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Resumo

A Directora Regional tem o prazer 

de apresentar este relatório das 

actividades da OMS na Região 

Africana, referente ao período de 

Outubro de 2015 a Junho de 2016. 

O relatório sublinha as significativas 

realizações, ao abrigo das seis 

categorias do 12.º Programa Geral 

de Trabalho, no apoio aos Estados-

Membros da Região Africana na 

área do desenvolvimento sanitário. 

O relatório reflecte as contribuições 

das Representações da OMS e do 

Escritório Regional, incluindo as três 

Equipas de Apoio Interpaíses. 

Pela Directora Regional da OMS para a África

Dr.ª Matshidiso Moeti 
Directora Regional da OMS para a África

“A OMS na Região Africana está 
empenhada em trabalhar com 
os seus Estados-Membros e 
parceiros para alcançar o nível 
de saúde mais elevado possível 
para as populações africanas, 
através da consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável e da Cobertura 
Universal de Saúde.”
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Interrupção bem-sucedida da transmissão da doença por vírus 
Ébola (DVE) e melhoria da segurança sanitária  

A epidemia mais longa e mais grave de DVE 
que se conhece na história da humanidade 
foi travada na África Ocidental, em Dezembro 
de 2015, após uma resposta intensiva e 
sustentada por parte dos governos, sociedade 
civil e parceiros do desenvolvimento, 
incluindo o sistema das Nações Unidas. 
No pico da epidemia, em Agosto-Setembro 
de 2014, foi notificada uma média de 150 a 
200 casos por semana. Em finais de 2015, 
apenas uns poucos casos foram notificados, 
com esse patamar a manter-se durante 2016. 
Com base nas recomendações do Comité 
de Emergências do RSI, a Directora-Geral da 
OMS revogou a declaração da epidemia de 
DVE como Emergência de Saúde Pública de 
Dimensão Internacional em 29 de Março de 
2016. Até então, tinham sido notificados um 
total de 28 616 casos confirmados, prováveis 
e suspeitos na Guiné, Libéria e Serra Leoa, 
com 11 310 mortes.

A Serra Leoa declarou o final da transmissão 
do Ébola entre pessoas em 17 de Março 
de 2016, e a Guiné em 1 de Junho de 2016, 
após as últimas crises. A Libéria declarou 
inicialmente o final da transmissão pessoa a 
pessoa do Ébola, em 9 Maio de 2016, mas, 
posteriormente, o vírus reemergiu mais três 
vezes no país. O fim do último surto de DVE 
na Libéria foi declarado em 9 de Junho de 

2016. Posteriormente, não se verificaram 
mais casos durante um período de 90 dias 
de vigilância reforçada, que garantiu que 
quaisquer novos casos seriam rapidamente 
identificados e contidos antes da sua 
disseminação. 

A rápida contenção das crises indica que 
foram formadas capacidades nesses países. 
A vigilância continua a ser mantida nos três 
países para evitar, detectar e responder a 
casos suspeitos, pois persiste o risco de 
outros surtos devidos à exposição a fluidos 
corporais infectados dos sobreviventes. 
 
A OMS e os seus parceiros continuam 
a trabalhar com os governos de Guiné, 
Libéria e Serra Leoa, para ajudar a garantir 
que os sobreviventes tenham acesso a 
cuidados médicos e psicossociais e a 
rastreio à persistência do vírus, bem como a 
aconselhamento e educação, para os ajudar 
a reintegrarem-se na sua vida familiar e 
comunitária, a reduzir o estigma e a minimizar 
o risco de transmissão do vírus Ébola. A OMS 
está ainda a colaborar com os seus parceiros 
no apoio aos países para restabelecer e 
reforçar os seus principais programas de 
saúde pública, especialmente de saúde 
materna e infantil.

OMS/S. Gborie



Actividades da OMS na Região Africana 2015-2016: Resumo e Relatório Ilustrativo vii

A OMS continuou a trabalhar com os 
Estados-Membros e parceiros para melhorar 
as capacidades nacionais de preparação 
e resposta, nomeadamente através da 
condução de uma análise regional dos riscos 
e de um exercício de mapeamento. Os 
países mais vulneráveis estão a receber apoio 
para reforçar a preparação e elaborar planos 
nacionais e roteiros para atingir e manter as 
capacidades essenciais do RSI. A OMS está 
a trabalhar com diversas iniciativas mundiais 
de segurança sanitária, mantendo a advocacia 
para uma acção coordenada no seio dos 
Estados-Membros e parceiros para melhorar 
a preparação, alerta e resposta, bem como 
para reforçar a colaboração entre os países 
e entre as instituições. Espera-se que os 
Estados-Membros afectem recursos internos 
à implementação de intervenções prioritárias, 
uma vez que os governos são os principais 
responsáveis pela segurança sanitária 
nacional. 

A OMS tem trabalhado com os governos de 
Angola, República Democrática do Congo 
(RDC) e Quénia para conter um surto da 
febre-amarela a uma escala sem precedentes. 
O surto teve início em Angola, em Dezembro 
de 2015, e propagou-se para a RDC e Quénia. 
Foram notificados em Angola, até 30 de 
Junho 2016, 3552 casos, incluindo 355 
mortes, e 1399 casos com 82 mortes na 
RDC. O Uganda tinha também notificado 
60 casos e 7 mortes num surto não 
relacionado com o de Angola. A OMS e seus 
parceiros apoiaram rapidamente os países 
afectados na implementação de medidas 
de controlo. Em finais de Junho de 2016, a 
Organização tinha mobilizado 126 peritos 
internacionais para dar apoio às campanhas 
de vacinação e reforçar os esforços 
da vigilância, comunicação dos riscos, 
mobilização comunitária, tratamento de casos 
e controlo integrado dos vectores. 

