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Defini uma visão que está na base do meu 
mandato de 5 anos e que irá aumentar 

a capacidade de desenvolver a nossa 
Organização, para que possa satisfazer as 

necessidades e corresponder às expectativas dos 
Estados-Membros e das partes interessadas. 

Quando fui eleita como Directora Regional da OMS 
para África, em Janeiro de 2015, assumi o compromisso 
para garantir que o Secretariado da OMS na Região 
Africana evolui para se tornar no principal líder na área 
do desenvolvimento sanitário na África Subsariana. 
Trata-se de uma ambição com muitos desafios 
inerentes para a equipa da OMS/AFRO e para mim 
própria, quanto mais não seja devido ao tamanho e à 
diversidade do continente, e ainda ao elevado fardo 
de doenças. No entanto, 2015 não poderia ter sido 
um ano mais pertinente para que nos esforcemos em 
alcançar este objectivo.

Introdução

Dr.ª Matshidiso Moeti, 

Directora Regional para África da Organização Mundial da Saúde 

O ano de 2015 não foi apenas o ano que lançámos 
a agenda de desenvolvimento do pós-2015, mas é 
também um ano dominado pela epidemia da Doença 
por Vírus Ébola. O impacto devastador que a epidemia 
teve nas famílias, comunidades e no desenvolvimento 
socioeconómico dos países mais gravemente afectados 
recordou-nos inequivocamente de tudo aquilo que é 
preciso ser feito para reforçar os sistemas de saúde em 
toda a Região, e também sobre o papel crucial que a 
OMS/AFRO desempenha em facilitar este exercício.

Desta forma, defini uma visão que está na base do meu 
mandato de 5 anos e que irá aumentar a capacidade 
da nossa Organização para satisfazer as necessidades 
e corresponder às expectativas dos Estados-Membros 
e das partes interessadas, sendo mais eficiente, eficaz, 
responsável, aberta e transparente. Estes atributos são 
fundamentais para que a OMS/AFRO tenha capacidade 
de liderar a Região na melhoria da saúde. Num esforço 
para criar uma cultura de aumento da capacidade 
de resposta e interacção organizativa, a equipa e eu 
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elaborámos este relatório para partilhar algumas das 
principais medidas tomadas durante os primeiros 
100 dias do meu mandato. Este período representa 
o primeiro de três nos quais estamos a organizar as 
medidas a tomar para cada uma das minhas áreas 
prioritárias identificadas. 

As acções estratégicas inserem-se no âmbito das cinco 
prioridades inter-relacionadas que estão na base da 
minha visão para a Região Africana da OMS durante 
os próximos 5 anos. Cada uma destas é de primordial 
importância para a saúde na Região. 

Estas prioridades são: 

i)  aumentar a segurança sanitária; 
ii)  reforçar os sistemas nacionais de saúde; 
iii)  manter a atenção nos ODM/ODS relacionados 

com a saúde; 
iv)  melhorar os determinantes sociais da saúde; e 
v)  transformar a OMS na Região Africana numa 

organização com capacidade de resposta e 
orientada para os resultados. 

Cada uma destas prioridades representa uma área 
de investimento para os orçamentos nacionais, os 
intervenientes africanos, filantropos e parceiros 
internacionais. O objectivo geral é alcançar a 
cobertura universal de saúde (CUS) em África. 

Adoptámos a saúde das raparigas adolescentes e a 
redução da mortalidade maternal e neonatal como 
barómetro para medir o desempenho geral da OMS/
AFRO e dos nossos parceiros nas áreas prioritárias 
durante o meu mandato. Lamentavelmente, a 
redução anual das mortes de mulheres durante ou 
após a gravidez e o parto na Região Africana foi de 
apenas 2,9% entre 1990 e 2013. Tal resultado fica 
inaceitavelmente aquém dos 5,5% necessários para 
a consecução do Objectivo de Desenvolvimento do 
Milénio 5: melhorar a saúde materna. 

Como consequência, é necessário adoptar a vertente 
da mortalidade maternal e neonatal como medida do 
sucesso, não só porque o continente africano comporta 
47% do fardo mundial de mortalidade de menores de 
cinco anos e 56% do fardo de mortalidade maternal – 
uma situação deplorável que não podemos permitir 
que continue – mas também porque estes indicadores 
reflectem o nível de reforço dos sistemas de saúde em 
termos de cobertura, qualidade e progressos na via 
da CUS. O mesmo se aplica à saúde dos adolescentes, 
onde as taxas de mortalidade dos jovens na faixa etária 
dos 10 aos 19 anos de idade na Região Africana são as 
mais altas do mundo. Não podemos, e não devemos, 
aceitar uma situação em que as taxas de mortalidade 
do VIH/SIDA estão a aumentar, ao invés de diminuir, 
nesta faixa etária; em que o tabagismo, o alcoolismo, 
os problemas de saúde mental, os traumatismos e a 
violência, e a desnutrição estão a tornar-se cada vez 
mais motivos de preocupação entre os adolescentes. 

Os progressos para encontrar soluções nestas áreas 
irão depender no empenho continuado dos nossos 
Estados-Membros, da nossa Organização e dos nossos 
parceiros. Como tal, é imperioso que unamos os 
nossos esforços e aproveitemos as nossas respectivas 
forças e recursos para assegurar a melhoria holística 
da saúde. 

O aperfeiçoamento da abordagem colaborativa 
do trabalho da OMS/AFRO constitui a nossa quinta 
prioridade, que diz respeito à reforma da maneira como 
exercemos a nossa actividade (para mais pormenores, 
ver: ‘A Agenda de Transformação para o Secretariado 
da OMS na Região Africana’, em www.afro.who.int/en/
rdo). A Agenda de Transformação é ambiciosa e tem 
em conta as opiniões internas e externas sobre como 
desenvolver uma Organização Regional de Saúde 
que esteja adequadamente equipada e disponha dos 
recursos necessários para concretizar o seu programa. 
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O êxito na implementação da Agenda depende da 
instauração de mudanças nos seguintes áreas de 
incidência: adoptar, de forma colectiva, valores que 
garantam a concretização de resultados; concentrar 
os nossos esforços em prioridades técnicas de base 
factual; garantir a eficiência e a responsabilização 
em todas as nossas operações; e ter capacidade de 
resposta e de interacção com o pessoal da OMS e com 
os parceiros externos. 

Ao trabalhar com os colegas da OMS/AFRO, os meus 
primeiros 100 dias como Directora Regional foram 
marcados pelo encetar de acções de estratégicas para 
cada área prioritária. Este relatório enuncia algumas 
destas acções e sublinha a necessidade de a OMS, 
Estados-Membros e parceiros envidarem um esforço 
suplementar para cumprirem as metas sanitárias e 
concretizarem as nossas prioridades estratégicas para 
que as pessoas da Região Africana possam desfrutar 
da vida plena, intensa e produtiva que desejam e 
merecem.

Dr.ª Matshidiso Moeti
Directora Regional para África da Organização Mundial da Saúde 
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Cinco anos, Cinco prioridades:  Visão geral 
dos objectivos em que assenta o trabalho 
da oMs / aFro de 2015 a 2020

A minha visão para a acção 
da OMS na Região Africana 

durante os próximos cinco 
anos coloca a tónica num 

compromisso renovado 
com a responsabilização 

independente e cinco 
prioridades claras e inter-

relacionadas, a saber...

5

1.ª Prioridade:  aumentar a segurança sanitária 

No decurso deste último ano, a epidemia de 
Doença por Vírus Ébola na África Ocidental 
implicou-nos a todos, motivando uma resposta 
que foi muito para além do sector da saúde 
e das acções dos ministérios da Saúde e da 
OMS. Isto exigiu o investimento de milhões de 
dólares para garantir que o resto da Região e 
o mundo estavam preparados para limitar a 
propagação da doença na eventualidade de 
ocorrerem casos de infecção. Essencialmente, 
a epidemia sublinhou a necessidade premente 
de se reforçar os sistemas de saúde por toda 
a Região, de modo a que todos os Estados- 



3.ª Prioridade: Manter a atenção nos 
odM/ods relacionados com a saúde

Devemos garantir que os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio são concluídos, ao 
mesmo tempo que prosseguimos os Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável do pós-2015. 
Isto inclui acelerar as nossas acções para agir 
sobre as doenças transmissíveis e reduzir o VIH/
SIDA, procurando atingir os 90% de testagem e 
os 90% de tratamento, assim como a eliminação 

da transmissão vertical. Para tal, é preciso tirar 
partido dos progressos realizados na redução da 
mortalidade infantil, ao mesmo tempo que se 
acelera a melhoria da capacidade dos Estados-
-Membros para evitar que as mulheres morram 
durante o parto, e melhorar a saúde da mulher 
em geral. Isto significa igualmente combater as 
Doenças Tropicais Negligenciadas e tirar partido de 
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A Cobertura Universal de Saúde (CUS), que significa 
que cada pessoa, independentemente da sua 
situação socioeconómica, tem acesso a cuidados 
de saúde com boa qualidade, deve continuar a ser 
uma prioridade para todos os Estados-Membros. 
Chegou-se a acordo quanto a um compromisso 
para colocar esta prioridade no topo dos esforços 
nacionais de desenvolvimento sanitário durante a 
1.ª Reunião dos Ministros Africanos da Saúde, que 

foi organizada conjuntamente pela Comissão da 
União Africana (CUA) e a OMS, em 2014, em Angola. 
As vulnerabilidades reveladas pela epidemia de 
Ébola nos sistemas de saúde dos países afectados 
evidenciam a necessidade premente de se 
concretizar o objectivo da CUS, investindo nos 
sistemas nacionais de saúde destes países, assim 
como em todos os restantes Estados-Membros.

2.ª Prioridade: reforçar os sistemas 
nacionais de saúde

-Membros estejam adequadamente preparados 
para lidar com quaisquer doenças potencialmente 
epidémicas ou emergências de saúde futuras. O 
nosso trabalho nesta área centra-se na colaboração 
eficaz com os Estados-Membros e os demais 

intervenientes na área da saúde, para assegurar 
que estamos colectivamente preparados para 
dar as respostas adequadas perante quaisquer 
ameaças à segurança sanitária.



