
 

 

AFR/RC38/R21 FORMAÇÃO EM GESTÃO DO PESSOAL DE SAÚDE 

 

Tendo constatado a carência de quadros adequadamente formados em gestão dos 

recursos sanitários, bem como a falta de formação em gestão dos quadros técnicos de saúde, 

nomeadamente médicos-chefes de província/região e de distrito, directores de hospitais e 

responsáveis a todos os níveis dos programas técnicos de saúde; 

 

Considerando a importância da gestão para o desenvolvimento sanitário dos 

Estados Membros; 

 

Observando que a formação em gestão, tão desejada pelos Estados Membros, não 

atingiu ainda, na Região, o desenvolvimento que seria desejável; 

 

Considerando que a reorientação da rede hospitalar para um maior auxílio aos CPS 

exige um esforço particular de melhoramento da gestão dos hospitais e das outras unidades 

sanitárias; 

 

Reconhecendo que a eficácia e a eficiência dos programas de saúde dependem em 

grande parte das capacidades de gestão dos responsáveis desses programas; 

 

Consciente de que uma gestão eficaz e eficiente de uma estrutura ou de um 

programa é uma garantia de sucesso, sobretudo em situação de crise com carência de recursos; 

 

Tendo em consideração as recomendações contidas no relatório do CCADS 

(documento AFR/RC38/19), em matéria de gestão dos recursos sanitários; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. MANIFESTA O SEU APREÇO pelas actividades do Director Regional de 

apoio aos países para o desenvolvimento dos recursos humanos em gestão 

sanitária; 

 

2. INSTA os Estados Membros a: 

 

i) desenvolver as estruturas e os mecanismos de gestão dos recursos 

sanitários; 

 

ii) promover a formação do pessoal de saúde de todas as categorias 

profissionais e a todos os níveis, em matéria de gestão dos recursos 

sanitários; 

 

iii) aumentar os recursos atribuídos à formação em gestão sanitária; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) organize seminários práticos interpaíses de formação em gestão dos 

recursos sanitários; 

 



 

 

ii) apoie os esforços dos Estados Membros em matéria de formação em 

gestão sanitária, inclusive pondo à disposição dos Estados Membros 

um programa-tipo a adaptar às condições de cada país; 

 

iii) apoie e incentive os esforços dos centros de formação nacionais ou 

internacionais em gestão sanitária, de modo a que eles possam acolher 

os nacionais dos diferentes países da Região; 

 

iv) preste uma assistência técnica aos Estados Membros em matéria de 

desenvolvimento da gestão de recursos sanitários; 

 

v) prossiga as suas iniciativas de mobilização de recursos extra-

orçamentais, tendo em vista: 

 

a) a formação em gestão sanitária; 

 

b) o reforço das estruturas e dos mecanismos de gestão do sector da saúde 

nos Estados Membros. 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