OMS/P. Haughton

Foco continuado na preparação e na resposta rápida às 
epidemias
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Através de mecanismos do 
Grupo Internacional de 
Coordenação, a OMS forneceu 
mais de 14 milhões de doses 
de vacinas da febre-amarela a 
Angola, RDC e Uganda. Foram 
desembolsados fundos de cerca 
de 1,6 milhões de dólares do 
Fundo de Contingência da OMS 
para as Emergências (FCE) 
e do Fundo Africano para as 
Emergências de Saúde Pública 
(FAESP) para apoio aos esforços 
nacionais de resposta. O risco de 
febre-amarela na Região alterou-
se, e está actualmente a ser 
elaborada uma nova estratégia 
regional para a febre-amarela 
que incide na vacinação e na 
segurança sanitária.

Foco continuado na preparação e na resposta rápida às 
epidemias

O Escritório Regional apoiou ainda 
Cabo Verde e Guiné-Bissau na resposta a 
surtos do vírus Zika, que foram notificados 
respectivamente em Outubro de 2015 e Junho 
de 2016. Estes surtos estão ligados ao surto 
de Zika das Américas, que foi declarado uma 
Emergência de Saúde Pública de Dimensão 
Internacional, pela Directora-Geral da OMS, 
em 1 de Fevereiro de 2016. Até 30 de Junho 
de 2016, tinham sido notificados 7585 de 
casos suspeitos de Zika, incluindo nove casos 
de bebés com microcefalia, entre os recém-
nascidos de mães infectadas pelo Zika, nos 
dois países, com 202 casos confirmados em 
laboratório. O número de casos notificados 
em Cabo Verde tem vindo a decrescer, 
com os últimos novos casos confirmados 
notificados em Março de 2016, enquanto a 
Guiné-Bissau tinha três casos confirmados 
em finais de Junho de 2016. A OMS forneceu 
apoio à investigação inicial e confirmação do 
diagnóstico, através da mobilização de peritos 

e, ao mesmo tempo, forneceu orientações e 
aconselhamento a outros Estados-Membros e 
parceiros em matéria de preparação e resposta 
à doença do vírus Zika.

Redução das doenças e da 
mortalidade infantil
A OMS continua a promover a vacinação como 
a intervenção salvadora de vidas com melhor 
relação custo-eficácia, especialmente para 
as crianças. A cobertura com a terceira dose 
da vacina da difteria-tétano-tosse convulsa 
(DPT3) na Região Africana tem vindo a 
melhorar, com 24 países a atingirem taxas de 
cobertura acima de 90% em 2015. Os países 
fizeram também progressos significativos na 
introdução de novas vacinas, como as vacinas 
pneumocócicas conjugadas (VPC) e as vacinas 
do rotavírus, nos seus programas de 

OMS
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vacinação. Trinta e oito países estão a usar as 
VPC e 31 as vacinas do rotavírus. O aumento 
do uso destas vacinas está já a exercer um 
impacto positivo sobre a prevalência das 
doenças. Por exemplo, o Gana, Ruanda e 
Togo notificaram reduções de 45 a 65% de 
hospitalizações por rotavírus, nos grandes 
hospitais de referência, durante o período 2014 
– 2015. 

Para reforçar mais a advocacia da vacinação, 
os ministros da saúde, parlamentares e 
parceiros aprovaram uma declaração do 
Acesso Universal à Vacinação – Acesso 
Universal à Vacinação como Pedra Basilar 
da Saúde e do Desenvolvimento em África 
– na primeira Conferência Ministerial sobre 
Vacinação em África, organizada em conjunto 
com a Comissão da União Africana e o 
Governo da Etiópia, em Fevereiro de 2016. A 
implementação da declaração irá contribuir 
para reduzir a mortalidade infantil, dentro do 
contexto dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Manutenção da dinâmica para 
a erradicação da poliomielite 
na Região

Foi mantida a dinâmica para a erradicação da 
poliomielite na Região, sem qualquer caso 
confirmado de poliovírus selvagem, desde 
Julho de 2014. A Região Africana completou 
com êxito a fase 1 do confinamento de 
poliovírus em laboratório, com a destruição 
de poliovírus e materiais potencialmente 
infecciosos, no primeiro trimestre de 2016. 

Em harmonia com os requisitos do Plano 
Mundial de Acção para a Erradicação da 
Poliomielite, a Região encontrava-se entre 
as primeiras que mudaram com sucesso da 
vacina oral trivalente da poliomielite (VOPt) 
para a vacina oral bivalente da poliomielite 
(VOPb), em Abril-Maio de 2016. Estão 
em curso actividades para garantir uma 
transferência bem-sucedida do pessoal e dos 
recursos da poliomielite na Região Africana.

Redução das doenças e da mortalidade infantil

OMS/ Y. Selamawit 
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À medida que o mundo passa dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
para procurar alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a OMS 
contribuiu de forma significativa para os 
progressos dos Estados-Membros na redução 
do fardo das doenças transmissíveis, incluindo 
as doenças evitáveis pela vacinação, VIH/
SIDA, tuberculose, paludismo e doenças 
tropicais negligenciadas. Por exemplo, o 
número de adultos e crianças recentemente 
infectados com o VIH na Região Africana 
diminuiu 19% nos últimos 5 anos, de 1,63 
milhões para 1,37 milhões, prosseguindo o 
reforço do tratamento, com uma estimativa 
de 12,1 milhões de pessoas (43% das que 
são elegíveis) a receberem terapêutica anti-
retroviral (TAR), em finais de 2015. As mortes 
anuais decorrentes do VIH na Região Africana 
desceram para 800 000, em comparação 
com as mais de 1,5 milhões de mortes 
em 2004, no ano do pico da mortalidade 
pelo VIH. Na sequência da publicação das 
novas orientações da OMS “Tratar todas 
as Pessoas” para a prevenção, tratamento 
e cuidados do VIH, 31 países prioritários 

receberam apoio para elaborarem planos para 
novas recomendações dirigidas às metas 
“90-90-90”. A disponibilização de terapêutica 
anti-retroviral a todas as pessoas que tenham 
teste do VIH positivo, independentemente da 
contagem de células CD4, irá reduzir ainda 
mais as infecções pelo VIH e os respectivos 
óbitos na Região.