É minha firme convicção que para a prosperidade 
de todos os países é essencial cidadãos saudáveis. 
Deste modo, é preciso seguir uma abordagem 
multissectorial à saúde, que melhore os 
determinantes sociais, por forma a agir sobre 
problemas que afectam a saúde, mas sobre os quais 
os Ministérios da Saúde têm pouco controlo. Estes 
problemas incluem a destruição ambiental e as 
iniquidades na educação e nos rendimentos. Estes 
factores têm um enorme impacto nas oportunidades 
que as pessoas têm na vida, assim como no estatuto 
económico dos países em que vivem. Assim, torna- 
-se imperioso que todos os sectores, dentro e fora 
do domínio da saúde, trabalhem em colaboração 
para garantir que os determinantes sociais da saúde 
têm um impacto positivo ao invés de negativo. 

4.ª Prioridade: Melhorar os determinantes 
sociais da saúde

alguns dos progressos encorajadores conseguidos 
no sentido da sua eliminação. As estratégias e 
os planos nacionais para os ODM encontram em 
grande medida implementados. A OMS/AFRO vai 
prestar apoio aos países a intensificarem estas 
iniciativas e a integrarem-nas na agenda da era 
pós-2015. No entanto, os progressos em ambas 
as frentes dependerá de os Estados-Membros 
e de os parceiros regionais e internacionais 
disponibilizarem recursos adequados e trabalharem 
em conjunto e de forma coesa.
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5.ª Prioridade: Transformar a aFro numa 
organização com capacidade de resposta e 
orientada para os resultados  

Criar um secretariado da OMS que seja orientado para 
os resultados e que dê resposta às necessidades dos 
Estados-Membros, tornando-nos no principal líder 
no domínio da saúde na Região, consiste na base 
em que se alicerçam as prioridades acima descritas. 
Iremos trabalhar afincadamente para implementar 
as reformas organizativas correctas, tirando para isso 
partido do nosso maior activo – o capital intelectual 
de África. Mais concretamente, iremos procurar 
encontrar as mulheres talentosas da nossa Região 
para reforçar os nossos recursos humanos e tornar 

a nossa Organização, que emprega actualmente 
apenas 24% de mulheres com contratos de longa 
duração, mais representativa da Região que serve. 
Serão colocadas as pessoas certas nas posições que 
mais se adequam ao seu leque de competências, 
para que o seu desempenho seja o melhor possível. 
Além disso, iremos criar e moldar uma cultura de 
abertura, inovação, centrada nos resultados e de 
responsabilização na OMS/AFRO, onde eu irei dar o 
exemplo. 
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A actual epidemia de Doença por Vírus Ébola (DVE) na 
África Ocidental e o surto de meningite que atingiu 
o Níger no início deste ano, deixou inequivocamente 
patente a necessidade de se reforçar a segurança 
sanitária na Região. Combater estes problemas de 
grande escala, assim como estarmos preparados para 
lidar de forma eficiente e eficaz com quaisquer doenças 
potencialmente epidémicas, situações de emergência 
e novas ameaças à saúde no futuro é uma das minhas 
principais prioridades.  

Esta crise sublinhou igualmente a necessidade 
urgente de os países construírem sistemas 
nacionais de saúde robustos que sejam financiados 
e dotados do pessoal adequado, resilientes às 

ameaças de saúde e acessíveis a todos. Desta forma, 
iremos ajudar os países a considerarem a questão 
da segurança sanitária como parte integrante do 
reforço dos seus sistemas de saúde. Isto incluirá a 
criação de uma lista de funcionários da OMS prontos 
a actuar e com formação para responder a epidemias 
e situações de emergência, e ainda trabalhar com 
os parceiros para se criar um Corpo Africano para as 
Emergências de Saúde.

Iremos também repensar e procurar angariar mais 
fundos para o Fundo Africano para as Emergências de 
Saúde Pública, por forma a gerar o investimento que 
é tão necessário para garantir que todos os Estados-
-Membros estejam adequadamente preparados 

1.ª Prioridade:  Aumentar a segurança 
sanitária 

Dr.ª Moeti, Discurso de Aceitação, Janeiro de 2015

Os meus desa f i o s e planos...

“Tenciono reforçar a 
capacidade do Secretariado 
da OMS na Região Africana 

para liderar e coordenar a 
nossa preparação para a 

resposta a epidemias, através 
da reafectação orçamental e 

da mobilização de recursos, da 
reestruturação, se necessário, e 

do recrutamento.”
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para lidar com as ameaças à saúde. Um outro 
ensinamento fundamental retirado da epidemia de 
Ébola é a necessidade de se aprofundar o diálogo 
comunitário, para que as famílias sejam capacitadas 
a desempenhar os seus papéis, as pessoas infectadas 
se apresentem para o tratamento na fase inicial e 
para que sejam realizados enterros seguros para os 
defuntos. Tais medidas farão parte integrante de toda 
a nossa preparação e  resposta futuras à ocorrência de 
surtos epidémicos de doenças.

Na África Oriental, deparámo-nos com o desafio 
da mobilização e coordenação dos profissionais de 
saúde e das partes interessadas para conter e travar 
o surto de cólera na região do Lago Tanganyika, na 
Tanzânia. Esta emergência de saúde, que ocorreu 
quando mais de 100 000 refugiados do Burúndi 
fugiram e atravessaram a fronteira, espalhou-se 
rapidamente através da população que cresceu 
exponencialmente. A aldeia de Kagunga, onde a 
população aumentou de 11 382 para mais de 90 000 
em menos de um mês, foi a mais duramente atingida.  

Ao mesmo tempo, os casos de meningite, que 
estavam a aumentar no Níger desde Janeiro de 2015, 
não mostravam sinais de abrandamento. Trata-se do 
primeiro surto de meningite causado pela Neisseria 
meningitidis do grupo sorológico C a atingir pela 
primeira vez um país da cintura da meningite. Este 
início sem precedentes desta estirpe de meningite, 
que tem o potencial para causar epidemias em 
grande escala, significou que o abastecimento de 
vacinas era insuficiente. Entre 1 de Janeiro e 10 de 
Maio de 2015, o Ministério da Saúde Pública do 
Níger notificou à OMS 5 855 casos suspeitos de 
meningite meningocócica, incluindo 406 óbitos. 

Essencial para combater esta doença, que pode 
provocar lesões cerebrais graves e é letal em 50% 
dos casos se não for tratada, foi a activação dos 
planos de apoio ao governo do Níger para aplicar 
medidas de controlo de emergência, incluindo uma 
campanha de vacinação em massa. Iremos trabalhar 
com a Sede da OMS para assegurar a produção de 
vacinas.
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Em linha com a ênfase 
que coloquei no apoio ao 

esforço para se chegar 
aos zero casos de Ébola 

na África Ocidental, 
efectuei visitas aos países 

mais afectados – Guiné, 
Libéria e Serra Leoa – 

durante o meu segundo 
mês em funções.

Dr.ª Moeti, Directora Regional da OMS

Em linha com a ênfase que coloquei no apoio ao 
esforço para se chegar aos zero casos de Ébola na 
África Ocidental, efectuei visitas aos países mais 
afectados – Guiné, Libéria e Serra Leoa – durante 
o meu segundo mês em funções. Estas viagens 
foram inestimáveis, permitindo-me constatar 
em primeira mão os esforços de resposta e de 
recuperação, e testemunhar a liderança e o 
empenho fortíssimos dos países, comunidades e 
parceiros no combate à epidemia. 

Para além de encontros com os Presidentes da 
Guiné, Libéria, e Serra Leoa e com parceiros do 
desenvolvimento, efectuei também visitas às 

A Dr.ª Matshidiso Moeti nos debates sobre o Ébola, com o Primeiro-Ministro da Guiné, 

Mohamed Said Fofana

A Dr.ª Moeti encontra-se com sobreviventes do Ébola em

 Port Loko, Serra Leoa

1.ª Prioridade:  Aumentar a segurança 
sanitária 

Principais acç õ es e resultados até  à  data....
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Unidades de Tratamento do Ébola e aos Centros 
Distritais de Resposta de Emergência, onde 
tive também o privilégio de me encontrar com 
sobreviventes do Ébola e falar com membros das 
comunidades que foram gravemente afectadas 
pela epidemia. Estes encontros realçaram o intenso 
empenho, consciência do público e as campanhas 
de educação que estão a ser desenvolvidas para 
ajudar a atingir a meta dos zero casos de Ébola.

No seguimento das minhas visitas e discussões com 
os líderes políticos dos países afectados sobre as 
estratégias necessárias para travar esta epidemia 
devastadora, fiquei extremamente satisfeita 
quando a Libéria foi declarada livre do Ébola a 9 de 
Maio. No entanto, sofremos um revés quando foram 
notificandos novos casos a 29 de Junho; porém, 
desde 13 de Julho que não houve novos casos, pelo 
que teve início uma nova contagem para se chegar 
aos zero casos, o que é uma realização digna de 
louvor. Estamos a trabalhar arduamente para chegar 
aos zeros casos nos dois outros países. 

Mais de 500 peritos da OMS da Região Africana 
continuam colocados no terreno, desempenhando 
um papel vital em termos de coordenação, 
investigação epidemiológica, localização de 

contactos e de promoção do envolvimento 
das comunidades. Permaneço absolutamente 
empenhada para que continuemos a prestar apoio 
e a enviar peritos para a Serra Leoa e a Guiné, por 
forma a atingirmos a meta dos zero casos de Ébola. 

Tenho estado a trabalhar em estreita colaboração 
com a Directora-Geral da OMS e o seu Enviado 
Especial para fornecer orientações diárias aos 

nossos Representantes da OMS nos 
3 países mais gravemente afectados, 
ajustando o apoio e a acção quando 
necessário. Participei em três reuniões-
chave em Bruxelas, Washington e Nova 
Iorque para exercer advocacia a favor 
do apoio aos 3 países.

