
 

 

AFR/RC45/R3 ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS 

CUIDADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA REGIÃO AFRICANA 

DA OMS18 

 

Considerando o empenhamento de todos os Estados-Membros em atingir o 

objectivo Saúde para Todos os Africanos; 

 

Convencido de que a qualidade dos serviços e dos cuidados de saúde é condição 

sine qua non para a tingir esse objectivo; 

 

Consciente da responsabilidade dos profissionais de saúde na utilização óptima 

dos recursos consagrados à Saúde para melhorar a qualidade dos serviços dos cuidados de saúde; 

 

Consciente, igualmente do direito dos utentes de exigirem serviços de melhor 

qualidade: 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) criar um programa nacional de garantia de qualidade dos cuidados 

conhecidos como um dos principais elementos da reforma do sector da 

Saúde, atendendo ao seu impacto sobre os resultados esperados dos 

outros programas; 

 

ii) introduzir, nos programas de formação de todos os profissionais de 

saúde, os conhecimentos, as aptidões e as atitudes necessárias à 

prestação de cuidados de qualidade; 

 

iii) iniciar os estabelecimentos de saúde de todos os níveis a criar 

mecanismos internos e externos a avaliação, com vista a melhorar 

constante da qualidade dos cuidados prestados: 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) elabore e implemente um plano de recolha e difusão de informação 

sobre os métodos de garantia de qualidade e os resultados obtidos nos 

Estados-Membros; esta informação destina-se ao público em geral, aos 

decisores, aos profissionais de saúde, às autoridades financeiras e aos 

educadores; 

 

ii) preste apoio aos Estados-Membros com vista à criação e 

implementação de programas de garantia de qualidade dos cuidados; 

 

iii) incite os Estados-Membros a consagrar uma determina percentagem do 

respectivo orçamento de cooperação técnica com a OMS às actividades 

de garantia de qualidade; 
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iv) apresenta ao Comité Regional, por ocasião da sua 47ª sessão, um 

relatório sobre os progressos realizados na implementação do disposto 

na presente resolução. 

 

Oitava sessão, 11 de Setembro de 1995 

 

 

  