Embora os novos casos e as mortes por TB 
continuem a diminuir, a TB multirresistente 
aos medicamentos (TB-MR) continua a ser 
um desafio na Região. A OMS tem ajudado 
os países a reforçarem a sua gestão da 
TBR, através do acesso a medicamentos 
de qualidade garantida. Para responder aos 
desafios do diagnóstico, a OMS e os seus 
parceiros criaram e lançaram um quadro 
regional de reforço da rede de diagnósticos 
da TB em África. Como parte deste 
processo, a OMS facilitou os debates com 
o Fundo Mundial para comprar laboratórios 
em contentores pré-fabricados e com 
biossegurança adequada, destinados a 
alguns países da Região, para efectuarem 
culturas de TB e testes de sensibilidade 
aos medicamentos (TSM). Para acelerar a 
redução do fardo da TB, a Região elaborou 
um quadro para implementar a estratégia 
pós-2015 de prevenção, cuidados e controlo 
da TB denominada “Pôr Fim à TB”, que foi 
aprovada pela sexagésima sétima Assembleia 
Mundial da Saúde.

A Região Africana tem feito progressos 
significativos na luta contra o paludismo. 
As taxas de incidência e de mortalidade 
pelo paludismo desceram respectivamente 
42% e 66% entre 2000 e 2015, enquanto a 
prevalência da infecção nas crianças entre 
os 2 e os 10 anos de idade desceu mais de 
metade. 

Redução do fardo das doenças transmissíveis

OMS/Dicko
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Seis países podem eventualmente 
eliminar a transmissão local do paludismo até 
2020. Este progresso é o resultado da aplicação 
alargada de intervenções de prevenção e de 
tratamento dos casos com boa relação custo-
eficácia, com cerca de 67% da população geral 
da Região a ter acesso a mosquiteiros tratados 
com insecticida (MTI) e 16% das crianças 
necessitadas a terem acesso a uma terapêutica 
de associação medicamentosa à base de 
artemisinina (AMBA) em 2014, um aumento 
considerável por comparação com os >1% 
registados em 2005.

O contributo da OMS para os progressos 
realizados na resposta ao VIH, TB e 
paludismo incluiu assistência técnica às várias 
componentes programáticas, assim como 
negociações que visavam a obtenção de 
subsídios. O Escritório Regional respondeu 
a mais de 62 pedidos de apoio técnico de 15 
países, entre Outubro de 2015 e Junho de 
2016. Através do acordo de cooperação OMS/
Fundo Mundial de Maio de 2014, o Escritório 
Regional dedicou 4 milhões de dólares para 
prestar apoio aos países na elaboração de 
cerca de 50 Notas Conceptuais, da quais 
mais de 85% receberam aprovação do FM na 
primeira apresentação da sua candidatura.

 Desde a criação deste acordo, já foram 
conseguidos mais de 4 mil milhões de 
dólares em subsídios. Em Novembro de 
2015, a OMS participou num fórum de 
parcerias promovido pelo FM, intitulado 
“Implementação Através de Parcerias” (IAP). 
A OMS está a prestar apoio a 18 países da 
Região Africana com grandes portefólios 
do FM e baixo nível de utilização, com 
vista a acelerar a implementação dos seus 
programas de TB, VIH, paludismo e para os 
sistemas de saúde. 

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) 
afectam as pessoas mais pobres e constituem 
uma das principais prioridades da OMS na 
Região. É fundamental apostar fortemente 
em intervenções direccionadas e com boa 
relação custo-eficácia para se alcançar 
metas ambiciosas para a Região, como a da 
erradicação da dracunculose. Para o efeito, 
após o encerramento planeado do Programa 
Africano de Combate à Oncocercose (APOC), 
em Dezembro de 2015, a OMS criou o 
Programa Especial Alargado para a Eliminação 
das Doenças Tropicais Negligenciadas 
(ESPEN), para apoiar os países a combater 
as DTN que são susceptíveis à quimioterapia 
preventiva (DTN-QP). Estas são a filaríase 
linfática, a oncocercose, a esquistossomíase, 
os helmintas transmitidos pelo solo e o 
tracoma. Quarenta e um países associaram-
se à OMS para mapear os locais onde estas 
doenças ocorrem e onde as pessoas são 
infectadas, o que irá permitir aos países 
tomarem decisões de base factual e iniciarem 
a administração em massa de medicamentos 
(AMM) de quimioterapia preventiva. A 
dracunculose está prestes a ser erradicada. Os 
casos notificados de dracunculose baixaram 
de 126 em 2014, para 22 em 2015, nos quatro 
restantes países endémicos (Chade, Etiópia, 
Mali e Sudão do Sul), onde a OMS presta 
apoio para a vigilância de base comunitária, 
notificação diária de rumores de casos 
suspeitos e contenção rápida de casos.

Redução do fardo das doenças transmissíveis

OMS/Dicko
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As doenças não transmissíveis (DNT), bem 
como as incapacidades, a violência e os 
traumatismos são um crescente problema 
na Região Africana, onde se prevê que, 
até 2025, 55% de todas as mortes sejam 
atribuíveis a DNT e traumatismos. A OMS  
elaborou um inquérito à capacidade dos 
países, que já foi concluído em 35 países, 
e que servirá como base para a acção com 
vista ao reforço da capacidade dos Estados-
Membros em responder ao fardo cada vez 
maior das DNT. Outros oito países elaboraram 
planos nacionais multissectoriais para as DNT, 
elevando para 23 o número de países que 
estão prontos para acelerar a acção sobre 
estas doenças, tendo sete países elaborado 
políticas e planos de saúde mental. 