Embora tenhamos estado todos 
completamente envolvidos na 
epidemia de Ébola, envidámos 
também grandes esforços para não 
descurarmos outros problemas de 
saúde igualmente importantes na 
Região. Por exemplo, a nossa rápida 
resposta ao surto de cólera na Tanzânia, 
em colaboração com o Ministério da 

Saúde e da Segurança Social, outras agências da 
ONU e parceiros no domínio da saúde, contribuiu 
para travar rapidamente a epidemia. A OMS enviou 
peritos de saúde para apoiar a gestão dos casos 
de cólera nos Centros de Tratamento da Cólera e 
forneceu um abastecimento de medicamentos e 
outros materiais para três meses à região afectada, 
para tratar mais de 60 000 pessoas com cólera. No 
final de Maio, o Dr. Rufaro Chatora, Representante 
da OMS na Tanzânia, visitou os campos de 
refugiados de Kagunga, Tanganyika Stadium 
e Nyarugusu para avaliar a crise humanitária e 
identificar as necessidades mais prementes. “A 
célere resposta dada pela OMS, agências da ONU, 
Ministério da Saúde e da Segurança Social e outros 
parceiros contribuiu grandemente para reduzir o 
número de casos de cólera, embora a crise esteja 

A Dr.ª Matshidiso Moeti nos debates sobre o Ébola com a Presidente Johnson-Sirleaf da Libéria
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Reflexõ es sobre os  meus primeiros 100 dias...

longe de terminar e permaneçam ainda desafios 
significativos”, afirmou. Assim, a OMS, juntamente 
com outras partes interessadas essenciais, como 
a UNICEF e a Cruz Vermelha, continua a apoiar os 
esforços do Ministério da Saúde e da Segurança 
Social para coordenar a resposta do sector da saúde 
e satisfazer as necessidades dos requerentes de asilo 
e das populações locais, dentro e nas imediações da 
região afectada.  

Moçambique tem estado também a braços com um 
surto de cólera desde Dezembro de 2014, situação 
que foi exacerbada pelas cheias que atingiram 
Moçambique e o vizinho Malawi em Janeiro de 2015. 
As cheias levaram à deslocação de 124 381 pessoas 
em Moçambique e 230 000 pessoas no Malawi. 
A resposta e as intervenções da OMS incluíram 
a activação do comité de resposta de emergência 
para gerir a crise humanitária e o surto de cólera; 
apoio técnico e orientações sobre gestão de crises 

humanitárias, com o envio de pessoal técnico da OMS. 
Para apoiar o Ministério da Saúde Pública do Níger 
a inverter o surto de meningite, a OMS reuniu uma 
equipa internacional de peritos, composta por 
funcionários da OMS e do Centro para o Controlo 
e a Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Foram 
organizadas duas iniciativas-chave em conjunto 
com o Grupo de Coordenação Internacional (ICG) 
para o abastecimento de vacinas para controlar 
a meningite epidémica. A primeira consistiu na 
mobilização de 880 000 doses de vacina tetravalente 
contra a meningite, e a segunda foi a organização de 
campanhas de vacinação que visaram crianças entre 
os 2 e os 15 anos de idade. Ambas as iniciativas, a 
par do envio de epidemiologistas e de especialistas 
em emergências da Equipa de Apoio Interpaíses 
da Região, ajudaram a inverter rapidamente o 
curso da epidemia. À altura da elaboração deste 
relatório, os óbitos por meningite tinham descido 
de 11% para 7%.

Um dos maiores obstáculos ao aumento da segurança sanitária 

na Região são os meios limitados ao nível dos países para 

implementarem o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), e 

a capacidade actualmente condicionada do Secretariado da OMS 

em prestar apoio aos países na preparação e resposta a surtos.

1.ª Prioridade:  Aumentar a segurança 
sanitária 



1.ª Prioridade:  Aumentar a segurança 
sanitária 
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Olhando para o futuro...

No entanto, muitos parceiros estão empenhados em prestar 

apoio nesta área. A OMS vai continuar a coordenar os esforços 

e a trabalhar em parceria com os outros intervenientes para que 

o trabalho necessário de detecção e controlo da disseminação de 

graves ameaças de saúde pública a nível mundial, como a DVE, 

possa ser melhorado.

Nos meus primeiros 100 dias assisti a progressos promissores 

no aumento da segurança sanitária da Região. Para que seja 

possível aproveitar estes esforços extraordinários envidados 

pelos governos, populações e parceiros internacionais do sector 

da saúde, nós – OMS, Estados-Membros e parceiros – temos de 

continuar a trabalhar em estreita colaboração para fazer face às 

vulnerabilidades regionais e mundiais, às epidemias e situações 

de emergência. É fundamental maximizar as competências e os 

conhecimentos especializados que cada um de nós possui para 

chegarmos aos zero casos de Ébola. Do mesmo modo, é crucial 

aprofundar o diálogo com as comunidades e reforçar a colaboração 

transfronteiriça, de modo a que possamos agir rapidamente 

aquando da ocorrência de potenciais novos casos e controlar 

quaisquer novas cadeias de transmissão.  
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A Dr.ª Matshidiso Moeti em conversações com a Embaixadora dos EUA no Congo

Nesta esteira, participei em Abril numa reunião sobre o 

desenvolvimento de sistemas de saúde mais resilientes na 

sequência da crise do Ébola, que foi organizada pelo Grupo 

do Banco Mundial, USAID e OMS. Fiz parte de um debate em 

painel e frisei a necessidade de os parceiros do desenvolvimento 

alinharem melhor os seus esforços aos planos e às prioridades 

dos países.  

Abordar a segurança sanitária e as emergências é um objectivo 

ambicioso que exige uma quantidade considerável de recursos e 

que se estabeleçam parcerias sólidas. Os parceiros devem ajudar 

os países e os países devem também investir os seus recursos 

internos para que possam estar adequadamente preparados face 

a qualquer evento de saúde pública. Isto inclui o desenvolvimento 

de sistemas integrados de vigilância e resposta robustos. A 

preparação para as epidemias e as emergências devem tornar-se 

componentes fortes e integrantes de sistemas de saúde robustos 

dos países.

15
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2.ª Prioridade:  Reforçar os sistemas 
nacionais de saúde

Dr.ª Moeti, Discurso de Aceitação, Janeiro de 2015

“Iremos trabalhar afincada-
mente para fazer avançar 

os progressos no sentido da 
equidade e da Cobertura 

Universal de Saúde na nossa 
Região. Começaremos por 

prestar apoio à recuperação dos 
sistemas de saúde dos países 

afectados pelo Ébola. No entanto, 
gostaria de frisar que a maioria 

dos países da Região Africana 
precisa de um apoio intensivo 
e continuado para reforçar os 

seus sistemas de saúde. Sinto-me 
encorajada pela determinação 

da comunidade global do sector 
da saúde em enfrentar este 

obstáculo que perdura à melhoria 
da saúde na Região.”

17

A concretização da Cobertura Universal de Saúde 
(CUS), para que todo e cada cidadão dos 47 países 
da Região tenha acesso equitativo aos serviços 
de saúde, é um objectivo central da OMS/AFRO 
sob a minha liderança. Algumas das cruciais lições 
aprendidas em resultado da epidemia do Ébola, 
desde uma vigilância mais apertada e o aumento 
do envolvimento comunitário, à melhoria da gestão, 
dos sistemas de governação e da mobilização dos 

profissionais de trabalho, proporcionaram-nos um 
ensejo para renovar apelos históricos lançados 
em prol da construção de sistemas de saúde mais 
resilientes, de modo a que seja possível alcançarmos 
a CUS. Como tal, um dos objectivos cimeiros durante 
o meu mandato será dar início ao processo de 
criação de sistemas mais robustos que possam 
suportar o impacto de grandes ameaças de saúde, 
assim como prestar serviços de rotina e essenciais, 

Os meus desa f i o s e planos...
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tais como a vacinação, tratamentos para a TB e 
a VIH/SIDA, e ainda cuidados pré-natais de uma 
forma integrada.

Os sistemas de saúde fracos não são um 
problema apenas nas zonas afectadas pelo Ébola. 
Muitos outros países da Região têm sistemas 
de saúde frágeis e precisam de apoio para 
desenvolvê-los e satisfazer as necessidades das 
comunidades – seja na prevenção de doenças, 
em lidar com os problemas de saúde do dia-a-dia 
ou com emergências de grande dimensão. Iremos 
assegurar-nos de que os elementos centrais estão 

disponíveis para apoiar todos os programas 
essenciais de saúde. Estes incluem dispor de 
sistemas logísticos e de abastecimento eficazes; 
profissionais de saúde formados em número 
adequado; protecção suficiente dos doentes e 
dos profissionais de saúde através de medidas 
rigorosas de prevenção e controlo das infecções; 
e ainda dispor de uma melhor governação e 
gestão que produzam resultados. Estes são 
factores essenciais para que todos os nossos 
Estados-Membros possam caminhar na via da 
concretização da CUS.

E assim, volvidos que estão 100 dias, demos 
início às seguintes actividades para melhorar 
os sistemas de saúde da Região. Começámos a 
redigir um protocolo e a recrutar consultantes 
para realizar uma avaliação a nível regional sobre 
a Cobertura Universal de Saúde e os Cuidados de 
Saúde Primários, que nos auxiliará a criar uma 
base de referência clara para melhor monitorizar 
as tendências futuras de saúde. 

Simultaneamente, solicitei ao grupo orgânico 
dos sistemas e serviços de saúde que iniciasse a 
elaboração de uma nova estratégia para nortear 
o trabalho da AFRO na área dos sistemas de 
saúde, e de uma estratégia regional para a CUS.

Foi elaborada uma nova estratégia regional, 
que será apresentada à 65.ª sessão do Comité 
Regional, para melhorar os sistemas nacionais 
de investigação e conhecimentos de saúde, 
em apoio à construção de sistemas de saúde. 

Iniciámos também um envolvimento intenso 
com as novas Estratégias Mundiais da OMS sobre 
PCIHCS e RHS, em apoio dos objectivos da CUS. 

O grupo orgânico dos sistemas e serviços de 
saúde está a desenvolver uma nova unidade de 
“Prestação de Serviços” que irá centrar-se no 
reforço dos sistemas distritais e locais de saúde, 
com vista à concretização da CUS.

As lições retiradas da nossa experiência com o 
surto de Ébola, no que toca aos sistemas de saúde, 
foram marcantes. Por conseguinte, criei o Grupo 
de Acção para a Segurança e as Emergências 
de Saúde Pública dirigido pelos Directores dos 
Grupos Orgânicos HSE e HSS. O grupo de acção 
elaborou um plano estratégico baseado numa 
abordagem coordenada e abrangente para 
pôr fim ao surto e construir sistemas de saúde 
resilientes - A “Estratégia da OMS/AFRO para uma 
resposta coordenada à DVE, a recuperação dos 

Principais acç ões e resultados até  à  data....
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serviços de saúde, a preparação para os surtos e a 
construção de sistemas de saúde resilientes - 2015 
- 2018”. O plano não só contempla os três países 
mais afectados como também os 14 países vizinhos 
prioritários. Na prática, o desenvolvimento de 
resiliência vai implicar que a OMS assista os países 
na revisão das suas políticas, estratégias e planos 
nacionais no domínio da saúde, para que integrem 
mais especificamente os aspectos relativos à 
Vigilância e Resposta Integrada às Doenças ( VRID) 
e ao RSI. Será imperioso reforçar os sistemas de 
saúde dos distritos e condados e estes terão 
de incluir elementos fundamentais, tais como: 
aumento do envolvimento comunitário, aumento 
da promoção da saúde; disponibilização de infra-
estruturas, equipamento e produtos básicos 
para a prestação de serviços essenciais; e depois 
enfrentar os obstáculos financeiros e geográficos 
que dificultam o acesso aos serviços.

