
operacionais (rádio, comunicação, e-mail, veículos, etc.), pelo que a OMS deve
considerar e assegurar a criação de instrumentos administrativos apropriados, de
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forma a conferir sustentabilidade a um modelo estruturado com novas características,
e distribuição de pessoal a nível do país.

A falta de continuidade da presença do pessoal devido ao regime de interrupções
contratuais por vários meses dificultou o alcance das metas. A gestão de contratos e
recursos para a extensão dos contratos do pessoal deve garantir uma continuidade
das acções.

Insuficiente mobilização de recursos para a implementação do orçamento-programa;

Insuficiente disponibilidade de recursos humanos a nível do país.

5.2.3 Perspectivas
Em síntese, o reforço do mecanismo de gestão será assegurado por um aumento dos

recursos financeiros e mecanismos de descentralização administrativa até ao nível provincial.
Posteriormente, o aumento no número de pessoal dos serviços gerais, e o foco na formação
do pessoal sobre procedimentos operacionais, escritórios maiores, melhores equipamentos
(informática, veículos, meios de comunicações etc.) e a manutenção de equipamentos deve
ser considerada o mais rapidamente possível.

5.3 OPORTUNIDADES E DESAFIOS

Para alcançar os objectivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico a Médio Prazo,
a Representação da OMS em Angola continuará a reforçar uma gestão baseada em resultados,
em todos os domínios de actividade, abordagem essa que colocará uma ênfase especial na
importância da igualdade do género e equidade em saúde, aprendizagem e colaboração e
planificação conjuntas. Isto reflecte os pontos fortes da OMS no quadro da saúde global e do
desenvolvimento comunitário.  

O desafio consiste em prestar um apoio técnico consistente e coerente ao país, através da
cooperação com o Governo e parceiros, para a consecução dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio.
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SECÇÃO 6

AGENDA ESTRATÉGICA DA
OMS PARA 2009-2013

A agenda estratégica da OMS para o período 2009-2013 é baseada nas principais lições
tiradas da análise da situação, nas prioridades nacionais (secção II e III), e nas orientações
estratégicas regionais da OMS. Tais eixos orientarão a acção da OMS nos próximos cinco
anos, de acordo com os grandes domínios de acção da Organização, que são:

A saúde da mãe e da criança.

A luta contra as doenças.

A organização e a gestão do sistema de saúde.

Note-se, entretanto, que a acção estratégica da OMS será estabelecida de acordo com as
vantagens comparativas da Organização e das funções essenciais mencionadas na secção IV,
e dos 13 objectivos estratégicos acima enumerados.

6.1 SAÚDE DA MÃE E DA CRIANÇA

Segundo o documento estratégico para o desenvolvimento a longo prazo12 (Angola 2025),
o Governo fixou os seguintes objectivos quantificáveis para o período 2008 a 2015:

Reduzir significativamente a mortalidade materna de 1.400/100.000 para 200/100.000
em 2015.

Fazer baixar a mortalidade infantil de 150 para 57 por mil em 2015.

Diminuir a taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos, de 260 para 96 por
mil no período 2008-2015.

Para ajudar o Governo de Angola a atingir tais objectivos, nos próximos seis anos a OMS
vai focar a sua intervenção nos seguintes domínios:

6.1.1 Promoção da maternidade sem risco, prestando apoio técnico para o reforço e
adopção de estratégias e inovações técnicas com o objectivo de reduzir a mortalidade
materna e neonatal. Tendo em conta a relação directa entre a saúde infantil, a saúde
materna e o desempenho dos sistemas de saúde, a Organização concederá o seu
apoio à revitalização do sistema municipal de saúde em curso e à sua extensão
futura a todo o país, através de um apoio técnico, da disponibilidade de normas e
padrões, e guias e instrumentos necessários. Ainda no quadro do processo de
revitalização, será dada uma atenção particular à extensão e ao reforço da estratégia

12 Ministério de Planeamento, Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo para Angola (2025), Fevereiro
2007, vol III, p. VIII-66.
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sobre a atenção integrada de doenças da infância (AIDI) por todo o país e à
implementação do Roteiro Angolano para a redução da mortalidade materna e
neonatal.

6.1.2 O desenvolvimento das capacidades de prestação de serviços de qualidade em prol
da mãe e a criança com uma atenção específica ao reforço dos recursos humanos,
ao uso racional dos medicamentos essenciais e do sangue seguro.

6.1.3 A OMS prestará assistência técnica para a formulação e aplicação de políticas e de
intervenções eficazes com o objectivo de alinhar o conteúdo técnico dos programas
e criar sinergias entre as várias áreas, incluindo a vacinação, a nutrição, o VIH/SIDA,
o paludismo e a tuberculose.

