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A análise dos desafi os passados e recentes em termos 
do desenvolvimento sanitário na Região Africana 
demostrou que as realizações tangíveis e os progres-
sos signifi cativos não se concretizam sem a formu-
lação e a implementação de políticas e estratégias 
sólidas. As estratégias da OMS na Região Africana 
são elaboradas pelo Secretariado da mesma, alvo de 
uma revisão especializada pelos representantes dos 
países durante a reunião do Subcomité do Programa 
e aprovadas pelos Ministros da Saúde, durante a 
 sessão anual do Comité Regional Africana da OMS. 

Estas estratégias proporcionam orientação aos países 
e servem de instrumentos de referência aos gov-
ernos, bem como aos parceiros técnicos e fi nancei-
ros na área da saúde, nos seus esforços para abordarem 
as principais questões e desafi os para melhorar os 
 resultados na área da saúde. A sua estrutura evoluiu 
ao longo do tempo e refl ecte a mudança do nosso 
pensamento sobre diversas questões de saúde.

A maioria das estratégias em saúde pública, apro-
vadas pelo Comité Regional até ao momento per-
manecem válidas e poderão melhorar a forma como 
os governos e parceiros concebem programas na-
cionais, intervenções e serviços específi cos. Espera-
mos que tendo todas as estratégias num formato 
facilmente consultável possa facilitar o acesso e a 
 utilização de forma mais abrangente.

Esta foi a justifi cação para a elaboração de um com-
pêndio de estratégias aprovadas pelo Comité Re-
gional. Este primeiro volume do compêndio contém 
estratégias aprovadas entre 1998 e 2011 pelo Comité 
Regional. Foram igualmente incluídos nos anexos e 
documentos do Comité Regional que abordam 
questões prioritárias actuais sobre saúde pública, que 
não foram incluídas nas estratégias.

Para facilitar a consulta, as Orientações Estratégicas 
(OE) da OMS na Região Africana (2010-2015), que 
foram formuladas tendo em conta o 11.º Programa 
Geral de Trabalho, também conhecido como “Uma 
Nova Agenda Global de Saúde” e o Plano Estratég-
ico a Médio Prazo (2008-2013), são utilizadas como 
a matriz para adequar cada estratégia ao trabalho 
 actual da OMS na Região. 

A secção relativa ao OE 1 contém o plano estratégi-
co de investigação em saúde para a Região Africana. 
A investigação em saúde é fundamental para o proc-
esso de tomada decisões informadas pelos gestores de 
saúde e líderes políticos a vários níveis. O Plano 
de Estratégico de Investigação em Saúde é um 
 instrumento importante para reforçar a capacidade 

 nacional para realizar investigação pertinente em 
saúde, de modo a colmatar lacunas em termos de 
conhecimentos e acelerar a consecução dos objec-
tivos de saúde nacionais e internacionais.

A secção sobre o OE2 diz respeito à força de tra-
balho da área da saúde, fi nanciamento na área da 
saúde, produtos médicos e medicamentos, incluindo 
sangue e tecnologias, e gestão de conhecimentos. 
Estas estratégias contêm os principais ingredientes 
necessários para reforçar os sistemas de saúde nacion-
ais e locais e para melhorar os resultados. Para o 
efeito, fornecem políticas sólidas e orientações 
 técnicas.

A secção do OE3 contém, entre outras, orientações 
para intensifi car as intervenções com boa relação 
custo-efi cácia e comprovadas, tais como cuidados 
aos recém-nascidos, às crianças e a alimentação dos 
bebés, suplementação de micronutrientes, atenção 
integrada às doenças infantis e vacinação, que são a 
chave na redução da mortalidade neonatal e infantil. 
Para além disso, a investigação permitirá identifi car 
novas linhas de acção capazes de melhorar os 
 resultados. 

As estratégias da secção referente ao OE 4 demons-
tram que apesar dos progressos feitos nas últimas 
 décadas, o peso do VIH/SIDA, Paludismo e Tuber-
culose, incluindo em casos de tuberculose multirre-
sistente e ultra-resistente continua a ser preocupante 
e requer uma atenção especial. A inversão das actuais 
tendências requer medidas tais como o reforço da 
apropriação e da liderança dos países para uma maior 
cobertura das intervenções visando a prevenção e o 
controlo do VIH/SIDA, da paludismo e da tuber-
culose. Para além disso, as forças motrizes serão 
identifi cadas, graças à produção de dados fi áveis 
 através da investigação.  