O cancro do colo do útero é um dos cancros 
mais comuns nas mulheres africanas. A 
maioria dos Estados-Membros não dispõe de 
unidades e profissionais de saúde formados 
para uma eficaz prevenção, detecção precoce 
ou tratamento. A OMS contribuiu para 
melhorar os serviços para o cancro do colo 
do útero através do desenvolvimento de 

competências em registos oncológicos em 
21 países e da formação de formadores no 
Malawi, Zâmbia e Nigéria em prevenção e 
controlo do cancro do colo do útero.

Têm vindo a ser reforçados os esforços para 
se agir sobre as vertentes da prevenção e 
controlo dos principais factores de risco das 
DNT: tabagismo, uso nocivo das bebidas 
alcoólicas, inactividade física e alimentação 
pouco saudável. No combate ao tabagismo, 
a Gâmbia tornou-se o primeiro país a lançar 
orientações clínicas nacionais para a cessação 
tabágica, enquanto o Botsuana introduziu 
uma taxa adicional sobre os produtos do 
tabaco, sendo também o primeiro na Região. 
Em outras iniciativas para reduzir o tabagismo 
e a exposição ao fumo do tabaco, cinco 
países promulgaram leis e regulamentação 
em linha com a Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabágica, enquanto o Burquina 
Faso, a Côte d’Ivoire e o Mali ratificaram o 
Protocolo para Eliminar o Comércio Ilegal de 
Produtos do Tabaco durante o período em 
análise, ascendendo a cinco os países da 
Região Africana, dos 19 a nível mundial, que 
são agora Partes do protocolo.

Promoção da acção 
intersectorial para a saúde

Dar resposta aos determinantes sociais da 
saúde é uma das principais áreas de incidência 
na Região. Tem sido dada especial atenção 
ao reforço das capacidades dos países para 
integrarem noutros sectores a “saúde em 
todas as políticas” (HiAP), como parte de um 
plano de acção intersectorial. Em Novembro 
de 2015, a OMS organizou em Joanesburgo, 
na África do Sul, um seminário para o reforço 
das capacidades dos decisores políticos de 
sectores como os do comércio, assuntos 
sociais e governo local, de 15 países. 

Resposta ao fardo das doenças não transmissíveis

OMS/J. Pudlowski
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Utilizando diversos instrumentos da OMS, 
estudos de casos e relatórios partilhados 
durante a reunião, incluindo o Manual 
de Formação sobre Saúde em Todas as 
Políticas, estes países elaboraram já planos 
de implementação e sínteses de políticas 
para melhorar os determinantes sociais da 
saúde através da acção intersectorial. Os 
surtos de cólera são um exemplo desta acção 
intersectorial em que a OMS trabalhou com 
os países e outras agências da ONU para 
apoiar os sectores da água, saneamento e 
higiene. 

A Região Africana é particularmente 
vulnerável aos determinantes ambientais 
da saúde e é actualmente dominada pelo 
fenómeno El Niño, que tem conduzido a 
condições climáticas extremas e a catástrofes 
nacionais de seca em muitos Estados-
Membros, o que afecta milhões de pessoas 
na África Oriental e Austral. 

Em harmonia com os ODS, o Escritório 
Regional elaborou uma agenda estratégica 
regional, para estimular o investimento 
e a acção intersectorial, no contexto dos 
programas prioritários da saúde e do 
ambiente em África. Foram mobilizadas 
equipas multidisciplinares de peritos para 
prestar apoio técnico a cinco países da 
África Oriental e Austral que estão a sofrer 
os efeitos do El Niño e que receberam 
assistência na elaboração de planos nacionais 
de resposta ao El Niño para o sector da 
saúde, tendo fornecido igualmente recursos 
financeiros para a resposta à cólera. 
Para alargar as parcerias e a colaboração 
intersectorial para as alterações climáticas, 
o Escritório Regional promoveu um “Evento 
no Pavilhão de África”, na Conferência 
sobre Alterações Climáticas, em Paris, em 
Dezembro de 2015. 

Promoção da acção intersectorial para a saúde

OMS/A. Craggs
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Foram assim expostos exemplos de 
estratégias com boa relação custo-eficácia 
destinadas a construir a resiliência das 
comunidades e em defesa de uma eficaz 
participação comunitária, como resposta ao 
impacto das alterações climáticas em África 
sobre a saúde pública. 

Fazer avançar as parcerias 
estratégicas para a saúde 

O Escritório Regional está a progredir na 
criação e reforço de parcerias estratégicas. 
Trabalhando em estreita colaboração 
com o Escritório Regional da OMS para o 
Mediterrâneo Oriental, o Escritório Regional da 
OMS para a África está a apoiar a Comissão da 
União Africana (CUA) nos seus esforços para 
fazer avançar agenda da saúde no continente. 
A OMS prestou apoio à criação do Centro 
Africano de Prevenção e Controlo de Doenças 
(CDC de África) e vai assinar um acordo-
quadro de colaboração com a CUA para haver 
uma sinergia na abordagem à temática da 
segurança sanitária. 

A Directora Regional visitou alguns dos 
principais parceiros bilaterais, incluindo um 
leque de agências do governo dos EUA 
e o Departamento do Reino Unido para o 
Desenvolvimento Internacional (DFID), para 
reforçar as parcerias existentes. 

Como parte do papel de liderança da OMS na 
área da saúde da Região Africana, a Directora 
Regional esteve presente numa reunião 
ministerial na República do Gabão, onde a 
OMS prestou apoio técnico para a criação de 
uma Organização da Saúde da África Central e 
ainda o Fundo Comum da África Central para 
a Saúde. A Directora Regional também fez 
uma visita de trabalho à China, em Março de 
2016, durante a qual debateu com autoridades 
governamentais de topo o papel potencial que 
a China poderá desempenhar na promoção 
do desenvolvimento sanitário sustentável em 
África.