6.1.4 O reforço de estratégias inovadoras, a actualização das estratégias de Saúde
Reprodutiva e a implementação de políticas, normas e de procedimentos em prol da
criança e do adolescente (programa de educação sexual sobre a prevenção da gravidez
precoce e sobre a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis).

6.1.5 Encorajar a investigação e o necessário desenvolvimento de tecnologias e de
intervenções, apoiando ao mesmo tempo o desenvolvimento de capacidades em
investigação operacional, fornecimento de dados factuais requeridos sobre as causas
determinantes das mortes maternas e infantis, bem como sobre a eficácia dos
programas implementados.

6.1.6 A OMS também reforçará o seu apoio técnico ao enquadramento, acompanhamento
e avaliação dos progressos realizados para o alcance dos objectivos e metas
internacionais endossadas pelo país.

6.1.7 A promoção do conceito de género, prestando o devido apoio técnico para a
introdução e desenvolvimento deste conceito nas políticas e estratégias de Saúde
Reprodutiva;

6.1.8 Promoção de boas práticas, de estilos de vida saudáveis e redução dos factores de
risco das doenças mais frequentes:

6.1.9 No quadro do desenvolvimento de parcerias, a OMS desenvolverá advocacia para
reforçar o trabalho conjunto e, com base em dados factuais, para mobilizar os recursos
necessários para melhorar a saúde sexual e genésica, e a saúde da mãe, do recém-
nascido, da criança e adolescente. A OMS desenvolverá igualmente advocacia para
que a saúde da mãe e do recém-nascido seja uma prioridade nacional e seja integrada
nos planos nacionais de desenvolvimento.

6.2 LUTA CONTRA AS DOENÇAS

Perante o quadro epidemiológico descrito no capítulo referente ao perfil sanitário, o
Governo da República da Angola atribuiu uma atenção central à luta contra as doenças na
sua estratégia de desenvolvimento. O objectivo visado é definir um quadro global e coerente
de vigilância e resposta às doenças, velando, ao mesmo tempo, para que se cultive o respeito
pelo princípio da equidade.

Além disso, a luta contra a pobreza, em que a OMS se envolveu lado a lado com as
autoridades nacionais e os parceiros de desenvolvimento, deve começar pela prevenção e
controlo das principais doenças que continuam a manter as populações numa situação
precária. Com efeito, a luta contra o VIH/SIDA, a tuberculose e o paludismo contribuirá
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consideravelmente para a redução da pobreza, da mortalidade infantil e para a melhoria da
saúde da mãe e do recém-nascido.

6.2.1 Luta contra as doenças transmissíveis

6.2.1.1 VIH/SIDA, Tuberculose e Paludismo
No que concerne ao VIH/SIDA, o objectivo visado é parar a propagação da doença e

inverter a tendência actual até 2015. De entre as acções estratégicas em vista, inclui-se a
aceleração da prevenção da transmissão, o apoio ao diagnóstico e ao tratamento, a luta
contra o estigma e o reforço do sistema de vigilância epidemiológica.

Quanto à tuberculose, o objectivo visado pelas autoridades nacionais é reduzir a actual
taxa de prevalência da doença em 60% até 2015. As acções prioritárias consistem em melhorar
o diagnóstico de laboratório, promover e expandir a estratégia DOTS ao conjunto dos
municípios do país, reforçar as competências e as capacidades técnicas dos agentes
encarregues pela gestão da tuberculose e mobilizar mais recursos para o Programa Nacional
de Controlo da Tuberculose.

No âmbito da prevenção e combate ao paludismo, o Programa Nacional de Controlo do
Paludismo pretende contribuir para a redução do fardo da doença em 50% até 2010, tendo
como meta sectorial reduzir13 a taxa de morbilidade actual do paludismo para 60% até 2012.
De entre as acções prioritárias a desenvolver para esse fim, citam-se a luta anti-vectorial, as
actividades de promoção da saúde, com ênfase na educação para a saúde e a participação
comunitária, assim como a detecção, gestão, supervisão e a avaliação dos casos de paludismo.

Para ajudar o país a atingir os objectivos estabelecidos para o controlo destas três doenças
consideradas prioritárias, a intervenção da OMS centrar-se-á, até 2013, nos seguintes domínios.

6.2.1.1.1 Apoiar o Ministério da saúde na elaboração, implementação e supervisão de
políticas, estratégias e normas nacionais relativas ao VIH/SIDA, tuberculose e
paludismo.