A secção do OED 5 contém estratégias que abordam 
o problema das doenças transmissíveis (DT) e não 
transmissíveis (DNT). Aliás, as DNT constituem o 
novo grande desafi o aos sistemas nacionais de saúde 
na Região Africana. O peso da morbilidade e mor-
talidade, atribuído às doenças não comunicáveis, tais 
como doenças cardiovasculares, cancro e diabetes, 
está aumentar; algumas destas doenças estão associa-
das a factores de risco bem identifi cados, tais como o 
tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a falta de 
exercício de físico e a alimentação pouco saudável. 
As estratégias contêm intervenções inovadoras 
que abordam a prevenção e o controlo das DT e 
das DNT, incluindo saúde mental, violência e 

Prefácio
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 traumatismos, essenciais nos actuais esforços para 
reduzir o peso dessas doenças na Região Africana.

A secção do OE6 contém estratégias relacionadas 
com os determinantes da saúde. Estes, que estão em 
grande parte interligados, constituem as causas prin-
cipais do duplo peso das DT e das DNT na Região 
Africana. Apesar dos progressos feitos até à data, es-
pecialmente no combate às doenças transmissíveis, 
tem havido nos últimos anos um aumento alarmante 
de doenças não transmissíveis, e prevê-se que o seu 
fardo venha a ser, em menos de duas décadas, a 
 principal causa de morte. Os factores de sucesso na 

abordagem desta situação emergente dependem do 
desenvolvimento social e económico (não só do 
crescimento), e conduzem à melhoria do ambiente, 
da habitação, da alimentação, do abastecimento de 
água, da higiene e do saneamento básico.

Esperamos que este compêndio sirva de documento 
de referência aos governos, às instituições de saúde 
pública e privada, aos meios académicos, às associ-
ações profi ssionais, aos parceiros e aos profi ssionais 
de saúde.

Dr L G Sambo
Director Regional
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Incidência contínua no papel de liderança da OMS na 
disponibilização de orientações políticas e normativas, 

bem como reforço e harmonização de parcerias
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3

INTRODUÇÃO

1. A saúde e as questões inerentes a esta foram re-
centemente elevadas a um nível destacado na agenda 
política, o que lhes conferiu maior visibilidade inter-
nacional. Os governos estão constantemente a ser 
solicitados pelas suas áreas administrativas e por out-
ros parceiros para elaborarem um vasto leque de 
políticas e programas contemplando o igualmente 
vasto espectro dos problemas sanitários e as questões 
de gestão da saúde, de modo a reduzir o fardo das 
doenças e assim promover o desenvolvimento 
 socioeconómico.

2. Para promoverem tomadas de decisão racionais 
em matéria de políticas e de programação, as autori-
dades sanitárias e os decisores políticos necessitam de 
informação com base em evidências para a tomada 

de decisões. Essa informação deverá provir da inves-
tigação em saúde.

3. Em muitas circunstâncias em que a informação 
está disponível, muitos profi ssionais de saúde públi-
ca, especialmente decisores ao mais alto nível, ainda 
estão de certo modo cépticos quanto ao valor da 
 investigação. Ao mesmo tempo, os institutos de in-
vestigação tendem a funcionar como entidades sepa-
radas, com os seus próprios objectivos e planos de 
trabalho. O cepticismo dos profi ssionais de saúde 
pública quanto à investigação deve-se em parte à 
crença de que “não precisamos de mais investigação; 
o que se espera de nós é que apliquemos aquilo que 
já sabemos”. A isso acresce a controvérsia entre de-
cisores políticos e gestores quanto ao papel da inves-
tigação, a qual frequentemente disputa com os 

RESUMO

1. As autoridades sanitárias e os decisores políticos necessitam de informação factual para a to-
mada de decisões em matéria de políticas e de programação. Essa informação deverá provir da in-
vestigação em saúde. Infelizmente, na Região Africana, a investigação não tem recebido a 
prioridade que merece.

2. A falta de recursos, bem como uma certa rivalidade e concorrência, em lugar de cooperação, entre 
as autoridades sanitárias e os decisores políticos por um lado, e os investigadores por outro, explicam 
em parte a pouca utilização da investigação para orientar os responsáveis políticos e sanitários.