Até à data, temos vindo a trabalhar em estreita 
colaboração com os colegas da Sede da OMS e 
prestámos um vasto apoio técnico aos três países 
afectados pela DVE para que elaborem novos 
planos de investimento com vista a sistemas de 
saúde mais robustos e resilientes. Estes planos, 
revelados na reunião do Banco Mundial e do FMI, 
na Primavera de 2015, receberam promessas 
no valor de 450 milhões de dólares americanos 
dos doadores, e os planos finalizados deverão 
receber um apoio adicional no montante de 5 mil 
milhões de dólares, no seguimento da conferência 
dos doadores do Secretário-Geral da ONU, Julho 
de 2015. A AFRO planeia igualmente efectuar 
mudanças estruturais e em termos do pessoal 
nas Representações da OMS nos três países, para 
ser capaz de apoiar adequadamente a execução 
dos planos de investimento. 

Num outro grande passo, ordenei que fosse 
realizada uma revisão interna pormenorizada do 
nosso mecanismo para fomentar as parcerias 
destinadas ao desenvolvimento dos sistemas de 
saúde – a iniciativa de múltiplas agências chamada 
“Harmonização para a Saúde em África” (HHA) 
que vai ser revitalizada para dar maior apoio aos 
objectivos da CUS. A OMS e a HHA realizaram 
também um mapeamento das Iniciativas 
Mundiais de Saúde (GHI) na Região para avaliar 
a sua influência/efeitos no desenvolvimento dos 
sistemas de saúde. 

Nos treze países que estão a realizar o projecto 
de diálogo político na área da saúde UE-
Luxemburgo, revimos os roteiros com os 
ministérios da saúde para reforçar a tutela, o 
planeamento participativo e para desenvolver o 
quadro de parcerias funcionais com resultados 
claros. 

Além disso, alargámos a util ização das 
ferramentas essenciais de desenvolvimento 
de sistemas da OMS nos últimos 100 dias, 
por exemplo, fornecendo capacidades para 
o uso da ferramenta da OMS de Avaliação 
da Disponibil idade e Prontidão dos Serviços 
(SARA) em 7 países e dando início a estudos 
sobre as normas de recrutamento, em 6 países, 
através do uso da ferramenta da OMS dos 
Indicadores das Necessidades de Pessoal em 
função do Volume de Trabalho ( WISN),  que 
auxil ia os países a determinarem com maior 
precisão as suas necessidades em termos de 
profissionais de saúde e a estabelecerem as 
normas de recrutamento necessárias para os 
seus contextos.

Principais acç ões e resultados até  à  data....
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Já desbravámos caminho em diversas áreas, mas há ainda 

muito por fazer para reforçar os sistemas nacionais de 

saúde. Alguns dos principais ensinamentos saídos dos meus 

primeiros 100 dias incluem o facto de que é preciso haver uma 

coordenação muito maior entre os doadores e os parceiros 

para que os recursos sejam efectivamente alinhados, de 

modo a se obterem os melhores resultados possíveis. Os 

países devem apropriar-se e liderar o processo de reforço 

dos sistemas de saúde e continuar a participar em todas 

as decisões e acções. Muitos outros Estados-Membros 

precisam de rever os planos estratégicos do sector da saúde 

para incluir as lições retiradas do surto de DVE.

Os elementos centrais dos serviços, tais como sistemas 

eficazes de informação sanitária, envolvimento inovador 

com as comunidades e sistemas logísticos e de abastecimento 

eficientes e consistentes, não devem continuar a estar 

fragmentados nas linhas programáticas. Ao invés, estes 

elementos centrais exigem que seja feito um investimento 

por parte de todos os parceiros e programas, para criar uma 

resistência a todos os impactos na saúde. Uma componente 

essencial dessa resiliência consiste em assegurar que os 

Reflexõ es sobre os  meus primeiros 100 dias...
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2.ª Prioridade:  Reforçar os sistemas 
nacionais de saúde

Reflexõ es sobre os  meus primeiros 100 dias...

profissionais de saúde dispõem das competências 

necessárias para manter os serviços mais críticos e que 

estão motivados para o bom desempenho das suas funções. 

Temos de acabar com as situações em que alguns governos 

e parceiros apenas prestam apoio e fornecem recursos 

quando ocorrem epidemias e outras emergências, o que 

compromete a resposta e as vidas das pessoas. Dito muito 

simplesmente, as décadas de subinvestimento nos sistemas 

nacionais de saúde têm de terminar. Como afirmei no 

meu discurso de aceitação, “o compromisso manifestado 

pelos Estados-Membros, traduzido num aumento do 

investimento interno na saúde e em estratégias nacionais 

de saúde sólidas, acompanhadas pelo apoio declarado 

pelos parceiros internacionais, irá culminar no progresso 

desejado durante a última década. É com grande expectativa 

que desejo liderar os meus colegas da Região e trabalhar 

para alcançar este resultado.”
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Tendo como objectivo  global a Cobertura Universal de 

Saúde, o Grupo Orgânico dos Sistemas e Serviços de 

Saúde (HSS) irá realizar uma avaliação de base da CUS 

antes do final de 2015. Este levantamento, que será feito 

em todos os 47 países da Região, fornecerá informações 

para a elaboração de uma estratégia regional com vista à 

concretização da CUS e ao reforço dos sistemas de saúde. 

O levantamento tem como finalidade determinar a actual 

estado dos principais indicadores dos Cuidados de Saúde 

Primários e o acesso aos serviços essenciais. Uma vez 

concluído, teremos os dados de referência para medir os 

progressos para a consecução da CUS. Isto é fundamental, 

uma vez que um dos desafios dos ODM foi a dificuldade 

em obter dados de referência fiáveis para comparar os 

progressos realizados. 

De facto, o HSS tem estado a elaborar uma Estratégia 

Regional para a Investigação no Domínio da Saúde cujo 

objectivo é melhorar a disponibilidade de evidências para 

a CUS. Esta estratégia será apresentada aos Ministros da 

Saúde durante a próxima sessão do Comité Regional, que 

terá lugar em Novembro deste ano.

Olhando para o futuro...
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2.ª Prioridade:  Reforçar os sistemas 
nacionais de saúde

O  Escritório  Regional já deu igualmente início a 

consultas sobre  duas   estratégias  mundiais  que  

são  vitais  para  a  CUS: a   Estratégia   Mundial   

para os Recursos   Humanos   no  Domínio  da  Saúde  

e  a  Estratégia da OMS para os Serviços de Saúde 

Integrados e Centrados nas Pessoas. Estamos 

actualmente a  trabalhar  no  sentido  de  se poder 

apresentar informações ao Comité Regional e traduzir 

estas consultas em acções. Daremos orientações aos 

Estados-Membros  e  parceiros para que aumentem 

as  suas  intervenções  nos  sistemas  de  saúde. 

Olhando para o futuro...
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3.ª Prioridade:  Manter a atenção nos 
ODM/ODS relacionados com a saúde

Dr.a Moeti, Entrevista Eleitoral, Novembro de 2014

“Prestarei apoio aos países 
a acelerarem as inúmeras 

iniciativas que surgiram e que 
se traduziram em acção no 
contexto da consecução dos 

ODM, por forma a intensificar 
as intervenções. Ajudaremos 

os países a tirarem ilações da 
experiência com os ODM e a 

centrarem-se melhor na equidade 
e direitos humanos, por meio 
da elaboração de estratégias 

e da prestação de serviços, e a 
melhorarem a sua capacidade 

de medir os progressos através 
do investimento em sistemas 

nacionais de gestão de dados e 
informações.”

Os meus desa f i o s e planos...
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Apesar de as atenções estarem agora centradas 
nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e na agenda do desenvolvimento pós-2015, 
é fundamental assegurarmos que os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM) sejam 
atingidos, ainda que novas metas estejam a ser 
visadas. Um componente-chave para tal é que os 

governos africanos afectem recursos adequados 
ao desenvolvimento da saúde que, por sua vez, 
produzirá dividendos em termos de progressos 
socioeconómicos nacionais e regionais. Igualmente 
central ao êxito da transição dos ODM para os ODS, 
é o apoio que oferecemos aos Estados-Membros 
para que possam proceder a revisões abrangentes 
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dos seus principais programas de saúde, por forma 
a identificar os desafios que ainda subsistem e 
servirem de base informativa  para  os planos do pós-
2015. Em particular, deve dar-se prioridade à revisão 
de programas direccionados para a melhoria da 
saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil e dos 
adolescentes, que estabeleci como indicadores-chave  
para  medir  os progressos  gerais  na  saúde  (ver 
Introdução).

Os avanços nessas áreas dependem da melhoria 
dos serviços  de  saúde e da cobertura equitativa, 
em linha com a CUS, tanto a nível nacional como 
comunitário. É igualmente de importância primor-
dial que trabalhemos com os governos e parceiros 
no sentido de enfrentar uma variedade de 
problemas que têm um impacto altamente negativo 
na saúde. Estes vão desde a falta de autonomia das 
mulheres e fracos níveis de educação entre a camada 
jovem, ao abuso de substâncias, falta de exercício 
físico e hábitos inadequados de nutrição e higiene. 

Apesar de na última década ter havido progressos 
significativos para a consecução dos ODM, é 
necessário fazer-se muito mais para resolver estes 
problemas e melhorar os sistemas de saúde para 

que todos os países da África Subsariana tenham 
a capacidade de reduzir a incidência do VIH/
SIDA, tuberculose, paludismo, Doenças Tropicais 
Negligenciadas (DTN) e a mortalidade materno-
-infantil, e ainda ameaças emergentes como as 
Doenças Não Transmissíveis. 