6.2.1.1.2 Difundir estratégias inovadoras de prevenção e controlo do VIH/SIDA, tuberculose
e paludismo.

6.2.1.1.3 Facilitar a disponibilização e utilização adequada dos medicamentos e produtos
de qualidade.

6.2.1.1.4 Reforçar as capacidades em investigação, supervisão e avaliação e incentivar as
actividades de avaliação para medir o progresso e produzir dados factuais úteis
à tomada de decisões.

6.2.1.1.5 Prestação de assistência técnica e de guias para o reforço da vigilância integrada
alargada aos sítios sentinelas de vigilância do VIH/SIDA, incluindo a
monitorização da resistência aos ARV e aos tuberculostáticos (MDR, XDR-TB);

6.2.1.1.6 Reforçar parcerias para apoiar as iniciativas mundiais, regionais e interpaíses
relativamente à luta contra o VIH/SIDA, tuberculose e paludismo, e instaurar
mecanismos eficazes de mobilização e utilização eficiente dos recursos para o
controlo destas doenças.

13 Angola, um País com Futuro: Sustentabilidade, Equidade, Modernidade, Estratégia de Desenvolvimento a
Longo Prazo para Angola (2025), Ministério de Planeamento, Luanda, Angola, Fevereiro 2007, Volume III,
VIII-70.
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6.2.1.2 Luta e controlo de outras doenças transmissíveis
Para ajudar o país a reduzir o fardo das doenças transmissíveis, a OMS intensificará a

sua intervenção nos próximos 5 anos (2009-2013) do seguinte modo:

6.2.1.2.1 Em colaboração com outros parceiros, a OMS continuará a contribuir para o
reforço do Programa Alargado de Vacinação (PAV). Esse apoio consistirá na
disponibilização de guias e de normas para melhorar a qualidade dos serviços
de vacinação, incluindo a segurança das injecções e a vigilância das
manifestações adversas pós-vacinação;

6.2.1.2.2 Apoiar a Estratégia de Vigilância Integrada e Resposta às Doenças (IDSR) adoptada
pelo MINSA, e prestar um apoio técnico para expandir este sistema a todos os
municípios do país, incluindo os programas verticais;

6.2.1.2.3 Divulgar as estratégias inovadoras de prevenção das doenças emergentes e re-
emergentes, cuja vigilância será integrada no sistema de vigilância epidemiológica
existente;

6.2.1.2.4 Reforçar as capacidades nacionais para a actualização dos instrumentos e
estratégias para a prevenção, despistagem precoce, diagnóstico e tratamento das
doenças transmissíveis;

6.2.1.2.5 Apoiar o país a incrementar as intervenções sanitárias com boa relação custo-
eficácia bem sucedidas noutros países;

6.2.1.2.6 Ajudar o país a implementar as resoluções da Assembleia Mundial da Saúde
relativas às doenças transmissíveis e ao Regulamento Sanitário Internacional de
2005;

6.2.1.2.7 Fazer advocacia junto de outros intervenientes para aumentar a sua participação
na vigilância integrada.

6.2.2 Luta e controlo das doenças não transmissíveis
As doenças não transmissíveis (doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes,

tabagismo, doenças mentais, drepanocitose) apresentam uma magnitude cada vez maior. O
apoio técnico da OMS focar-se-á sobre os seguintes pontos:

6.2.2.1 Apoiar principalmente a prevenção primária, através da recolha de informações,
e a elaboração de uma política nacional;

6.2.2.2 Ajudar o país na recolha, análise e utilização de dados sobre a amplitude e as
causas das doenças crónicas e das doenças não transmissíveis;

6.2.2.3 Elaborar directrizes técnicas e materiais de formação, para melhorar a gestão
das doenças não transmissíveis.

6.2.3 Gestão de urgências e catástrofes naturais
Angola tem sido confrontada regularmente com surtos epidémicos: Marburgo no Uíge

em 2005, intoxicação por brometo de sódio em Cacuaco, em 2007, e a epidemia de cólera
que continua a registar-se num estado endémico. No País, ocorreram inundações devido a
fortes chuvas nas províncias do Kwanza Norte, em 2005; em Luanda, Moxico, Kuando
Kubango, Bengo e Uige, em 2007, e nas províncias do Cunene, Kuando Kubango, Benguela,
Huíla e Namibe, em 2008. A redução dos riscos, a preparação e a resposta às urgências e



25

catástrofes naturais é um elemento transversal em que a Representação da OMS prestará
apoio até 2013, em termos de redução dos efeitos sobre a saúde das situações de emergência,
catástrofes e crises, através das seguintes estratégias:

6.2.3.1 Desenvolvimento das capacidades nacionais para avaliar o impacto sobre a saúde
e as necessidades das populações em situação de urgência, para melhor preparar,
coordenar e organizar respostas adequadas através de abordagens multissectoriais
e multidisciplinares;

6.2.3.2 Apoio à criação de parcerias e de mecanismos de coordenação com as redes de
colaboradores, sociedade civil e centros de excelência para assegurar intervenções
rápidas sempre que tal for necessário;

6.2.3.3 Supervisão e a avaliação dos riscos ligados ao ambiente, reforçando ao mesmo
tempo as capacidades de definir e implementar políticas em matéria de promoção
da saúde e do ambiente, incluindo a actualização de normas e critérios.