3. Por muito pobre que sejam, os países, especialmente os em vias de desenvolvimento na Região 
Africana da OMS, deverão usar a investigação para promover o conhecimento, orientar as políti-
cas, reforçar a acção sanitária, e maximizar o uso dos parcos recursos existentes para melhorar a 
saúde humana.

4. O Comité Regional, durante a sua 47ª sessão, solicitou a Sede Regional que “formulasse e 
propagasse uma estratégia regional que ajudasse a reforçar as capacidades dos países em investigação 
sobre sistemas de saúde”.

5. O presente plano estratégico tem como objectivo reforçar a capacidade nacional para levar a 
cabo investigação pertinente em saúde, criar mecanismos necessários para assegurar um fi nancia-
mento adequado, uma coordenação efectiva e uma gestão efi caz da investigação, e promover a 
utilização dos resultados da investigação para abordar as principais questões e problemas de saúde.

1.1 Plano estratégico de investigação em saúde 
para a Região Africana da OMS: 1999–2003 
(AFR/RC48/11)
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cuidados de saúde os parcos recursos disponíveis no 
sector da saúde.

4. No entanto, a investigação levou a melhorias 
tangíveis, de duas maneiras: proporcionar conheci-
mentos, que as pessoas usam diariamente em suas 
casas para manter a sua saúde; e criar intervenções 
técnicas directas, tais como a descoberta de vacinas, 
de novos medicamentos e de muitas outras medidas 
de saúde pública que tiveram grande impacto em 
doenças como a varíola, oncocercose e lepra. Esta 
levou igualmente, entre outros aspectos, à in-
trodução de redes de mosquiteiros.

5. Este plano estratégico regional de investigação 
em saúde foi elaborado na sequência da solicitação 
dos ministros da saúde do continente, “para formu-
lar e disseminar uma estratégia regional que ajude a 
reforçar as capacidades dos países em investigação 
sobre sistemas de saúde”.

JUSTIFICAÇÃO PARA A 
INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

Fundamentos políticos

6. Existem várias resoluções da Assembleia Mun-
dial da Saúde e do Comité Regional Africano da 
OMS, que contém fundamentações políticas para a 
investigação em saúde. A Resolução WHA4.26 
(1951) e a Resolução WHA33.25 (1980), concen-
tram-se na necessidade de investigação em saúde, 
mas a resolução WHA33.25 apela a OMS para um 
papel efi caz na coordenação e promoção da mesma, 
como caminho para uma saúde melhor. Todas as 
resoluções do Comité Regional Africano apontam 
para a necessidade da investigação em termos de 
desenvolvimento geral sanitário nos países.

Justifi cação técnica

7. Apesar dos progressos alcançados, as populações 
pobres são ainda vítimas de um esmagador fardo de 
doenças infecciosas evitáveis, que podem ser com-
batidas com intervenções disponíveis e de custo-
benefício. A implementação desta tarefa inacabada é 
sobretudo questão de vontade política e de disponi-
bilização de recursos adequados. Mas a investigação 
e o desenvolvimento podem facilitar essa implemen-
tação através de investigação operacional e compor-
tamental (muitas vezes elaborando e avaliando 
pacotes de cuidados associados, como o sugerido Pa-
cote de Saúde “Mãe-Bébé”), e por meio da criação 
selectiva de novas ferramentas e tecnologias.

8. Outra ordem de desafi os, estes a nível mundial, 
resultam da natureza das ameaças microbianas, em 
constante mutação. Novos agentes patogénicos – 

como o HIV – e a evolução, entre os já conhecidos, 
de variantes resistentes aos medicamentos (por ex: os 
causadores da tuberculose e do paludismo) criam a 
necessidade de novos conhecimentos biomédicos, 
bem como sobre os determinantes sistémicos da re-
sistência aos novos medicamentos e vacinas.

9. Os Estados-membros da Região Africana en-
frentam, cada vez mais, grandes epidemias (e até ao 
presente negligenciadas) de doenças não-transmis-
síveis e também de lesões. Determinadas doenças do 
foro psiquiátrico, doenças cardíacas, acidentes car-
diovasculares e de viação dominam o panorama das 
doenças previstas para estes países no ano 2020. Tor-
na-se necessário levar a cabo actividades de investi-
gação e desenvolvimento de modo avaliar formas de 
evitar e gerir essas doenças, sob constrangimentos 
orçamentais.