Avançar com a Agenda de 
Transformação 
A implementação da Agenda de 
Transformação (AT) está a prosseguir a bom 
ritmo, com relevo para o reforço dos recursos 
humanos da OMS, a apresentação de 
resultados e a melhoria da responsabilidade 
e da transparência. O Escritório Regional 
tem avançado na esfera do realinhamento 
dos recursos humanos com as prioridades 
programáticas. Quatro dos cinco grupos 
orgânicos técnicos do Escritório Regional, 
incluindo as Equipas de Apoio Interpaíses 
(EAI), foram reajustados de acordo com 
novos organigramas. Está em curso um 
alinhamento semelhante para garantir que 
a afectação de pessoal a nível dos países 
tenha em consideração as necessidades 
prioritárias definidas pelos Estados-Membros 
e a vantagem competitiva da OMS. 

Promoção da acção intersectorial para a saúde

OMS/L. Cipriani
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Foram adoptados melhores processos 
de recrutamento, usando abordagens 
normalizadas de avaliação, incluindo 
painéis de selecção, testes escritos, 
entrevistas, verificação de currículos e, 
quando necessário, recurso a agências de 
recrutamento. Espera-se com isto que seja 
possível garantir que o Secretariado recrute 
candidatos do mais alto calibre. Foi criado um 
programa de integração para.

O Escritório Regional tem feito progressos 
na implementação do Projecto de Reforço 
da Responsabilização e dos Controlos 
Internos (AICS), iniciado no começo de 2015. 
Os Indicadores Principais do Desempenho 
para as funções de gestão, tais como 
finanças e contabilidade, compras e recursos 
humanos são monitorizados em todas as 
Representações da OMS, sendo alvo de uma 
revisão trimestral para mostrar as principais 
tendências. Essas tendências indicam um 
bom desempenho nas áreas da gestão 
e segurança dos recursos humanos, e a 
necessidade de melhorias consideráveis 
nas áreas das compras, transportes e 
fornecimento de serviços tecnológicos de 
informação. 

Para combater a cultura percepcionada de 
incumprimento, foi formalmente criada 
no Escritório Regional uma Comissão 
de Conformidade e Gestão dos Riscos, 
para garantir uma abordagem estratégica, 
transparente e eficaz à conformidade e à 
gestão dos riscos. Os mais importantes 
riscos identificados incluem a falta de 
financiamento sustentável, a fraca resposta
 às emergências/surtos, o uso inadequado 
da Cooperação Financeira Directa e a 
ineficácia das compras. 

Para prestar apoio aos recém-nomeados 
chefes das Representações da OMS, 
são efectuadas revisões administrativas 
e programáticas conjuntas nos países 
num prazo de seis meses após a sua 
chegada, sempre que seja viável. Estas 
revisões destacam as áreas que precisam 
de ser melhoradas e documentam as 
melhores práticas a partilhar com as outras 
Representações da OMS. Para além disso, 
uma vez que muitos dos riscos identificados 
exigem medidas por parte dos Estados-
Membros, a OMS elaborou um manual 
dirigido aos ministérios da saúde, para 
informar os seus funcionários administrativos 
e das finanças sobre as normas e os 
procedimentos da OMS.

Avançar com a Agenda de Transformação 

COMPREENDER 
AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

INTERNO DA OMS

Manual para os 
Ministros da Saúde na 
Região Africana
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O Escritório Regional criou o Programa Africano 
de Transformação da Saúde, 2015 – 2020: Uma 
Visão para a Cobertura Universal de Saúde, que 
fornece o enquadramento para o trabalho 
futuro da OMS na Região. O seu objectivo é 
prestar apoio a todos os Estados-Membros 
para assegurar o acesso universal a um pacote 
básico de serviços essenciais de saúde, 
com um mínimo de entraves financeiros, 
geográficos e sociais para os utentes. A 
adopção dos ODS constitui uma oportunidade 
de fazer avançar este objectivo, uma vez 
que ele coloca a tónica no compromisso 
abrangente através de todos os sectores 
do desenvolvimento e níveis da sociedade, 
alargando a colaboração intersectorial, e visa 
fundamentalmente a equidade, pretendo 
chegar às populações mais remotas, para que 
ninguém fique “esquecido”. 

A implementação dos ODS irá depender 
de acções estratégicas chave dos Estados-
Membros, incluindo: o compromisso político, 
demonstrado através do investimento de 
recursos internos, e direccionado para os 
resultados; a integração em planos nacionais 
de saúde e desenvolvimento; parcerias mais 
robustas e envolvimento de todos os sectores 
e estratos da sociedade; sistemas nacionais e 
subnacionais reforçados para monitorização; e 
mecanismos eficazes de responsabilização. 

O Secretariado da OMS na Região Africana 
avançará com a implementação dos ODS, 
intensificando os seus esforços de advocacia 
junto dos governos; apoiará o planeamento 
sanitário, incluindo a tradução dos ODS 
relacionados com a saúde em objectivos 
nacionais pertinentes, através da revisão das 
políticas nacionais de saúde e dos planos 
estratégicos e de investimento; orientará 
a implementação através da cobertura 
universal de saúde (CUS), incluindo: uma 
melhor prestação de serviços, pelo reforço 
do pessoal de saúde e adopção de uma 
abordagem integrada aos serviços de saúde, 
centrada nas pessoas, com ênfase nos 
distritos de saúde funcionais e numa maior 
participação das comunidades; colaboração 
com os governos para optimização do uso dos 
recursos; promoção de parcerias; e reforço 
do tratamento da informação para a acção e a 
responsabilização. 

A OMS na Região Africana está empenhada 
em trabalhar com os seus Estados-Membros 
e parceiros para alcançar a cobertura universal 
de saúde e os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável.Na área da segurança sanitária, a 
OMS está a iniciar importantes reformas que 
a tornem mais apta para enfrentar as ameaças 
para a saúde pública em todo o mundo. 