6.2.4 Promoção da saúde e ambientes favoráveis à saúde
A Promoção da saúde e de ambientes mais saudáveis são componentes-chave na

prevenção e luta contra as doenças transmissíveis e não transmissíveis e na redução dos
factores de risco. A OMS vai focar o seu apoio no seguinte:

6.2.4.1 Supervisão e a avaliação dos riscos ligados ao ambiente, reforçando ao mesmo
tempo as capacidades de definir e desenvolver políticas em matéria de saúde e
ambiente, incluindo o desenvolvimento das normas e critérios.

6.2.4.2 Reformulação e implementação de políticas e estratégias nacionais de promoção
da saúde, que é uma componente principal dos cuidados primários de saúde.

6.2.4.3 Advocacia para a importância da promoção da saúde, tendo em vista o reforço
das parcerias e a elaboração de regulamentos sobre a importação e o uso de
produtos prejudiciais à saúde, tais como o tabaco e o álcool, a fim de se reduzir
o seu consumo.

6.2.4.4 Assistência técnica e financeira para a planificação e organização de Jornadas
Mundiais para a promoção da saúde.

6.3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Um dos grandes desafios no domínio da saúde pública em Angola é a implantação de
um sistema de saúde capaz de prestar cuidados essenciais à população. Vários elementos
são necessários para esse efeito: a elaboração de uma política nacional de saúde, um plano
de desenvolvimento sanitário, um plano de recursos humanos, a disponibilidade de material
básico, medicamentos e equipamentos essenciais e um sistema de financiamento. Importa
igualmente criar um sistema de informação sanitária e de pesquisa, para uma melhor
monitorização e avaliação das intervenções.

Sem um sistema de saúde mais eficaz e mais equitativo, não será possível desenvolver as
intervenções essenciais capazes de melhorar significativamente o estado de saúde das
populações, quer se trate da saúde da mãe e da criança, quer se trate da luta contra o paludismo,
VIH/SIDA ou outras doenças devastadoras.
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O papel da OMS será o de apoiar o país na elaboração de uma política e de um plano
estratégico coerente, assim como dos instrumentos de implementação. Trata-se de: recursos
humanos, sistema de informação, financiamento e medicamentos.

6.3.1 Recursos humanos: gestão estratégica e formação
Os recursos humanos constituem uma prioridade nacional e são um elemento-chave da

extensão da cobertura universal, apontada para consecução até 2025. A taxa de partos
assistidos por pessoal qualificado passará, dos 45% actuais, para 60% em 2015. O modelo
de recursos humanos que o país vai adoptar até 2015 será baseado em três programas:
informação e gestão dos recursos humanos, programa de formação e programa de melhoria
das condições de trabalho.

Para os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), dos quais Angola é membro,
existe uma cooperação entre a União Europeia e a Organização Mundial da Saúde em apoio
ao desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde (Projecto 9.ACP.MTR.004). Existe
também a plataforma ePORTUGUÊSe, com o desenvolvimento das bibliotecas virtuais para
a divulgação dos conhecimentos, investigações e novas tecnologias. Para a comunidade dos
países de língua portuguesa (CPLP), existe o plano estratégico de cooperação em saúde 2009-
2012, aprovado pelos Ministros da saúde da CPLP.

O papel da OMS consistirá em:
6.3.1.1 Prestar apoio à Direcção Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da

Saúde na elaboração de uma política e de um plano de desenvolvimento de
recursos humanos; prestar assistência técnica na implementação das convenções
da CPLP e EC/OMS-PALOP.

6.3.1.2 Prestar apoio às escolas de formação do pessoal de saúde e encorajar e
acompanhar um processo de avaliação interna e externa, a fim de melhor elaborar
os programas e os currículos de formação, tendo em conta as necessidades no
terreno e as normas internacionais.

6.3.1.3 Favorecer o acesso das escolas de formação em saúde à documentação técnica
e apoiar a participação de quadros nacionais em seminários internacionais, com
o objectivo de facilitar a formação contínua.

6.3.1.4 Difundir as boas práticas de recrutamento e de gestão que permitam estabilizar
e reter o pessoal técnico de saúde, a nível periférico.