De facto, é crucial manter-se a tónica no controlo 
e eliminação das DTN, que afectam amplamente 
milhões de pessoas pobres e carenciadas na Região, 
sobretudo porque está previsto o encerramento, no 
final de Dezembro de 2015, do Programa Africano de 
Combate à Oncocercose (PACO), que tem liderado a 
luta contra a cegueira dos rios nos últimos 20 anos. 
No entanto, os esforços para enfrentar as DTN e 
alcançar as metas de eliminação das DTN até 2020 
devem prosseguir ao mesmo ritmo. 

No final de Abril, convoquei uma reunião em 
Joanesburgo, durante a qual cheguei a um acordo 
com os países e parceiros sobre a criação de uma 
nova entidade de luta contra as DTN que irá suceder 
ao PACO a partir de Janeiro de 2016. A nova entidade 
visará todas as DTN que podem ser combatidas 
com a administração em massa de medicamentos, 
nomeadamente: elefantíase, oncocercose, tracoma, 

A Dr.ª Matshidiso Moeti durante a Reunião do Grupo de Trabalho da OMS para a Criação de uma 

Nova Entidade para as DTN, Abril de 2015
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esquistossomíase e parasitas intestinais, tirando 
partido das oportunidades de parceria oferecidas 
pelo programa de doação de medicamentos contra 
as DTN. Este será um esforço a longo prazo, já que a 
Região comporta cerca de 40% do fardo mundial das 
DTN, com, pelo menos, uma DTN endémica em cada 
país da Região. Conseguimos chegar a acordo com os 

Estados-Membros, os parceiros do desenvolvimento 
e as ONG quanto a um quadro para a criação da 
nova entidade e a eliminação das DTN nos países 
afectados até 2020. Sentimo-nos encorajados pela 
determinação dos Estados-Membros e dos parceiros 
em pôr fim às DTN na Região.

Conforme explicado na introdução, a autonomização 
das mulheres é fundamental para a consecução de 
uma melhor saúde a nível nacional e regional. Tive 

o privilégio de 
ser convidada 
pela Comissão da 
União Africana 
(CUA) para fazer 
parte do painel 
da 16.ª sessão 
do Mecanismo 
Regional de Coo-
rdenação para 
África (RCM-
Africa) sob o 

tema: ‘Apoio do sistema das Nações Unidas à 
iniciativa da União Africana de declarar 2015 
como o Ano da Autonomização da Mulher e do 

Desenvolvimento no Sentido da Consecução da 
Agenda 2063 da África’. Na minha apresentação, 
realcei a necessidade de os parceiros das Nações 
Unidas e doadores prestarem apoio aos Estados-
Membros na implementação da CUS, como forma 
crucial de contribuir para que todas as mulheres 
africanas tenham a capacidade de tirar pleno 
partido das suas potencialidades e possam 
viver vidas plenas e saudáveis para que elas 
próprias e as suas comunidades e países possam 
prosperar. Reiterei igualmente o apoio da OMS 
aos esforços envidados pelos Estados-Membros 
para integrar a questão do género nos programas 
e políticas de cuidados de saúde, de maneira a que 
as mulheres e crianças tenham acesso equitativo aos 
serviços de saúde. Para terminar, sublinhei o nosso 
empenhamento em trabalhar com a Comissão da 
União Africana no contexto da Agenda 2063 para 

“A autonomização das 

mulheres é fundamental 

para a consecução de 

uma melhor saúde 

a nível nacional e 

regional”

A Dr.ª Matshidiso Moeti na Consulta dos Interessados sobre a Estratégia Mundial do Secretário-Geral da ONU para a Saúde da 

Mulher, das Crianças e dos Adolescentes, 2016 - 2030, Maio de 2015.

Principais acç õ es e resultados até  à  data....
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que, em linha com a visão da União Africana, unamos 
os nossos esforços para construir um continente 
saudável, próspero e unido.

Em Maio de 2015, participei numa reunião consultiva 
em Joanesburgo sobre a elaboração de Estratégias 
no Sector da Saúde à Escala Mundial para os três 
principais desafios da saúde a nível mundial - 

VIH/SIDA, infecções sexualmente transmitidas e 
hepatite viral. É essencial que a OMS continue a 
dar prioridade a estes problemas de saúde e a 
prestar apoio aos países da Região, por forma a 
disponibilizarem serviços abrangentes e robustos 
de prevenção e tratamento. Isto é particularmente 
urgente porque a nossa Região continua a suportar 
o peso do VIH - respondendo por 70% do fardo 
mundial. Além disso, um número desproporcional 
de mulheres africanas vive com o VIH, o que tem 
repercussões negativas para as suas famílias, 
comunidades e para a prosperidade dos seus países. 

Tal como foi sublinhado durante a reunião, é crucial 
que as estratégias promovidas e aplicadas pela OMS 
e os nossos parceiros para aliviar este fardo e integrar 
plenamente o tratamento nos investimentos no 
sector da saúde estejam alinhadas com os ODS 
para que não se tornem periféricas aos objectivos 
do pós-2015.

Participei igualmente na Reunião 
Consultiva Africana sobre a 
Estratégia Mundial do Secretário-
Geral da ONU para a Saúde 
da Mulher, das Crianças e dos 
Adolescentes. Esta reunião contou 
com a presença de peritos de 
saúde da Região e não só. Entre 
os principais oradores contou-
se o Dr. Aaron Motsoaledi, 
Ministro da Saúde da África do 
Sul; Graça Machel, Presidente da 
Parceria para a Saúde Materno-
Infantil; e Gogontlejang Phaladi, 
representante da Rede dos 
Jovens e Adolescentes de África 
(AfriYAN). Salientei a importância 
de se investir em sistemas de 
saúde robustos enquanto pilar para 
solucionar os problemas de saúde 
das mulheres, das crianças e dos 
adolescentes, e para combater 
as doenças transmissíveis e as 
epidemias que afectam milhões 

de pessoas na Região. Chamei ainda a atenção 
para as medidas tomadas em alguns países, como 
o Gana e o Ruanda, para melhorar a equidade na 
saúde através da introdução de regimes nacionais e 
sociais de seguro de saúde; assim como a orientação 
política clara e transformadora da saúde na África do 
Sul.
 
Com efeito, desde 2009, quando o Presidente Zuma 
anunciou esforços para intensificar a luta contra o VIH/
SIDA, a África do Sul criou o maior programa a nível 
mundial de tratamento e cuidados para o VIH/SIDA, 

A Dr.ª Matshidiso Moeti com o Ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Aaron Motsoaledi e 

Graça Machel, na Consulta Africana sobre a Estratégia Mundial Estratégia Mundial do 

Secretário-Geral da ONU para a Saúde da Mulher e das Crianças na África do Sul
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Reflexõ es sobre os meus primeiros 100 dias...

Sem  investimentos  adicionais significativos, é improvável 

que  a  maioria dos países da Região Africana consiga alcan-

çar os ODM e os ODS relacionados com a saúde. Os recursos 

nacionais  inadequados  e  o investimento externo imprevisível 

e insustentável atrasam os progressos. Isto é bastante 

preocupante porque é provável que a maioria dos Estados-

Membros  continue a depender  do financiamento externo   em  

virtude  da  sua fraca base de recursos. A situação da falta 

de recursos é  agravada  pelo fardo crescente de Doenças 

Não Transmissíveis (ver a 4.ª Prioridade); má qualidade  

dos serviços de  saúde  e  a falta de acesso aos mesmos; 

fraca capacidade humana e  institucional;  iniquidades no 

acesso a intervenções  comprovadas;  baixa  prioridade  atri-

buída à saúde nas políticas nacionais económicas e de 

desenvolvimento; e  fraca  resposta  multissectorial.

que chega actualmente a 3 milhões de pessoas 
e consegue uma cobertura de 90% da Prevenção 
Vertical do VIH (PTV). O alargamento agressivo 
da PTV conduziu a uma descida acentuada das 
crianças que nascem com o VIH e a reduções na 
mortalidade infantil. A África do Sul introduziu 
também a vacina para o VPH no plano nacional 
de vacinação em 2014, para combater o cancro 
do colo do útero – a principal causa de cancro nas 
mulheres da África do Sul. Trata-se de progressos 
extremamente louváveis. 

A Zâmbia é outro Estado-Membro que está a 
fomentar excelentes programas de saúde. O país 

está focado na redução das doenças e dos óbitos 
de mães e de crianças, e instituiu a Semana da 
Saúde Infantil como catalisador para esta acção. 
Tive o prazer de me encontrar com o Presidente, 
Sua Excelência Edgar Lungu, em Junho de 2015, 
e felicitei o seu governo pelo lançamento da 
iniciativa que oferece uma plataforma para 
fazer chegar intervenções que salvam vidas a 
crianças de comunidades carenciadas e difíceis de 
alcançar. Durante a minha participação no evento, 
comprometi a nossa organização a prestar apoio 
técnico aos esforços do governo para assegurar 
que os programas e os serviços que mudam vidas 
chegam a todas as populações elegíveis.
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Os   Estados-Membros   deverão  adaptar  e implementar o programa 

de  trabalho do pós-2015,  que  inclui  a  agenda  dos  ODM   por  

concluir e tomem  medidas no sentido de  se alcançar a Cobertura 

Universal de Saúde, que é um componente do Objectivo 3 dos 

Objectivos  de  Desenvolvimento  Sustentável. É preciso que aumen-

tem os  investimentos  internos  nos  sistemas  e  nos determinantes 

gerais  da   saúde. Os  países  deverão  também  manter  o  diálogo 

com os parceiros  do desenvolvimento sanitário e trabalhar para 

se alcançar um aumento previsível, harmonizado e alinhado do 

investimento  para  a  área  da  saúde.

A OMS  vai  trabalhar  conjuntamente  com  os  Estados-Membros 

para aumentar  o leque   de serviços  de  boa  qualidade  prestados  

às populações,  ao  mesmo   tempo  que  alarga  o acesso a estes 

serviços  para  toda  a  população. Iremos  também  defender  e apoiar 

a elaboração de estratégias de financiamento que irão proteger as 

pessoas da ruína financeira quando utilizam estes serviços. Igualmente  

crucial é o reforço  dos sistemas  nacionais de informação  sanitária, 

com particular incidência nos inquéritos nacionais de  saúde  e  na 

vigilância, estatísticas  dos  serviços e sobre a mortalidade, para 

monitorizar adequadamente os progressos  para  a  consecução das  

metas  dos  ODS. 