10. Por muito pobre que seja qualquer país, espe-
cialmente os países em vias de desenvolvimento da 
Região Africana da OMS, deve usar a investigação 
para promover o conhecimento, orientar as políticas 
e reforçar a acção sanitária, optimizando o uso dos 
parcos recursos existentes para melhorar a saúde hu-
mana. Cada país deverá ter uma base de investigação 
em saúde que lhe permita abordar os seus problemas 
de saúde. Neste contexto, a agenda nacional de 
saúde deve ser selecionada visando uma abordagem 
de um estudo cuidado de investigação biomédica, 
clínica, epidemiológica, e investigação sobre os siste-
mas de saúde. Cada país deve também utilizar os to-
dos os conhecimentos disponíveis em ciências 
biomédicas e sociais, e deverá servir de ponto de 
partida para esforços de investigação entre os países e 
investigação regional.

11. Vinte e dois países africanos reuniram-se em 
1995 para discutiram como “Alcançar reformas do 
sector da Saúde com base em evidências na África 
Subsariana”. Incidindo sobre o papel da investigação 
nas reformas do sector da Saúde, chegaram à seg-
uinte conclusão: as reformas exigem sobretudo da-
dos concretos e informação objectiva para uma 
tomada racional de decisões, e qualquer programa de 
reforma do sector da Saúde deverá integrar no seu 
todo uma componente de investigação, que propor-
cione informação fi ável.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

Capacidade de investigação

12. A investigação em saúde desempenha um papel 
preponderante no reforço da efi cácia e efi ciência da 
prestação e fi nanciamento de serviços de saúde de 
qualquer país. Assim, uma capacidade institucional 
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adequada em investigação é condição essencial para 
a melhoria do estado de saúde da população. Em-
bora tenham sido feitos alguns esforços para criar ou 
reforçar tal capacidade nos países da Região, esta ca-
pacidade ainda continua, de um modo geral, débil.

13. O Programa Especial de Investigação e Formação 
em Doenças Tropicais desempenhou um papel fun-
damental na Região: este reforçou a capacidade da 
investigação; formou investigadores a nível de licen-
ciatura; criou os cursos com doutoramento interca-
lado para motivar e apoiar investigadores qualifi cados 
nos seus países; concedeu subsídios para investigação 
com base em programas e subsídios para aumentar a 
capacidade institucional de investigação. 

14. O Projecto Conjunto de Investigação sobre os 
Sistemas de Saúde da OMS/AFRO (HSR), para 
África Oriental e Austral, proporcionou formação a 
um número considerável de quadros técnicos da 
saúde e desenvolveu vários materiais de formação. 
Desde Janeiro de 1988, a Sede Regional da OMS 
para Africa incorporou o projecto no seu programa 
de investigação dos Sistemas de Saúde, que se ex-
pandiu para abranger todos os Estados Membros.

15. Merece ainda referência o Programa Especial de 
Investigação, Desenvolvimento e Formação em Re-
produção Humana que, entre outros aspectos, tem 
proporcionado apoio técnico e fi nanceiro para re-
forçar as capacidades dos países da Região na inves-
tigação em saúde reprodutiva.

16. Espera-se que os centros de colaboração da 
OMS funcionem como um mecanismo valioso para 
garantir o aconselhamento científi co e técnico. As-
sim, prevê-se que estes centros tenham um papel 
determinante e uma acção catalizadora no estímulo à 
investigação, bem como na organização, planifi -
cação e coordenação das actividades de formação em 
várias áreas da investigação. Tem havido recente-
mente um extenso debate sobre até que ponto os 
centros de colaboração têm sido capazes de assumir 
esse papel com êxito.

17. Muitos países da Região possuem pelo menos 
um conselho nacional de investigação, com uma 
comissão para a investigação em saúde. Ainda não 
foi criticamente avaliado o papel desses conselhos na 
direcção e coordenação da investigação em saúde 
para apoio à resolução dos problemas e necessidades 
nacionais de saúde.