6.3.2 Sistema de Informação Sanitária e Pesquisa
As informações, os dados estatísticos e as investigações em saúde são elementos cruciais

para o sistema de saúde. São indispensáveis para a avaliação, a supervisão de políticas e de
programas.

Nos próximos seis anos, a OMS reforçará:
6.3.2.1 O papel de conselheira técnica para a concepção de um sistema de informação

sanitária e a criação dos instrumentos para os respectivos subsistemas, através
da disponibilização do «saber fazer» e de um apoio para a partilha de experiências
com outros países.

6.3.2.2 O apoio técnico à avaliação do sistema existente para identificar as áreas
disfuncionais do sistema de informação sanitária e adoptar medidas correctivas.
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6.3.2.3 A assistência na organização de um Inquérito Demográfico e de Saúde até 2010,
para obtenção dos indicadores demográficos básicos e de saúde.

6.3.2.4 Apoio à formulação de uma política nacional sobre investigação em saúde
(incluindo a investigação sobre os sistemas de saúde), e advogar a utilização dos
resultados de investigação na tomada de decisões.

6.3.2.5 Apoio na elaboração do plano de monitorização e avaliação dos programas de
saúde pública.

6.3.3 Medicamentos e tecnologias
A existência de medicamentos, vacinas e tecnologia de saúde de qualidade é indispensável

para uma oferta de cuidados de saúde de qualidade. A OMS ajudará a aumentar o acesso aos
cuidados, tecnologias e produtos médicos e a melhorar a sua qualidade e utilização, através
de:

6.3.3.1 um apoio para o desenvolvimento de uma política e de um plano estratégico
para o sector farmacêutico, para o período 2009-2013;

6.3.3.2 orientações sobre as nomenclaturas de produtos e materiais de referência;

6.3.3.3 um concurso para conceber e executar programas que permitam uma boa gestão
dos stocks, a fiabilidade do sistema de compras e o uso racional;

6.3.3.4 apoio à implementação do sistema de controlo de qualidade e instalação da
rede de farmacovigilância, e a garantia da segurança transfusional.

6.3.4 Financiamento da Saúde
O financiamento do sistema de saúde constitui um determinante essencial da saúde e do

bem-estar da população. Assim, até 2025, Angola tenciona implantar um modelo de
financiamento que vai evoluir de uma fonte única de financiamento público para uma
pluralidade de fontes de financiamento: público, privado e doadores. Neste quadro, o apoio
da OMS consistirá em:

6.3.4.1 prestar apoio técnico para quantificar os meios financeiros afectados ao sector
da saúde e a sua proveniência: as contas nacionais da saúde;

6.3.4.2 avaliar o peso financeiro da gratuitidade dos cuidados oferecidos a certas
categorias sociais (pobres e grupos vulneráveis) e para certas doenças (VIH/SIDA,
paludismo, tuberculose e tripanossomíase);

6.3.4.3 ajudar na criação de mecanismos de financiamento que permitam tornar os
recursos do sector da saúde mais previsíveis e mais duradouros, assim como
modalidades de pagamento que incentivem o melhor desempenho;

6.3.4.4 em colaboração com os outros parceiros, facilitar o início e a divulgação da
avaliação económica dos serviços de saúde (análise da viabilidade económica
de certas intervenções, a economia de certas acções de saúde, análise custo-
eficácia, etc.) para orientar a tomada de decisões;

6.3.4.5 apoio à elaboração das propostas de financiamento para mobilizar recursos no
quadro das iniciativas globais de financiamento (nomeadamente do Fundo
Mundial de luta contra o VIH/SIDA, Tuberculose e Paludismo, e a GAVI-RSS);
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6.3.4.6 preparar planos de investimento em saúde para o desenvolvimento de
intervenções com boa relação custo-eficácia, a fim de contribuir para a redução
da pobreza e a consecução dos ODM.

6.3.5. Coordenação e parcerias
Esta componente abrange dois aspectos principais: por um lado, a necessidade de se

reforçar a participação comunitária pela criação de um quadro de referência; por outro lado,
a necessidade de se melhorar a coordenação de todos os parceiros, tendo como base os
programas de saúde (ou abordagem sectorial). Isto constitui o papel central da OMS,
essencialmente consagrado à:

6.3.5.1 participação activa dos órgãos na aplicação da política de saúde e advocacia
junto de todos os intervenientes, para uma acção concertada e um alinhamento
das intervenções sobre as prioridades nacionais, para maior coerência e sinergias;

6.3.5.2 formulação de uma política nacional sobre a participação comunitária e a
mobilização dos diferentes actores para a sua implementação.
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SECÇÃO 7

IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA
ESTRATÉGICA: IMPLICAÇÕES

PARA A OMS

7.1 REVISÃO DAS INTERVENÇÕES DA OMS DE ACORDO COM A
ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO COM O PAÍS

Um olhar crítico sobre as intervenções da OMS a nível central (Luanda) e nas províncias,
e uma análise das prioridades de saúde, reflectidas na Estratégia de Cooperação com o País
para 2002-2005, foi realizado durante o retiro anual do pessoal da Representação da OMS
em Angola, de 23 e 24 de Maio de 2008. Foram discutidas competências, com o objectivo de
traduzir estas questões na estrutura da Representação da OMS em Angola.

Analisou-se a relevância actual dos programas prioritários definidos na ECP e, como
resultado, foram seleccionadas áreas de trabalho. A relevância foi confirmada para:

a) desenvolvimento dos sistemas de saúde;

b) prevenção e controlo de doenças transmissíveis;

c) saúde reprodutiva e;

d) promoção da saúde.

A ajuda humanitária foi considerada como área de menor prioridade, considerando o
actual contexto de reconstrução do país.

Contudo, foram incluídas, por exemplo, como intervenções de alta prioridade, a nutrição
e a saúde ambiental.

7.2 PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Contratos de curta duração (11 meses) não dão segurança ao pessoal porque não
lhes permite ter uma carreira profissional e contribui para a saída de muitos efectivos.
Os contratos de curta duração afectam a continuidade das actividades, causando
danos na eficácia e eficiência do escritório;

A infraestrutura física do escritório central é reduzida e a aglomeração de pessoal
conduziu à dispersão dos técnicos por diferentes escritórios, dificultando a
coordenação.

Muitas das instalações das antenas da OMS (técnicos) nas províncias não respondem
aos requisitos mínimos de funcionamento. A comunicação, o transporte e o apoio
logístico precisam de ser melhorados.

As antenas provinciais encontram-se sobrecarregadas com muitos programas e
diferentes actividades, sem a formação adequada.
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7.3 RECOMENDAÇÕES

Implementar o processo de requalificação para aumentar a eficiência, eficácia e
coerência da Representação da OMS em Angola, convertendo os contratos de curta
duração em contratos fixos e dando início a programas de desenvolvimento do pessoal;

Dotar o escritório da OMS em Luanda com uma estrutura física apropriada a todo o
pessoal;

Aumentar o apoio central para as antenas nas províncias, especialmente em aspectos
logísticos, comunicações e na criação de condições para o desenvolvimento do
pessoal, através de uma educação contínua e actualização técnica;

Garantir uma assistência técnica e financeira para a implementação do Programa de
Orçamento;
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SECÇÃO 8

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

A monitorização e avaliação da ECP serão realizadas através do mecanismo de
monitorização e avaliação dos planos bienais de trabalho. No final do período coberto pela
ECP, será realizada uma avaliação global. Esta avaliação terá em conta os resultados das
avaliações dos três planos bienais. Os ensinamentos retirados contribuirão para uma melhor
definição das estratégias de intervenção prioritárias da futura geração de ECP.

De acordo com a OMS, as principais etapas do processo de monitorização e avaliação
do plano bienal são:

8.1 Uma avaliação semi-anual (SAM) realizada seis meses após a implementação, o
que permitirá conhecer o grau de execução das actividades planificadas. Nesta etapa,
espera-se obter uma taxa de execução de 25%.

8.2 A avaliação semi-anual é seguida por uma avaliação a médio prazo (MTR) após 12
meses de implementação do plano bienal. A taxa de execução esperada para esta
fase é de 50% do plano bienal. A avaliação a médio prazo deverá ser apresentada
ao MINSA e a todos os parceiros técnicos e financeiros e os actores-chave do sector
da saúde. Este processo permitirá observar o grau de implementação do plano e
planificar as actividades do segundo ano do plano bienal.

8.3 Uma terceira avaliação será feita ao fim de 18 meses, a qual será seguida de uma
avaliação bienal no final de cada biénio. Nesta fase, espera-se alcançar um grau de
execução de 100%. Os resultados desta última avaliação serão apresentados ao
Ministério da Saúde e aos parceiros para discussão.

A implementação do GSM permitirá aos administradores e gestores de programa um
melhor acompanhamento da utilização do orçamento e o alcance dos resultados.

Uma avaliação externa será desejável, de acordo as necessidades.
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SECÇÃO 9

CONCLUSÃO

A agenda estratégica para o período 2009-2013, consiste na consolidação e no reforço
das principais realizações da cooperação com o país em 2002-2005, e na resposta às
prioridades em conformidade com o contexto, desafios actuais do país e orientações
estratégicas da OMS.