Estou  plenamente  convicta de que os sistemas  de saúde robustos  

são factores de  viabilização essenciais  para  os países, à  medida  

que estes  avançam  na  implementação  dos ODS para progredirem 

na via do crescimento económico e do desenvolvimento sustentável.

Olhando para o futuro...



4.ª Prioridade: Melhorar os 
Determinantes Sociais da Saúde

Dr.ª Moeti, Entrevista Eleitoral, Novembro de 2014

“Estou profundamente 

convencida que a saúde deverá 

ser colocada no centro do 

desenvolvimento e no centro de 

todas as nossas preocupações, 

planos e políticas. Isto significa 

abordar os inúmeros factores 

que afectam o estado da saúde 

– os determinantes sociais da 

saúde.”

Os determinantes sociais da saúde (DSS) são muito 
importantes, pois eles influenciam os resultados da 
saúde entre os indivíduos, as famílias e os grupos 
populacionais. A falta de saúde dos pobres, as 
desigualdades sociais na saúde no seio dos países e 
as acentuadas diferenças entre os países em matéria 
de saúde são causadas pela desigual distribuição do 
poder, rendimentos, bens e serviços, a nível mundial 
e nacional, consequente injustiça nas circunstâncias 
imediatas e visíveis da vida das pessoas - o seu 

acesso aos cuidados de saúde, escolas e educação, 
as suas condições de trabalho e de lazer, habitações, 
comunidades, vilas ou cidades - e as suas hipóteses de 
terem uma vida melhor.

A Região Africana da OMS caracteriza-se pelas altas 
taxas de morbilidade e de mortalidade, associadas 
a factores de risco como a água não potável e a falta 
de saneamento, o uso de combustíveis sólidos nas 
habitações, más práticas de alimentação dos bebés 

Os meus desa f i o s e planos...

31



e a desnutrição, obesidade, uso nocivo do álcool, 
tabagismo e sexo de risco. Por exemplo, cerca de 34% e 
67% da população africana não usa, respectivamente, 
melhores fontes de água potável e saneamento. 
O uso de água não potável e os baixos níveis de 
saneamento e de higiene aumentam a ocorrência de 
doenças diarreicas, incluindo a cólera, que se tornou 
praticamente endémica em certos países. Além disso, 
cerca de 78% da população usa combustíveis sólidos, 
como a madeira, o carvão vegetal e hulha, bem como 
restos das plantações, que estão associados  
ao aumento da mortalidade das Doenças Não 
Transmissíveis (DNT), como as doenças agudas do 
tracto respiratório inferior, doenças pulmonares 
obstrutivas crónicas e cancro do pulmão.

Ao usar as DNT como exemplo dos efeitos dos DSS, 
fica patente que a África está a sofrer uma transição 
epidemiológica, incluindo múltiplos novos surtos 
emergentes que ocorrem simultaneamente com uma 
crescente epidemia de Doenças Não Transmissíveis 
(DNT). A  última  década presenciou um rápido 
aumento das DNT em África. Em 2005, 30% das 
mortes na Região deveram-se às DNT.  Até 2010, estas 
aumentaram para 40%, sendo as principais DNT as 
doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias 
crónicas, a diabetes, o cancro e os traumatismos 
causados  por acidentes rodoviários ou por violência. Em 
2012, estimou-se que cerca de 48% de todas as mortes 
devidas às DNT terão ocorrido prematuramente nas 
pessoas com menos de 70 anos de idade. As causas 
subjacentes  de muitas destas mortes prematuras 
estão  ligadas  aos  determinantes  sociais  da  saúde. 

O facto de as DNT serem frequentemente induzidas 
por factores socioeconómicos, como a degradação 
ambiental e as profundas iniquidades a nível 
educacional e de rendimentos, significa que a sua 
prevenção e controlo não é só um problema de 
saúde, mas também uma questão de oportunidades 
iguais. De facto, as DNT mantêm os mais pobres das 
nossas sociedades num ciclo de pobreza que entrava 
o desenvolvimento das comunidades e dos países. O 
aspecto positivo é que, como as causas das DNT são 

sobretudo  socioeconómicas,  elas são em grande 
medida evitáveis. Como afirmei durante a minha 
entrevista eleitoral, acredito que seja prudente para 
os parceiros da saúde na Região Africana introduzir 
um elemento saudável de competição com os países 
desenvolvidos, apoiando os nossos esforços para 
manter os níveis regionais das DNT relativamente 
baixos. Teremos de garantir que as DNT, cujo 
crescimento na nossa Região se prevê em 27% na 
próxima década, não alcancem os níveis epidémicos 
das  doenças  transmissíveis. 

O tabagismo é um dos maiores factores de risco 
evitáveis de DNT em todo o mundo. Se não for 
controlado, irá causar mais de 8 milhões de mortes 
anuais, até ao ano 2030, e 80 % dessas mortes 
ocorrerão nos países em desenvolvimento. Com o 
apoio da OMS/AFRO, os Estados-Membros fizeram 
já bons progressos no controlo do tabagismo e 
desempenharam um papel preponderante nas 
negociações do tratado mundial do tabaco. Isto 
resultou na adopção da Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabágica (WHO FCTC) em 2005, 
dando aos países um poder mais regulador sobre a 
comercialização e o uso do tabaco. 

Tenciono prosseguir na senda desses sucessos 
para reverter as futuras tendências previstas, 
ajudando os países a elaborar e aplicar legislação 
e regulamentação destinada ao uso do tabaco 
e outros factores de risco de DNT. Por exemplo, 
garantirei o nosso apoio continuado aos Estados-
Membros, para que outros possam juntar-se aos 
27 países da Região que já proibiram o fumo em 
locais públicos e a publicidade ao tabaco. A nossa 
tónica continuada na prevenção será crucial para 
prosseguir nessas medidas recomendáveis. Acima de 
tudo, teremos de criar estratégias para contrariar as 
acções das indústrias, desde o tabaco e o álcool, até aos 
alimentos e bebidas, que lucram à custa dos factores 
de risco das DNT. 

Congratulo-me por reportar que nos últimos 100 dias, 
a República do Congo tenha ratificado o Protocolo 32



para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos do 
Tabaco, contribuindo assim para impedir que um 
em cada 10 cigarros consumidos em todo o mundo 
seja ilegal. Além disso, o Burquina Faso, o Chade e a 
Namíbia adoptaram regulamentação para introduzir 
advertências pictóricas sobre a saúde nos produtos do 
tabaco. Na Namíbia, estes maços de tabaco já foram 
introduzidos no mercado.  

Estas iniciativas prosseguirão até aumentarem a 
sensibilização pública para os perigos do tabagismo 
para a saúde. De facto, a promoção da saúde 
pública é um instrumento poderoso na luta por 
uma saúde melhor, constituindo uma crescente 
esfera de especialização na Região. Iremos acelerar 
a formação no âmbito da promoção da saúde, 
para aperfeiçoar as capacidades dos países na 
implementação de uma combinação das políticas 
e de intervenções reguladoras, assim como de 
comunicação de mudanças comportamentais, 
para ajudar as pessoas a adoptarem estilos de vida 
mais saudáveis.  

Porém, os actores da saúde, só por si, não podem 
contemplar problemas relativos aos determinantes 
sociais da saúde. Isto porque os determinantes 
sociais da saúde surgem como resultado de factores 
externos ao sector da saúde, de áreas como o 
ambiente, comércio e indústria, finanças públicas 
e educação. Por esta razão, para contemplar os 
principais problemas de saúde, precisamos de 
uma abordagem multissectorial que reúna outros 
ministérios governamentais, assim como os actores 
do sector privado e da sociedade civil, para que as 
estratégias, políticas, quadros reguladores e legislação 
em geral de todos os sectores estejam sintonizados para 
protegerem a saúde das pessoas. Comprometo-me a 
apoiar os papéis de liderança e tutela dos Ministérios da 
Saúde, para trabalharem em colaboração com outros 
sectores na criação e implementação de estratégias 
eficazes.

Para promover o trabalho multissectorial sobre os 
determinantes sociais da saúde, criei a Unidade de 
Promoção e dos Determinantes Sociais da Saúde, 
dependente do Gabinete do Director da Gestão do 
Programa. Isto garantirá um apoio coordenado à 
melhoria das capacidades dos Ministérios da Saúde, 
para responder aos determinantes sociais da saúde, 
com a ajuda de outros sectores.

Criei ainda o grupo orgânico das Doenças Não 
Transmissíveis, para reunir as actividades de 
prevenção e controlo das DNT, por forma a adoptar 
uma abordagem coesa e, por conseguinte, mais 
eficaz. Este grupo orgânico fornecerá a liderança na 
resposta aos factores de risco das DNT, assim como 
a orientação aos países na gestão das DNT mais 
urgentes na nossa Região. 

Muitos destes factores estão a ser provocados pelo 
aumento do consumo de alimentos processados 
que contêm elevados níveis de gordura, açúcar e 
sal, que estão a alimentar o fardo crescente das 
DNT através da obesidade e da hipertensão. O 
Escritório Regional tem apoiado alguns Estados-
Membros a tomar medidas fiscais e legislativas 
para reduzir a ingestão pela população de sal, 
gorduras e açúcar. A este respeito, gostaria de 
elogiar a África do Sul pela ousada decisão de 
regulamentar o teor de sal e gordura de alguns 
alimentos processados de consumo corrente, 
em Junho de 2016; e a Maurícia por tributar as 
bebidas adoçadas com açúcar e por as banir, bem 
como os alimentos pouco saudáveis, das cantinas 
escolares.

Principais acç õ es e resultados até  à  data....
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O apoio da OMS está a ajudar os países da Região a 
recolher informações sobre a ingestão de sal através 
dos inquéritos STEPS - um inquérito da OMS baseado 
na população - concebido para recolher informação 
sobre os principais factores de risco comportamental 
e intermédio para as DNT. Estes inquéritos, que nós 
recomendamos que os países efectuem uma vez de 
3-5 anos, permitirão que a Organização e os Estados-

Membros monitorizem a prevalência e as tendências 
das DNT e seus factores de risco.

Finalmente, continuamos focados na resposta aos 
determinantes sociais do Ébola, contratando cientistas 
sociais e peritos em promoção da saúde, para manter 
a consciência da comunidade bem como o seu 
envolvimento, nos países afectados.