18. Existem muitos institutos nacionais de investi-
gação médica na Região. A sua capacidade de inves-
tigação também tem sido limitada, nos tempos 
recentes, pela fuga de cérebros e pelas difi culdades 
fi nanceiras.

19. As instituições de formação académica, sobretu-
do as universidades, tinham uma capacidade poten-
cial de investigação mas, em muitos países da Região, 
essa capacidade foi enfraquecida pela fuga de cére-
bros e pelos cortes orçamentais.

Actividades e fi nanciamento da investigação

20. Dentro da limitada capacidade de investigação 
que a Região possui, foram levadas a cabo algumas 
actividades de investigação e ainda há algumas em 
curso. Os temas tratados pela investigação incluem: 
problemas específi cos das doenças, problemas opera-
cionais e aspectos da reforma do sector da Saúde (in-
cluindo o fi nanciamento dos cuidados de saúde).

21. Grande parte da investigação em saúde efectuada 
na Região é fi nanciada do exterior, por fontes que 
incluem: o Programa de Investigação sobre Doenças 
Tropicais, Programa de Desenvolvimento e Re-
produção Humana, Banco Mundial, USAID, 
Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação 
Carnegie, Fundação Kellogg e ainda agências de co-
operação bilateral, tais como: USAID, ODA, NO-
RAD, GTZ e DGIS.

22. A Sede Regional Africana da OMS apoia algu-
ma investigação a nível dos países, embora a grande 
parte da investigação fi nanciada pelos vários progra-
mas regionais esteja orientada para a investigação 
 operacional e investigação sobre sistemas de saúde.

23. Comparado com o fi nanciamento externo, o fi n-
anciamento da investigação pelas autoridades e insti-
tuições nacionais ainda continua relativamente baixo, 
o que é, sem dúvida, uma situação  preocupante.

24. O fi nanciamento nacional da investigação em 
saúde pelo sector privado ainda não é sufi ciente, ex-
istindo muitas potencialidades inexploradas nesse 
sector. Porém, dever-se-á estabelecer um código de 
conduta, antes do fi nanciamento da investigação por 
parte d sector privado ser utilizado.

Obstáculos

25. Alguns dos obstáculos à investigação em saúde 
na Região já foram acima referidos e estes incluem 
especifi camente o seguinte: capacidade de investi-
gação institucional defi ciente ou débil, falta de quad-
ros formados capazes de gerar, implementar e gerir 
investigação (problema relacionado com a fuga de 
cérebros), empenhamento político inadequado à in-
vestigação em saúde, ausência de políticas bem ar-
ticuladas e prioridades nacionais de investigação nos 
Estados-membros, uso inadequado dos resultados da 
investigação por falta de comunicação e colaboração 
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entre os investigadores e dos possíveis utilizadores 
dos resultados da mesma.

Desafi os

26. Os problemas acima enumerados põem em evi-
dência alguns dos desafi os que os países da Região 
enfrentam na área da investigação em saúde, nome-
adamente: como aumentar a consciencialização 
política da importância da investigação em saúde, le-
vando os países a defi nir as suas políticas e prioridades 
nacionais de saúde, no contexto das suas necessidades 
e problemas sanitários, como alocar recursos adequa-
dos à investigação em saúde, como reforçar as capaci-
dades nacionais na área da saúde e criar mecanismos 
de coordenação adequados para evitar a duplicação 
de esforços na investigação em saúde, como inter-
romper a tendência actual do escalonamento das pri-
oridades da investigação em saúde, orientadas para o 
doador, como garantir que os resultados da investi-
gação em saúde sejam utilizados na tomada de de-
cisões na área da saúde, como melhorar a organização 
e gestão dos serviços de saúde, como combater as 
várias doenças que estão a cobrar às populações da 
Região um pesado número de óbitos.

PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL 
DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

Finalidade

27. A fi nalidade principal do plano estratégico re-
gional de investigação é reforçar a capacidade de in-
vestigação, tanto ao nível institucional como ao 
nível do profi ssional de saúde, e facilitar o exercício 
da investigação prioritária, cujos resultados serão 
usados de forma favorável pelos Estados-membros 
para melhorar a prestação, o fi nanciamento e a 
gestão dos serviços de saúde.