Os desafios do sector da saúde têm como foco principal a redução da mortalidade materno-
infantil; o controlo de doenças transmissíveis, tais como o VIH/SIDA, TB e paludismo; as
doenças evitáveis pela vacinação e as doenças tropicais negligenciadas. A preparação e
resposta às epidemias, o reforço do sistema de saúde, a promoção da saúde e ambientes
saudáveis, constituem igualmente desafios importantes do pais.

Para fazer face a estes desafios, a OMS irá apoiar o Governo de Angola nos próximos
cinco anos, para a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), nos
seguintes domínios: a saúde da mãe e da criança; a luta contra a doença, a organização e a
gestão do sistema de saúde.

Na componente saúde da mãe e da criança, a abordagem será através da implementação
do Roteiro Angolano para a redução da mortalidade materna e neonatal, e a revitalização do
sistema municipal de saúde, baseda na atenção primária da saúde.

No domínio da luta contra a doença, as intervenções centrar-se-ão no combate às doenças
acima referidas e na implementação do Regulamento Sanitário Internacional.

Na organização e a gestão do sistema de saúde, o apoio incidirá no desenvolvimento e
gestão dos recursos humanos para a saúde, no reforço do sistema de informação sanitária, no
financiamento do sector da saúde, medicamentos e parcerias.

Para que o apoio da OMS ao MINSA seja eficaz é importante a colaboração entre os
diferentes níveis da Organização e uma melhoria das capacidades de prestação de serviços,
por parte do Escritório da OMS no País.
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ANEXOS

ANEXO 1:  OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

1. Reduzir o peso das doenças transmissíveis sobre a saúde, a sociedade e a economia.

2. Combater o VIH/SIDA, o paludismo e a tuberculose.

3. Prevenir e reduzir o peso das doenças, enfermidades e mortes prematuras devido a
doenças crónicas não transmissíveis, perturbações mentais, violência e acidentes.

4. Reduzir a morbilidade e a mortalidade e melhorar a saúde durante as fases essenciais
da vida, incluindo a gravidez, parto, período neonatal, infância e adolescência,
melhorando, ao mesmo tempo, a saúde sexual e reprodutiva e promovendo o
envelhecimento activo e saudável para todos os indivíduos ao longo da vida.

5. Reduzir as consequências das emergências, desastres, crises e conflitos sobre a saúde,
e minimizar o seu impacto social e económico.

6. Promover a saúde e o desenvolvimento.

7. Dar resposta aos principais determinantes sociais e económicos da saúde, através de
políticas e programas baseados na luta contra a pobreza, equidade do género e direitos
humanos.

8. Promover um ambiente saudável, intensificar a prevenção primária e influenciar as
políticas públicas em todos os sectores, por forma a abordar as causas profundas das
ameaças ambientais sobre a saúde.

9. Melhorar a nutrição, higiene e segurança alimentar durante toda vida, em apoio à
saúde pública e ao desenvolvimento sustentável.

10. Melhorar os serviços de saúde através da boa governação, financiamento,
competências e gestão, na base da investigação e dados factuais fiáveis. Melhorar a
organização, gestão e prestação de serviços.

11. Assumir a liderança, reforçar a governação e fortalecer parcerias e colaboração com
os países, para cumprir com o mandato da OMS na implementação da agenda global
da saúde, conforme as orientações do 11º Programa Geral de Trabalho da OMS.

12. Assegurar a sustentabilidade da OMS como organização flexível e especializada em
conhecimentos científicos, capacitando-a para cumprir o seu mandato com eficácia
e eficiência.

13. Fazer com que a OMS seja e continue a ser uma organização flexível e em
aprendizagem permanente, que realiza o seu mandato da forma mais eficaz e eficiente
possível.
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ANEXO 2

Tabela 8: Áreas de Trabalho e Orçamento, OMS/Angola, período 2002-2007

                                                    PROGRAMA ORÇAMENTO DO PROGRAMA

2002-200314 2004-2005 2006-2007

MATERNIDADE SEGURA 400.000 250.000 2.235.000

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1.390.000

PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EPIDEMIAS 1.160.000 1.545.314 1.819.000

PROMOÇÃO DA SAÚDE 180.000 85.000 855.000

SAÚDE AMBIENTAL 705.000

CONTROLO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 1.470.000 589.942 2.100.000

TUBERCULOSE 220.000 270.000 989.000

VIH/SIDA 731.000 382.425 1.260.000

DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE 61.000 405.000

RECURSOS HUMANOS PARA A SAÚDE 300.000 850.000

PRESENÇA DA OMS NO PAÍS 1.254.000 1.758.000 2.913.000

PALUDISMO 2.080.000 6.463.829 2.105.000

VACINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE VACINAS 5.286.350 5.992.000 6.800.000