Prosseguir o caminho
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Foi criado um novo Programa da OMS para 
as Emergências Sanitárias, o qual oferecerá 
uma única plataforma através dos três níveis 
da Organização para enfrentar os surtos de 
doenças e outras emergências sanitárias. O 
Secretariado da OMS na Região Africana terá 
capacidade para melhor apoiar os Estados-
Membros na prevenção, detecção e resposta 
a emergências sanitárias, usando a 
“abordagem de todos os perigos”. 

Para ajudar a melhorar as capacidades 
nacionais de preparação e resposta, será 
apresentada à sexagésima sexta sessão do 
Comité Regional uma estratégia regional 
para a segurança sanitária e emergências. A 
estratégia dá ênfase à “abordagem de todos 
os perigos”, que incorpora o planeamento 
para todos os potenciais perigos naturais 
e tecnológicos. A OMS prestará apoio aos 
Estados-Membros na implementação dessa 
estratégia, que especifica as intervenções 
prioritárias para reforçar e manter as suas 
capacidades de preparação, prevenção e 

detecção e confirmação oportunas de surtos 
epidémicos, e para responder e recuperar de 
surtos e de situações de emergência. Espera-
se que os Estados-Membros afectem recursos 
domésticos para implementar intervenções 
prioritárias. 

Espera-se que as mudanças fundamentais 
que estão a ser promovidas na cultura e nos 
sistemas organizativos através da Agenda de 
Transformação reforcem a OMS na Região 
Africana e lhe confiram a liderança, eficiência, 
transparência e capacidade de resposta de 
que ela necessita para fazer avançar uma nova 
agenda da saúde com vista à consecução da 
cobertura universal de saúde em África. 

Prosseguir o caminho

Directora Regional da OMS para a África
Dr.ª Matshidiso Moeti

OMS/Dicko
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OMS/M. Winkler

1. Introdução

O relatório apresenta as principais 
realizações do Secretariado da OMS 
na Região Africana na busca de uma 
melhoria da saúde das pessoas na 
Região e reflecte as contribuições 
das Representações da OMS e 
do Escritório Regional, incluindo 
as Equipas de Apoio Interpaíses. 
O relatório abrange o período de 
Outubro de 2015 a Junho de 2016 e 
mostra o trabalho realizado desde o 
último relatório da Directora Regional 
apresentado ao Comité Regional. 

O relatório é apresentado sob seis 
categorias de trabalho, tal como 

destacado no 12.º Programa Geral de 
Trabalho da OMS, nomeadamente: 

i) doenças transmissíveis; 
ii) doenças não transmissíveis;
iii) promoção da saúde ao longo 
 da vida; 
iv) sistemas de saúde;
v) preparação, vigilância e   
 resposta às doenças; 
vi) serviços gerais e funções   
 facilitadoras
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
POR CATEGORIA DE 
ACTIVIDADE

Categoria 1: Doenças transmissíveis

Categoria 2: Doenças não transmissíveis

Categoria 3: Promoção da saúde ao longo da vida

Categoria 4: Sistemas de saúde

Categoria 5: Preparação, vigilância e resposta às doenças

Categoria 6: Serviços gerais e funções facilitadoras
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Doenças Transmissíveis
Categoria 1

A OMS apoia os Estados-Membros 
na redução do fardo das doenças 
transmissíveis, incluindo as doenças 
evitáveis pela vacinação, VIH/
SIDA, tuberculose, paludismo e 
doenças tropicais negligenciadas. 
Com o apoio da OMS e dos seus 

parceiros, os Estados-Membros 
implementaram actividades que 
melhoraram e mantiveram a cobertura 
de intervenções comprovadas. Isto 
ajudou a reduzir o fardo das doenças 
transmissíveis, levando a uma melhor 
saúde das pessoas na Região Africana.

OMS/J. Pudlowski
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24 países 6 países

Primeira
conferência ministerial 

sobre vacinação em África, 
organizada em conjunto 

com a Comissão da União 
Africana, aprova a declaração 

sobre o acesso universal à 
vacinação como um pilar da 
saúde e do desenvolvimento 

em África.  

47 
Estados-Membros 

concluíram a tempo a 
passagem da VOPt para a 
VOPb, em Abril de 2016, 

eliminando o risco de paralisia 
do poliovírus tipo 2 derivado 

da vacina. 

com cobertura de DTP3 
acima dos 90%. 

notificaram melhorias 
impressionantes na 
cobertura de DTP3 
entre 2014 e 2015, 

especialmente
Etiópia (87% para 96%) e 
Chade (83% para 92%). 

REALIZAÇÕES
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Queda de 
50%

6 países

nas mortes devido ao VIH 
em África, de 1,5 milhões 

em 2004 para 800 000 
em 2015.

na Região Africana podem 
potencialmente eliminar o 

paludismo até 2020 

(África do Sul, Argélia, 
Botsuana, Cabo Verde, 

Comores e Suazilândia).

Mais 
1,4 milhões 

83 %

de pessoas que vivem com 
o VIH receberam tratamento 

em 2015; agora 12,1 
milhões na Região estão a 

receber TAR. 

dos 32 000 casos 
estimados de TB-MR em 
doentes com TB foram 

detectados.

REALIZAÇÕES REALIZAÇÕES
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>85% 41 países

82,5% Novo programa 

das Notas Conceptuais 
da Região foram 

elaboradas com o apoio 
da OMS e aprovadas 
para financiamento 

pelo Fundo Mundial na 
primeira candidatura.

na Região totalmente 
mapeados para doenças 
tropicais negligenciadas. 

A queda dos casos 
notificados de 

dracunculose entre 
2014 e 2015, 

aproximando-se da 
erradicação.

O Projecto Especial 
Alargado para a Eliminação 

das Doenças Tropicais 
Negligenciadas (ESPEN), 

criado para ajudar os países 
a eliminar estas doenças em 

África.