Princípios

28. Para se alcançar a fi nalidade acima referida, indi-
cam-se abaixo os princípios básicos que devem reger 
a investigação em saúde a promover, ou as áreas 
onde será prestado o reforço das capacidades em 
matéria de investigação em saúde:

a) deve ser o mais holística, integrada e multidisci-
plinar possível;

b) deve tentar fornecer informações que ampliem a 
integração da problemática da saúde nas tomadas 
de decisão a nível individual, familiar, comu-
nitário, nacional e regional;

c) deve ser relevante para as diferentes necessidades 
e problemas de saúde de cada um dos Estados-
membros;

d) deve contribuir para a defi nição e implemen-
tação de políticas que apoiem o desenvolvimen-
to sanitário;

e) deve reforçar os processos de desenvolvimento 
dos recursos humanos, bem como as acções 
necessárias para infl uenciar de forma positiva os 
valores e comportamentos dos indivíduos e das 
comunidades; 

f) deve contribuir para a integração dos determi-
nantes da saúde no contexto de uma estratégia 
global visando um desenvolvimento sustentável.

Objectivos

29. Os principais objectivos do plano estratégico de 
investigação em saúde são:

a) apoiar os Estados-membros a desenvolver uma 
estratégia nacional de investigação em saúde e os 
mecanismos necessários para assegurar um fi nan-
ciamento adequado, e uma coordenação e gestão 
efi cazes da investigação;

b) apoiar os Estados-membros a desenvolver a sua 
capacidade nacional (a nível institucional e a 
nível dos profi ssionais da saúde) de modo a efec-
tuarem investigação em saúde, relevante as 
grandes necessidades e problemas da mesma; 

c) promover a utilização dos resultados da investi-
gação na resolução das principais questões e 
problemas de saúde.

Metas

30. Relacionadas com os objectivos acima referidos, 
as metas que seguem devem ser alcançadas até ao fi m 
do período do plano estratégico (2003):

a) Todos os países da Região terão estabelecido de 
forma clara as suas políticas e defi nido priori-
dades de investigação em saúde;

b) Pelo menos 50% dos países terão formulado es-
tratégias e criado mecanismos para mobilizar 
fundos adequados para implementação das suas 
agendas prioritárias em investigação;

c) Pelo menos 50% dos países terão criado mecan-
ismos que facilitarão a utilização dos resultados 
da investigação;

d) Pelo menos 50% das instituições de investigação 
terão sido reforçadas de forma adequada, a fi m 
de efectuarem investigação nas áreas prioritárias 
defi nidas;

e) Pelo menos 10% dos profi ssionais de saúde, nos 
diferentes níveis do sistema de saúde, terão sidos 
formados de forma adequada, a fi m de levarem a 
cabo investigação nas áreas prioritárias defi nidas;

g) A Sede Regional terá criado mecanismos ade-
quados para facilitar a colaboração e networking 
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(troca de experiências) interpaíses, a fi m de re-
forçar a organização e a gestão da investigação 
em saúde, nos países da Região.

Áreas de intervenção estratégica

31. Para ultrapassar os actuais problemas e obstáculos 
que entravam a investigação em saúde nos Estados-
membros, e para alcançar os objectivos e metas aci-
ma enumerados, as principais áreas de intervenção 
estratégicas devem ser: advocacia, desenvolvimento 
das capacidades nacionais; reforço de mecanismos e 
processos que apoiem a investigação, apoio técnico, 
redes e ligações regionais, reforço das capacidades da 
Sede Regional e mobilização de recursos.

32. Advocacia: Esta é indispensável para obter e as-
segurar a continuidade da vontade política no apoio 
a investigação em saúde, e ajuda a explicar aos países 
a relevância e a necessidade de processos de tomada 
de decisões com base dados factuais. Este empenho 
aumentará a mobilização de recursos para a investi-
gação, desde que a investigação a ser efectuada seja 
orientada para problemas prioritários de saúde.

33. Desenvolvimento das capacidades: Uma investi-
gação com êxito requererá a existência de uma mas-
sa crítica de nacionais com formação em várias 
disciplinas (biomédicas, clínicas, epidemiologia, 
ciências sociais, investigação sobre sistemas de 
saúde), que trabalhem num quadro institucional ad-
equado. A formação deverá ser feita no país, e os 
directórios e inventários dos quadros com formação 
devem ser prontamente disponibilizadas aos gestores, 
decisores políticos e doadores. Será necessário criar 
perfi s para as carreiras na área da investigação de 
modo a atrair e reter profi ssionais. Será igualmente 
necessário organizar formação especializada em 
gestão e liderança da investigação, bem como em 
informática e processamento de dados.