Reflexõ es sobre os meus primeiros 100 dias...
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Estamos   a  trabalhar  arduamente para apoiar todas as 

iniciativas  de  resposta  às  DNT  e  melhorar  os determinantes da  

saúde.  Durante  os  últimos meses, muita da nossa capacidade 

esteve também  implicada no apoio ao diálogo, mobilização e 

acções  ao  nível  comunitário  nos  países  afectados  pelo  Ébola.

Aprendemos muitas lições valiosas com essa experiência 

complicada – nomeadamente a importância de se 

trabalhar com as comunidades para abordar a questão dos 

determinantes da saúde como parte integrante de sistemas 

de saúde resilientes. O papel fundamental dos ministérios da 

saúde em trabalharem com outros sectores ficou também 

patente e servirá de orientação à nossa acção futura. 

A OMS/AFRO e os nossos parceiros  regionais e interna-

cionais não deverão perder a noção de que a luta contra 

o Ébola, que inclui a criação de sistemas de saúde mais 

resilientes e a melhoria da comunicação na área da saúde, está 

associada à luta por uma melhor saúde em todos os domínios.
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Efectivamente,  perspectivar  o  panorama geral – que a saúde  

é   o centro  do  desenvolvimento – é vital para progredir 

em todas as áreas da sociedade. Tais progressos apenas 

serão conseguidos  se  o papel  dos  Ministérios da Saúde 

for reforçado, para  que  estes possam coordenar e alinhar 

o seu  trabalho  com  outros  ministérios  governamentais, 

para  responderem  aos  determinantes  sociais  da  saúde.

Acredito que a voz de África no diálogo mundial da saúde 

precise de ser ouvida com mais vigor, para garantir que os 

determinantes sociais da saúde sejam imprescindíveis ao 

desenvolvimento na era pós-2015. Assim, comprometo-me a 

facilitar e apoiar a  participação  eficaz  dos  Estados-Membros 

no  diálogo  mundial  da saúde. Teremos  de  continuar  a  

preparar  e a sustentar argumentos fortes e baseados em 

evidências  para   que a saúde  de todos os membros da 

sociedade  seja  promovida  e   protegida,  porque, acima de  

tudo, se  trata  de  um direito  humano. Mas   também   porque  os   

cidadãos   saudáveis  são  mais  produtivos  e,  por conseguinte, 

mais  capazes  de contribuírem  para  a  riqueza  dos  seus  

países.

Olhando para o futuro...
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5.ª Prioridade: Transformar a AFRO numa 
Organização com capacidade de resposta 
e orientada para os resultados

Dr.ª Moeti, Entrevista Eleitoral, Novembro de 2014

“Todos temos consciência 

de que a OMS se encontra 

em processo de reforma. A 

minha tarefa é fazer cumprir 

esta agenda de reformas, 

garantindo que estou a dirigir 

uma organização eficaz que 

responde às necessidades dos 

Estados-Membros”

A minha quinta prioridade - transformar a AFRO 
numa organização com capacidade de resposta e 
orientada para os resultados - dá corpo à minha visão 
da mudança do modo como actuamos. Esta visão 
está contemplada na ‘Agenda de Transformação da 
Organização Mundial da Saúde na Região Africana’. 
Trata-se de um plano ousado, que pretende conseguir 
uma Organização Regional da Saúde que seja 
previsível, proactiva, transparente, responsável e 

adequadamente equipada, uma organização que vá 
de encontro às necessidades e expectativas das outras 
partes interessadas. Trata-se de um enorme repto, 
também porque tomei posse num momento crucial 
da crise de reputação enfrentada pela Organização, 
relacionada com a sua lenta resposta percepcionada 
ao surto do Ébola. Além disso, existiam problemas com 
a nossa responsabilidade, controlos internos e gestão 
dos riscos. O reforço da responsabilidade individual 

Os meus desa f i o s e planos...
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e da equipa, assim como das relações de gestão e 
do pessoal, é parte essencial da resolução destes 
problemas. Estou confiante de que poderemos 
fazer isto, bem como enfrentar os outros desafios 
organizativos com que nos deparamos. Tenho 
incentivado algumas das reformas destinadas a 
assegurar a consecução destes objectivos ao longo 
dos próximos cinco anos.   

Os meus planos incluem melhorar as relações com 
os parceiros e demonstrar que trabalhar connosco 
é uma via eficaz de canalizar o apoio para a saúde 
em África. Tenciono também estudar relatórios 
das auditorias e as preocupações da Comissão 

Consultiva Independente de Peritos em Supervisão 
do Conselho Executivo da OMS (IEOAC) e promover 
um foco renovado na formação de pessoal e 
desenvolvimento de competências, assim como 
níveis adequados de recursos humanos, de 
modo a que a Organização esteja adequada 
à sua finalidade. A nossa estrutura de gestão 
será alinhada com as prioridades regionais; a 
governação na nossa Região e as parcerias com 
os Estados-Membros e outras agências serão 
reforçadas. Além disso, procederei a melhorias 
nos processos de recrutamento do pessoal na 
perspectiva de garantir a qualidade e a diversidade 
dos nossos funcionários. 

Desde que tomei posse, tenho trabalhado com o 
pessoal e os parceiros para levar a cabo os meus 
planos. Fizemos já notáveis progressos na aceleração 
da aprovação dos relatórios dos doadores, com os 
relatórios pendentes a diminuir, de 380 em finais 
de Dezembro de 2014 para 166 em Maio de 2015. 
Foram tomadas medidas concretas para melhorar a 
responsabilidade, colaborando com o Gabinete de 
Conformidade, Risco e Ética na Sede da OMS, para 
analisar as funções de conformidade e controlo 
de qualidade na Região, e para garantir que nos 
encontramos optimamente estruturados para 
desempenhar essas funções essenciais e estabelecer 
um equilíbrio entre os nossos mecanismos de 
prevenção e detecção. 

Estamos a reorganizar as funções e unidades de 
conformidade para facilitar a acção de prevenção, 
a formação de pessoal e a imposição de sanções, 
sempre que necessário. Estamos ainda a criar um 
sítio na Intranet para sensibilizar as pessoas e tornar 

acessível uma biblioteca abrangente, para que 
todos os funcionários possam facilmente encontrar 
orientações e relatórios. O pessoal irá também saber 
exactamente o que se espera deles, pelo que estamos 
a finalizar indicadores essenciais de desempenho 
que serão integrados nas análises do desempenho 
do pessoal. Está ainda a ser introduzida formação 
obrigatória para os funcionários na área das compras, 
de modo a aperfeiçoar as competências na relação 
qualidade-preço. O nosso trabalho em todas estas 
áreas está a ser coordenado com a Sede da OMS, 
para garantir a harmonização ao longo de toda a 
Organização.

Além disso, os novos planos de contratação de pessoal 
incluíram a reorganização dos grupos orgânicos 
técnicos, para que eles estejam efectivamente 
alinhados com as prioridades regionais. A 
necessidade de alinhar a nossa estrutura de gestão 
com as prioridades regionais ganhou grande 
visibilidade com a epidemia do Ébola; as mudanças 
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dão igualmente resposta às 
prioridades emergentes de saúde, 
enquanto os países se preparam 
para trabalhar na agenda dos 
ODS. A nova estrutura de gestão, 
que tem em linha de conta as 
reformas programáticas, de 
governação e gestão da OMS, 
está organizada à volta de seis 
novos grupos orgânicos técnicos 
(ver Anexo 1). 

É essencial receber contributos 
externos para a minha Agenda de 
Transformação. Por isso, criei um 
Grupo Consultivo Independente (GCI) de distintos 
peritos e líderes mundiais da saúde (ver Anexo 2), 
de dentro e fora de África. Estes peritos estão a dar 
aconselhamento estratégico e político à equipa da 
OMS/AFRO e a mim própria, acerca da forma de 
reforçar as actividades da OMS na Região Africana, 
para conseguir uma melhor prestação e uma 
abordagem mais centrada nos resultados. 

Durante a primeira reunião do GCI, em Maio de 
2015, em Joanesburgo, o grupo deu o seu aval à 
visão apresentada no "Programa de Transformação 
da Saúde em África, 2015 – 2020". Concordaram que 
este programa constitui uma oportunidade única 
de contribuir para transformar o futuro da África, 
reforçando a saúde e a segurança económica a 
nível mundial, com base nos objectivos de uma 
nova era de desenvolvimento sustentável. Também 
foi feito um apelo à OMS/AFRO para que mostrasse 
uma liderança mais forte na saúde, deixando de 
tentar coordenar ou competir com os parceiros e 
preocupando-se mais com a forma de se tornar 
um bom parceiro. O grupo aconselhou a OMS a 
desenvolver uma colaboração mais estreita com a 
União Africana, como parceiro crítico e catalisador na 
abordagem das implicações políticas, técnicas e de 
recursos da implementação da visão do Programa 

de Transformação. Foi igualmente sublinhada 
a necessidade de resolver as inaceitáveis 
desigualdades e injustiças que colocam a Região 
Africana atrás de outras Regiões da OMS em 
termos de vários índices de saúde. 

Estamos a cumprir as recomendações do GCI e eu 
estou empenhada em garantir que a OMS/ AFRO 
conduza esta transformação na saúde e bem-estar 
das populações africanas, com base num conjunto 
claro de prioridades e valores partilhados de 
equidade, dignidade, transparência, integridade 
e profissionalismo.

Reforçar as parcerias é uma das principais 
prioridades da Agenda de Transformação. Nesse 
sentido, reuni com Ministros da Saúde, Directores 
e Executivos das Nações Unidas, líderes da 
União Africana e outros importantes parceiros, 
nomeadamente da Fundação Bill & Melinda Gates 
(BMGF). Durante essas reuniões, foram abertas 
importantes vias, incluindo o acordo alcançado 
entre mim própria e o Dr. Carlos Lopes, Secretário 
Executivo da Comissão Económica das Nações 
Unidas para a África, para reforçar a capacidade dos 
países na gestão dos dados e dos conhecimentos. 
Também concordámos em trabalhar em conjunto 

A Dr.ª Moeti com os Membros do Grupo Consultivo Independente (IAG) na África do Sul
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no seguinte: Índice de Desenvolvimento Social e 
perfis dos países; documentação da consecução dos 
ODM relacionados com a saúde; e advocacia de alto 
nível para o financiamento da saúde. Este esforço 
de colaboração permitirá às nossas organizações 
potenciar as nossas vantagens comparativas e 
maximizar o uso das nossas respectivas plataformas, 
para fazer avançar a agenda da saúde no continente. 

