
 

 

AFR/RC48/R4 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE 

NA REGIÃO AFRICANA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a investigação em saúde na 

Região; 

 

Considerando as Resoluções da Assembleia Mundial da Saúde (WHA4.26 e 

WHA33.25) sobre a necessidade de investigação em saúde; 

 

Considerando a importância atribuída pelo Comité Regional às políticas de 

investigação em saúde no decorrer de diversas discussões técnicas, nomeadamente aquando das 

suas 42ª (documento AFR/RC42/TD/1) e 47ª sessões; 

 

Considerando que a investigação em saúde é um dos meios que permite obter 

informações fiáveis para nortear a tomada de decisões e melhorar a gestão e a qualidade dos 

serviços prestados pelos sistemas de saúde; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o plano estratégico de promoção da investigação em saúde na 

Região Africana; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 
i) determinar, em concertação com todas as partes interessadas, os 

domínios prioritários de investigação a nível nacional; 

 

ii) elaborar políticas e estratégias de investigação a médio e a longo prazo, 

em consonância com as políticas nacionais de desenvolvimento 

sanitário; 

 
iii) criar um ambiente propício para os investigadores poderem trabalhar 

eficazmente; 

 
iv) desenvolver as capacidades nacionais de investigação, em particular 

graças à dotação de recursos, à formação de quadros, ao reforço das 

instituições de investigação e ao estabelecimento de mecanismos de 

coordenação; 

 
v) estabelecer um plano nacional de investigação em saúde, em 

colaboração com os parceiros na área do desenvolvimento sanitário; 

 
vi) criar uma comissão nacional encarregada de definir as regras de ética e 

de velar pelo seu cumprimento, em particular nos ensaios clínicos no 

ser humano; 

 
3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 



 

 

i) elabore e divulgue um inventário das instituições de investigação em 

saúde da Região; 

 

ii) elabore e divulgue um inventário dos trabalhos de investigação em 

saúde e áreas afins; 

 
iii) reforce os programas de investigação em saúde da Sede Regional e 

melhore a eficácia da Comissão Consultiva Africana para a 

Investigação e o Desenvolvimento; 

 
iv) faça uma avaliação dos centros de colaboração da OMS, a fim de 

optimizar o respectivo papel na realização e promoção das actividades 

de investigação em saúde; 

 
v) promova a formação de formadores em metodologia da investigação, 

nos Estados-Membros; 

 
vi) incentive o intercâmbio de experiências, bem como a difusão e a 

aplicação dos resultados da investigação; 

 
vii) sensibilize os parceiros (ONG, organismos de cooperação bilateral e 

multilateral, etc.) e mobilize recursos financeiros e técnicos para apoiar 

os Estados-Membros na implementação dos seus programas 

prioritários de investigação; 

 
viii) crie mecanismos de monitorização e avaliação dos progressos realizados 

a nível da Região; 

 
ix) informe o Comité Regional, de dois em dois anos, dos progressos 

realizados na implementação do plano estratégico. 

 

Décima sessão, 2 de Setembro de 1998 

 

 

  