NUTRIÇÃO 300.000

MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 600.000

PREVENÇÃO E GESTÃO DE DOENÇAS CRÓNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 800.000

SAÚDE REPRODUTIVA 1.305.000

ALERTA E RESPOSTA A EPIDEMIAS 1.500.000

TECNOLOGIAS ESSENCIAIS DE SAÚDE 625.000

SEGURANÇA ALIMENTAR 200.000

SISTEMA DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 490.000 314.848 944.000

SAÚDE MENTAL E ABUSO DE DROGAS 450.000

INVESTIGAÇÃO SOBRE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 550.000

FINANCIAMENTO EM SAÚDE E PROTECÇÃO SOCIAL 600.000

VIOLÊNCIA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCAPACIDADES 500.000

INFORMAÇÃO, DADOS FACTUAIS E POLÍTICA DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE 700.000

TOTAL 13.571.350 17.712.358 33.500.000

14 O orçamento para 2002-2003 contém as últimas previsões feitas até 31 de Outubro de 2002. Portanto, não
estão incluídos os recursos utilizados em 2003 nas acções de emergência e assistência humanitária. Também
não estão incluídos os recursos disponibilizados quer pela Sede da OMS, como pelo Escritório Regional
Africano para o apoio técnico a partir da Representação em Angola ou do Escritório Regional. Deste modo, o
orçamento não inclui os custos de oito peritos internacionais e 40 nacionais pagos através de fundos da
iniciativa de erradicação da poliomielite geridos directamente a partir da OMS/HQ, em Genebra.
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ANEXO 3: ANGOLA – ALGUNS INDICADORES BÁSICOS
ANO NÍVEL

Estatísticas demográficas e socioeconómicas

População (número) * 2005 16,1

População (taxa de crescimento anual) * (%) 2005 2,9

Superfície ** Por Km2 1246700

Densidade populacional ** Por Km2 13

População com 15 anos * % 2005 46,4

População urbana * % 2005 53,3

Taxa de fertilidade total (por mulher) ** (%) 2004 6.7

Taxa de frequência da escola primária (%)** Masculino 1998-2004 66

Taxa de frequência da escola primária (%)** Feminino 1998-2004 57

Taxa de alfabetização de adultos ** (%) 2000–2004 66,8

Rendimento nacional bruto per capita ** 2006 1980

População que vive abaixo da linha da pobreza ** % 2004 68

O estado da saúde - estatística de mortalidade

Esperança de vida à nascença (anos) * Ambos os sexos 2005 41

Taxa de mortalidade por 1000 nascidos vivos em < de 5 anos * Ambos os sexos 2005 260

Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascidos vivos) * Ambos os sexos 2005 154

Taxa de mortalidade neonatal (por 1000 nados-vivos) ** Ambos os sexos 2004 54

Taxa de mortalidade materna (por 100 000 nascidos vivos) Feminino 2005 1400

Prevalência do VIH entre os adultos (15-49) (%)** Ambos os sexos 2003 3,9

Prevalência da tuberculose (por 100 000 habitantes) ** Ambos os sexos 2004 310

Incidência da tuberculose (por 100 000 habitantes) ** Ambos os sexos 2004 259

Número de casos confirmados de poliomielite ** Ambos os sexos 2005 10

Comportamento e os factores de risco ambientais

% População usando um saneamento * 2004 31

% População usando fonte de abastecimento de água melhorado * 2004 53

Cobertura dos serviços de saúde

Vacinação em <1 ano de idade (%) Sarampo 2007 79
DTP3 2007 67

Cobertura da Terapêutica Antirretroviral (%)** 2005 6

Taxa de detecção da TB sob DOTS (%)** 2004 94

Taxa de tratamento com êxito da TB, com DOTS (%)** 2003 63

Estatística do Sistema de Saúde

Despesas totais em saúde em% do produto interno bruto ** 2003 2,8

Despesa geral do Governo em saúde - % do total das despesas de saúde ** 2003 84,2

Despesas privadas em saúde - % do total das despesas de saúde 2003 15,8

Despesas públicas em saúde - % do total das despesas públicas ** 2003 5,3

Médicos (por 1000 habitantes) ** 2004 0,077

Enfermeiros (por 1000 habitantes) ** 2004 1,19

Fonte: *Relatório de Desenvolvimento Humano, PNUD 2007-2008 e ** Relatório da Estatística Mundial da
Saúde 2006 http://www.who.int/whosis/en/