REALIZAÇÕES
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Doenças Não Transmissíveis
Categoria  2

A OMS trabalha para reduzir o fardo 
das doenças não transmissíveis (DNT), 
como as doenças cardíacas, cancros, 
doenças pulmonares, diabetes, 
perturbações mentais e doenças buco-
dentárias, assim como incapacidades, 
violência e traumatismos. Para tal, a 

OMS foca-se na promoção da saúde 
e na redução dos factores de risco 
(por exemplo, consumo do tabaco, 
consumo nocivo do álcool, dietas 
não saudáveis e inactividade física), 
tal como na prevenção, tratamento e 
monitorização destas doenças. 

REALIZAÇÕES

OMS/J. Pudlowski
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Mais 8               
Estados-Membros 

Promover a                  
Saúde Buco-

Dentária em África 

21 países 3646

elaboraram planos 
estratégicos nacionais e 
multissectoriais de DNT, 

elevando para 23 o número 
de países com planos. 

A OMS lançou um manual 
sobre a promoção da 

saúde buco-dentária, que 
descreve formas rentáveis 
e sustentáveis para reduzir 
o fardo das doenças buco-

dentárias na Região. 

com formação em 
registos oncológicos, 

de modo a lhes 
permitir programar 
as intervenções de 

prevenção e controlo do 
cancro. 

funcionários e profissionais 
de saúde receberam 

formação sobre o aumento 
de intervenções de nutrição 

direccionadas a bebés, 
crianças, adolescentes e 

mães na Etiópia, Tanzânia e 
Uganda. 

REALIZAÇÕES
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Botsuana Burquina Faso, Côte 
d’Ivoire e Mali

Primeiro país a introduzir 
um imposto adicional 

em todos os produtos do 
tabaco. 

ratificaram o Protocolo 
para Eliminar o Comércio 

Ilícito dos Produtos do 
Tabaco. 

REALIZAÇÕES REALIZAÇÕES
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OMS/G Rohrig

Categoria 3

A OMS fornece orientações e apoio 
aos Estados-Membros para promover 
a boa saúde nas principais etapas da 
vida, desde a concepção à velhice. 
Isto inclui a necessidade de abordar a 
equidade na saúde, os determinantes 

sociais e ambientais da saúde, direitos 
humanos e igualdade dos géneros, e 
a saúde ambiental. A categoria inclui 
um foco específico na melhoria da 
saúde das mulheres, crianças e dos 
adolescentes. 

Promoção da Saúde ao 
Longo da Vida
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19 países

<5%

actualizaram os planos 
para aumentar a gestão 

integrada de casos 
comunitários de doenças 

infantis.

A percentagem da 
transmissão vertical entre 

mães que amamentam em 21 
países prioritários,em 2015. 

REALIZAÇÕES

22 países

80%  
das mulheres grávidas 
que vivem com o VIH 

em 21 países prioritários 
receberam TAR em 2015, 
mais do dobro da base de 
referência de 2009 (36%).

participaram nas reuniões 
de reforço de capacidades 
para aumentar a vigilância 

e resposta às mortes 
maternas. 
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10 países

receberam formação para 
implementarem a vertente 

da saúde dos planos 
nacionais de adaptação às 

alterações climáticas. 

‘Evento no Pavilhão 
de África’ no COP21  

em Dezembro de 2015 apresentou 
estratégias comprovadas e 
rentáveis da resistência da 
comunidade às alterações 

climáticas, reforçando parcerias e 
a advocacia para a participação 

comunitária eficaz sobre alterações 
climáticas e o seu impacto na 

saúde pública em África. 

15 países

desenvolveram planos e 
resumos de políticas para 
agir sobre determinantes 

sociais da saúde 
através de medidas 

intersectoriais. 

23 países

possuem agora planos 
nacionais para a 

realização de acções 
conjuntas no domínio 
da gestão dos riscos 

ambientais para a saúde 
humana.

REALIZAÇÕES
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Sistemas de Saúde
Categoria 4

A OMS apoia os países no 
desenvolvimento de sistemas de 
saúde resistentes com o objectivo 
abrangente de alcançar a cobertura 
universal de saúde, definida como o 
acesso equitativo de todas as pessoas 
a serviços de saúde acessíveis, 
responsáveis e apropriados de 
qualidade assegurada. Isto significa 

o reforço da liderança e governação; 
financiamento da saúde, recursos 
humanos para a saúde; promover 
o acesso a tecnologias de saúde 
acessíveis, seguras e eficazes; 
prestação de serviços integrados; 
sistemas de informação da saúde; e 
investigação da saúde. 

REALIZAÇÕES

OMS/J. Pudlowski



Actividades da OMS na Região Africana 2015-2016: Resumo e Relatório Ilustrativo12

17 países 8 países

39 países 15 países

receberam formação para 
desenvolverem estratégias 

de cibersaúde e mais 5 
países desenvolveram 

essas estratégias, 
aumentando o total 
Regional para 25. 

receberam formação para 
utilizarem os Indicadores da 
OMS do Volume de Trabalho 

para as Necessidades de 
Contratação, por forma a 
determinar as normas e 

padrões de afectação para as 
unidades de saúde. 

equipados para 
alinharem as despesas 

de prioridades sanitárias 
com o rendimento por 

habitante, após a formação 
da OMS sobre o quadro 
do Sistema de Contas da 

Saúde.

reforçaram os seus sistemas 
farmacêuticos através da 

escolha dos medicamentos 
essenciais, realização de 
inquéritos sobre preços e 
avaliação de sistemas de 

reembolso nos regimes de 
seguros de saúde.

REALIZAÇÕES
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90 1.º 
laboratórios em 46 

países realizaram uma 
Avaliação Externa de 

Qualidade para validarem 
as suas competências na 
identificação de agentes 

patogénicos. 

Barómetro do Sistema 
Nacional Africano de 

Investigação em Saúde 
(NHRS) desenvolvido 
para ajudar os países 
a acompanharem o 

desempenho do seu NHRS.