Como parte do reforço das parcerias com outras 
agências das Nações Unidas, reuni com o Dr. 
Babatunde Osotimehin, Sub-secretário Geral das 
Nações Unidas e Director Executivo do FNUAP, 
para discutirmos a colaboração OMS-FNUAP. 
Concordámos que é necessário que a OMS 
desempenhe um papel de liderança no trabalho 
a desenvolver em torno da produção local de 
medicamentos contra o VIH. Concordámos 
também que a plataforma da União Africana (UA) 
deve ser usada para promover a Harmonização 
para a Saúde em África (HHA) e os mecanismos 
de coordenação da Parceria Internacional para a 
Saúde+ (IHP+).

Durante as conversações de Março de 2015, 
havidas com S. Ex.ª, o Dr. Mustapha Sidiki Kaloko, 
Comissário da União Africana para os Assuntos 
Sociais, concordámos que o Gabinete de Ligação 
da OMS na CUA deverá ser reforçado. Debatemos 
também a necessidade de desenvolver 
mecanismos claros de colaboração entre a 
OMS e a CUA, para apoiar o Centro Africano de 

Prevenção e Controlo de Doenças 
(CDC Africano), a lançar ainda este 
ano. 

O Memorando de Entendimento com 
o Gabinete da ONU de Serviços de 
Apoio a Projectos (UNOPS),  que 
assinei em Março com o Director 
Regional do UNOPS para a África, 
Garry Conille,  assinala o reforço 
das parcerias para a prestação de 
serviços de saúde no continente. 
A OMS e o UNOPS têm estado a 
trabalhar em conjunto desde Abril 

de 2014 na resposta a um surto do 
poliovírus selvagem na região de 

Somali, na Etiópia, uma das partes mais remotas 
do país. O âmbito do compromisso entre as 
duas agências alargou-se desde então, de 
forma a abranger a gestão e compra de activos 
e não apenas a erradicação da poliomielite. 
O novo Memorando significa que o apoio será 
alargado, para desenvolver as capacidades dos 
governos local, regional e nacional para gerirem, 
operarem e manterem as infra-estruturas, os 
equipamentos e o material e melhorar o acesso 
aos tratamentos, medicamentos e tecnologias, 
através de uma gestão eficiente e eficaz da cadeia 
de abastecimento e compras.

A Dr.ª Moeti com S. Ex.ª o Dr. Mustapha Sidiki Kaloko, Comissário da União 

Africana para os Assuntos Sociais
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Durante  as  minhas  interacções  com  os  parceiros,  partilhei  a minha  

visão  sobre  o  desenvolvimento  da  saúde na Região, atribuindo uma 

ênfase especial à urgente necessidade de melhorar a saúde e o bem-

estar das jovens e mulheres africanas. Interagir eficazmente com  

os  meios  de  comunicação nacionais, regionais e internacionais é 

fundamental para colocar a nossa agenda no mapa local e mundial. 

Em entrevistas que concedi a alguns meios de comunicação, desde 

a BBC e a GabzRadio do Botswana até à revista Lancet e à Agência 

France-Presse, salientei sempre os nossos esforços para reforçar 

a saúde e a segurança económica em África, assim como para 

transformar a OMS /AFRO numa Organização com capacidade de 

resposta, orientada para os resultados, transparente e responsável. 

O Ébola foi o ponto central da mais recente cobertura  mediática 

e, durante as entrevistas à CNN e à Rádio Pública Nacional dos 

EUA, quando estive nos EUA em Abril, para participar  na Visita de 

Intercâmbio de Líderes OMS/BMGF, em Seattle, salientei o papel 

da OMS  na resposta ao Ébola. Essa resposta incluiu o apoio da 

Organização  à   elaboração  de  planos  de  recuperação  para  sistemas 

de   saúde   resilientes  nos  países  afectados  e  a  nossa  colaboração  

com  os  parceiros nas experiências com as vacinas  candidatas. 

Defendi também a um maior apoio financeiro da comunidade  

internacional, para  uma  recuperação  da  saúde a nível nacional 

nos  países  afectados  pelo  Ébola.

Reflexõ es sobre os meus primeiros 100 dias...
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Para se atingirem estes objectivos, é necessário um esforço 

sustentado, orientado e colectivo. É fundamental a existência 

de uma equipa motivada e proactiva. Por isso, apelei ao pessoal 

da OMS/AFRO para que reflectissem sobre a sua contribuição 

para a transformação da Organização nos próximos cinco 

anos, para proporcionarem uma saúde ainda melhor às 

populações da Região e liderarem os seus respectivos países e 

unidades. Estou satisfeita pelo facto de a Associação Regional 

do Pessoal ter manifestado o seu inequívoco apoio à "Agenda de 

Transformação" e ao trabalho da OMS. 

Uma  resposta  como  essa  é  vital, visto  que estimula uma 

cultura de partilha de conhecimentos e experiências que 

reforça as nossas  relações de trabalho internas e externas. 

Essa cultura está a ser concretizada através de sessões de 

informação  regulares  sobre o trabalho da OMS/AFRO e a 

criação e manutenção de um SharePoint para trabalho em 

rede, com vista a encorajar a partilha de conhecimentos 

e experiências e a resolução conjunta de problemas, para 

que possamos apoiar-nos uns aos outros e melhorar a nossa 

eficiência e eficácia no processo. Por  outro  lado,  a  nossa  

função de Relações  Externas será reforçada, no sentido de 

facilitar as comunicações, a advocacia, as parcerias  e a 

mobilização de recursos.

Reflexõ es sobre os meus primeiros 100 dias...
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Já  muito  se fez para construir as fundações de uma OMS/

AFRO  renovada  e  revitalizada. Agora  teremos  de  

criar  uma estrutura sólida que esteja equipada com as 

ferramentas que  nos permitam o melhor  desempenho  

possível. Para  tal, é  fundamental  assegurar  que  

as  funções  facilitadoras essenciais da Organização, 

nomeadamente  recursos  humanos, compras,  finanças e 

logística, estão  a  funcionar  de  forma  normal  e coesa. 

Até  Dezembro  de  2015, o  meu  objectivo é  colocar  todos  

os  nossos   serviços  nas  zonas   mais  apropriadas  e  

equipá-los  com  as  melhores  equipas,  para  que  o seu 

desempenho  seja  orientado  e  eficaz.

5.ª Prioridade: Transformar a AFRO numa 
Organização com capacidade de resposta 
e orientada para os resultados

Olhando para o futuro...
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Os meus primeiros 100 dias 
de mandato

Conclusão.....
Estou confiante de que as mudanças que encetámos e o 

nosso empenho para trabalharmos com maior capacidade 

de resposta, orientados para os resultados e de forma 

responsável  com  os  Estados-Membros  e  os  parceiros, 

muito  contribuirão  para  melhorar  a  nossa  eficácia. 

Estamos determinados a ajudar a acelerar a construção 

de sistemas de saúde resilientes que façam a prevenção e 

a gestão das doenças, garantam a segurança sanitária, e 

melhorem a saúde e o bem-estar das populações da Região 

Africana da OMS.
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Anexo1: Os novos Grupos Orgânicos 
Técnicos

Os novos Grupos Orgânicos Técnicos

1. O Grupo Orgânico da Segurança e Emergências Sanitárias funde os 
programas de Resposta aos Surtos, o Regulamento Sanitário Internacional e 
o Programa de Resposta aos Surtos e Catástrofes.

2. O Grupo Orgânico das Doenças Não Transmissíveis que se ocupará da 
ameaça emergente das DNT e seus factores de risco, assim como da saúde 
mental, violência e traumatismos.

3. O Grupo Orgânico das Doenças Transmissíveis (CDS) centrado nas 
prioridades essenciais da Região Africana, como o VIH, TB, paludismo, DTN e 
Saúde Pública e Ambiente.

4. O Grupo Orgânico de Saúde Familiar e Reprodutiva centrar-se-á na saúde 
através ao longo da vida, nutrição e vacinação.

5. O Grupo Orgânico da Gestão e Coordenação Geral (GMC), que ajudará a 
Região a garantir uma melhor conformidade e responsabilidade financeira 
em todo o seu trabalho.

6. O Grupo Orgânico dos Serviços e Sistemas de Saúde (HSS) focar-se-á no 
desenvolvimento de políticas de saúde, financiamento e acesso, prestação 
integrada de serviços, informação sanitária e gestão dos conhecimentos. 
Fundamentalmente, o HSS contribuirá para a concretização de CUS na 
Região. 
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Anexo 2: Membros do Grupo Consultivo 
Independente (IAG)

Nome e título Organização

1. Helene D. GAYLE , Presidente & CEO CARE, USA

2. Saran BRANCHI, Chefe de Missão da UE, Ministério da Saúde, DGS, França

3.
Dr. Richard Nchabi KAMWI, Ex-Ministro da Saúde, 
Namíbia

Ministério da Saúde, Namíbia

4.
Dr. ª Precious MATSOSO, Directora-Geral,
Departamento Nacional da Saúde

Ministério da Saúde, África do Sul

5. Dr. Mohammed BELHOCINE Consultor, Argélia

6. Pr. Rose Gana Fomban LEKE
Presidente do Conselho - Universidade dos 
Camarões

7. Richard HORTON, Editor,  Revista Lancet/Reino Unido Revista Lancet, Reino Unido

8. Pr. Francis OMASWA, Director Executivo ACHEST, Uganda

9. Pr. Dame Sally DAVIES, Médica-Chefe Departamento de Saúde, Reino Unido

10. Pr Awa Marie COLL-SECK, Ministra da Saúde, Senegal Ministério da Saúde, Senegal

11. Dr. Ren MING-HUI, Director-Geral
Departamento de Cooperação 
Internacional, Ministério da Saúde, China

12. Marie-Andrée ROMISCH DIOUF, Consultora Superior 
Independente

França

13. Pr. K. Srinath REDDY, Presidente Fundação da Saúde Pública da Índia e 
Federação Mundial do Coração

14. Dr. Timothy Grant EVANS, Director Superior de Saúde, 
Nutrição e População

Grupo do Banco Mundial, EUA

15. Pr. Peter PIOT, Director Escola Superior de Higiene e Medicina 
Tropical de Londres, Reino Unido

16. Pr. Jeffrey SACHS, Director Instituto da Terra, Universidade de 
Columbia, EUA
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