
 

 

AFR/RC37/R14 ACOMPANHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PARA 

TODOS: QUADRO-GUIA PARA O ACOMPANHAMENTO 

 

Após análise do quadro-guia para o acompanhamento das estratégias de Saúde 

para todos no Ano 2000 e do documento AFR/RC37/15 Ad.1 sobre o acompanhamento dos 

progressos realizados a nível dos distritos; 

 

Verificando que o referido quadro-guia estabelece os princípios gerais que 

constam da Estratégia de Saúde para Todos e assinala questões pertinentes que facilitam o 

processo de acompanhamento; 

 

Verificando igualmente que os relatórios nacionais de avaliação (1985) serão o 

ponto de referência para avaliar os progressos na implementação das estratégias tendo em vista o 

próximo relatório em 1988; 

 

Recordando as resoluções AFR/RC35/R1 e WHA39.7 que estabeleceram a 

elaboração dos relatórios sobre o acompanhamento das estratégias, de 3 em 3 anos e 

 

Verificando a necessidade de reforçar os mecanismos distritais de gestão sanitária 

como uma prioridade urgente para acelerar o desenvolvimento sanitário na Região; 

 

 

O Comité Regional 

 

1. INSTA os Estados Membros a: 

 

i) tomar medidas enérgicas para reforçar o apoio informativo necessário 

para o acompanhamento e avaliação dos seus sistemas de saúde 

baseados nos cuidados primários; 

 

ii) conseguir a colaboração de todos os sectores relacionados com a saúde 

para criar mecanismos eficazes para o acompanhamento e avaliação 

coordenados dos progressos realizados para alcançar o objectivo de 

SPT/2000 e, em particular, a elaboração e utilização de indicadores 

sanitários e socioeconómicos; 

 

iii) criar mecanismos que permitam a recolha de dados pertinentes a nível 

distrital pelo pessoal do distrito e da comunidade; estes dados deverão 

ser fáceis de compreender, deveram poder ser utilizados para avaliar os 

seus próprios progressos e para os países e a OMS acompanharem os 

progressos; 

 

iv) criar mecanismos apropriados, a nível intermédio (por exemplo, 

provincial), do sistema de saúde, para o acompanhamento e avaliação 

de impacto dos programas de saúde pública, no âmbito das políticas e 

estratégias nacionais; 

 

v) reforçar os mecanismos nacionais de acompanhamento e avaliação, 

como parte integrante do processo nacional de gestão, incluindo o 



 

 

apoio informativo que permitirá quantificar os 12 indicadores 

mundiais. 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) promova a cooperação técnica com Estados Membros a fim de reforçar 

o apoio à informação sanitária, bem como a elaboração e a utilização 

de indicadores para acompanhamento do progresso e avaliação do seu 

impacto nas estratégias nacionais; 

 

ii) continue a apoiar os países a aperfeiçoar e implementar estratégias e 

planos de acção nacionais; 

 

iii) promova a cooperação técnica com os Estados Membros, a fim de 

reforçar a gestão da saúde, a nível distrital, para o acompanhamento e 

avaliação do impacto das actividades comunitárias de saúde, utilizando 

indicadores adaptados à Região Africana; 

 

iv) promova a cooperação técnica com os Estados Membros, a fim de 

elaborar e utilizar indicadores regionais para o acompanhamento e a 

avaliação dos programas de saúde pública nos Estados Membros. 

 

9a sessão, 15 de Setembro de 1987 

 

 

  