12 países
1.ª             

Região da OMS 
reforçaram a capacidade 
de abordar a ameaça da 

resistência antimicrobiana 
após desenvolverem planos 

nacionais de acção, utilizando 
a abordagem Uma Só Saúde.

a elaborar orientações 
políticas e um quadro 

legislativo para a protecção 
dos direitos de propriedade 
intelectual, conhecimentos 

de medicina tradicional 
e acesso a recursos 

biológicos.

REALIZAÇÕESREALIZAÇÕES



Actividades da OMS na Região Africana 2015-2016: Resumo e Relatório Ilustrativo14

Preparação, Vigilância e 
Resposta às Doenças

Categoria 5

O trabalho da OMS nesta categoria 
apoia a preparação, vigilância e 
resposta a epidemias, catástrofes 
naturais, conflitos e emergências 
ambientais, químicas, radionucleares 

e relacionadas com a alimentação, 
assim como à resistência 
antimicrobiana, contribuindo dessa 
forma para a segurança da saúde 
mundial.

OMS
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Fim da 
epidemia 

de DVE 
À beira da 

erradicação da 
poliomielite:

126 1,6 milhões 
de dólares

na África Ocidental em 
Dezembro de 2015; 

controlo rápido de surtos 
subsequentes na Guiné e 

Libéria.

Enormes progressos na 
erradicação da poliomielite 

na Região podem resultar na 
erradicação da doença em 
África até ao final de 2017, 
mantendo uma dinâmica 

contínua. 

peritos internacionais 
mobilizados e 14 milhões 
de doses de vacinas da 

febre-amarela fornecidas 
para enfrentar a epidemia 

de febre-amarela em 
Angola e na RDC. 

disponibilizados do Fundo de 
Contingência da OMS para 
as Emergências e do Fundo 

Africano para as Emergências 
de Saúde Pública, de modo a 
apoiar os esforços da resposta 

nacional ao surto de 
febre-amarela.

REALIZAÇÕES
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<5%
A ocorrência de novos 

casos de meningite A em 
2016, passando de 90% em 

2007 para 35% em 2010; 
mais de 255 milhões de 

pessoas vacinadas com a 
MenAfriVac desde 2010. 

REALIZAÇÕES

perfil e mapeamento 
detalhado dos riscos de 
emergências de saúde 
pública para a Região; 

todos os 47 países 
mapeados.

Primeiro 
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OMS/L. Cipriani

Serviços Gerais e Funções 
Facilitadoras

Categoria 6

Esta categoria de trabalho foca-se 
na liderança da OMS e nos serviços 
gerais necessários para manter 
a integridade e o funcionamento 
eficaz e eficiente da Organização. Os 
serviços gerais tornam possíveis as 
outras categorias de trabalho. Entre 
Outubro de 2015 e Junho de 2016, o 

trabalho nesta categoria centra-se na 
implementação contínua da Agenda 
de Transformação do Secretariado da 
OMS na Região Africana, incluindo o 
reforço da liderança e da governação, 
do desempenho e obtenção de 
resultados, parcerias e comunicação.

REALIZAÇÕES
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Maior 
responsabilização e 
controlos internos

Indicadores    
Principais do 
Desempenho 

Conformidade 
melhorada Novas parcerias 

através de informação e de 
documentos de orientação 

para os funcionários e para os 
ministérios da saúde, como 
parte do projecto de Reforço 
da Responsabilização e dos 

Controlos Internos, da Agenda 
de Transformação.

desenvolvidos e a serem 
monitorizados. Os Administradores 
das Representações/Funcionários 

das Operações mostram progressos 
na consecução dos indicadores 

sobre gestão de recursos 
humanos e operações de 

segurança.

através de uma nova 
Comissão de Conformidade 

e Gestão de Riscos para 
abordar a não conformidade 

de forma holística.

criadas com a Comissão 
Económica das Nações Unidas 
para a África e a Organização 

das Primeiras-Damas 
Africanas contra o VIH/SIDA, e 
foram criadas novas ligações 
com a República Popular da 

China.

REALIZAÇÕES
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Redução de 48%: 23 países
Um novo sistema de registo 

de monitorização de doadores, 
lançado em Março de 2016, 
ajudou a reduzir o número 
de relatórios em atraso a 

parceiros de desenvolvimento 
de 242 para 126, apenas 
três meses após a sua 

implementação. 

actualizaram as suas 
Estratégias de Cooperação com 

o País; 24 estão a renovar as 
suas Estratégias utilizando um 
novo instrumento de orientação 
para a generalização da agenda 
de 2030 para o desenvolvimento 

sustentável.

REALIZAÇÕES REALIZAÇÕES
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
Escritório Regional para a África

Brazzaville • 2016

TORNE-SE NOSSO PARCEIRO
A Organização Mundial da Saúde da Região Africana contribui 

para tornar realidade a obtenção de uma melhor saúde e bem-

estar para as pessoas da Região. A boa saúde estabelece as 

bases para comunidades vibrantes e produtivas, economias 

mais fortes, nações mais seguras e um mundo melhor.

O nosso trabalho toca a vida das pessoas na Região Africana 

todos os dias. Como a principal autoridade da saúde no seio do 

sistema das Nações Unidas, ajudamos a garantir a segurança 

dos medicamentos e vacinas que nos tratam e nos protegem, 

o ar que respiramos, a alimentação que ingerimos e a água 

que bebemos. Procuramos dar a todas as crianças, mulheres e 

homens a melhor hipótese de terem uma vida longa, saudável 

e gratificante. 

Escutamos os países e monitorizamos as tendências da saúde, 

de modo a definir o que deve ser feito para proteger a saúde 

das pessoas. Utilizamos as melhores evidências científicas 

disponíveis para determinarmos as formas mais eficazes de 

prevenir, tratar e curar os problemas de saúde. 

Torne-se nosso parceiro para fazer com que uma melhor saúde e 

bem-estar se tornem uma realidade para as pessoas da Região.