34. Reforço de mecanismos e processos que apoiem a 
investigação: Mecanismos como: os comités de ac-
onselhamento para a investigação em saúde, os gru-
pos institucionais de avaliação, comités de ética, e as 
reuniões agendadas para divulgação dos resultados da 
investigação, são fundamentais para sustentar uma 
cultura de investigação.

35. Apoio técnico: Dever-se-á dar apoio técnico ad-
equado para permitir aos países elaborarem as suas 
agendas prioritários de investigação, e formular 
políticas e estratégias com base nos planos nacionais 
e nas reformas que estejam em curso no sector da 
Saúde.

36. Redes e ligações regionais: As iniciativas de in-
vestigação em saúde existentes na Região devem ser 

usadas para complementar os esforços da Sede Re-
gional e, onde necessário, deverão ser activamente 
prosseguidas de modo a apoiar os esforços nacionais 
de investigação e a promover estudos multi-centros 
sobre áreas de investigação identifi cadas como prior-
itárias na Região.

37. Reforço das capacidades da Sede Regional: É im-
portante advogar, promover, fi nanciar, coordenar, 
facilitar e avaliar a investigação em saúde na Região, 
através de grupos de trabalho específi cos de cada 
programa, usando uma abordagem multissectorial e 
multidisciplinar. Na Sede Regional, a coordenação 
da investigação será facilitada e orientada pelos ac-
tuais serviços de “Investigação sobre Sistemas de 
Saúde” e “Política e Estratégia de Investigação”.

38. Mobilização de recursos: Esta deverá realizar-se a 
nível nacional com o apoio das Representações da 
OMS nos países, e a nível regional e internacional.

QUADRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Intervenções prioritárias

A nível dos países

39. A este nível, as actividades de investigação de-
verão ser promovidas pelo Ministério da Saúde, por 
meio do escalonamento das prioridades nacionais 
fundamentais em matéria de investigação em saúde e 
da identifi cação, recrutamento e remuneração de 
profi ssionais do país para coordenar toda a investi-
gação a nível nacional, e envolver todos os interes-
sados. O Ministério da Saúde deverá mobilizar 
recursos para as actividades de investigação junto de 
fontes nacionais e externas.

40. Os responsáveis da área de investigação do Min-
istério da Saúde, deverão, em colaboração com os 
quadros da área de investigação da OMS, organizar 
seminários nacionais sobre investigação, envolvendo 
decisores políticos, gestores, investigadores e doad-
ores. Esses seminários deverão servir para apresentar 
os resultados da investigação e planifi car a sua utili-
zação. Poderão igualmente incidir sobre um único 
tópico ou discutir vários assuntos.

41. O Ministério da Saúde deverá:

a) elaborar políticas e planos de investigação a lon-
go prazo, com a participação de todos os parcei-
ros interessados;

b) determinar a capacidade nacional de investigação 
existente, bem como o número adicional de pes-
soas a serem formadas. Além disso, deverá criar 
um contexto propício à retenção desse pessoal;

c) levar a efeito, com todas as partes interessadas, 
um exercício participativo e transparente, a nível 
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nacional, sobre a prioridade a conceder às áreas 
de investigação.

42. A Representação da OMS no país deverá as-
sumir um papel de liderança na promoção e apoio à 
investigação em saúde, e na mobilização dos recur-
sos necessários. Deverá igualmente identifi car um 
responsável nacional, de entre os seus quadros técni-
cos nacionais, para apoiar os técnicos da área de in-
vestigação do Ministério da Saúde e promover a 
coordenação da investigação com outros parceiros 
exteriores.

A nível da Sede Regional Africana

A Sede Regional Africana deverá :

a) proporcionar actividades de formação em inves-
tigação e conceber subsídios as mesmas;

b) apoiar projectos de investigação, elaborados no 
âmbito das prioridades nacionais de investigação 
em saúde e submetidos por investigadores dos 
Estados-membros;

c) Incentivar vários programas a nível regional de 
modo a conceber investigação sobre áreas prior-
itárias defi nidas pela mesma;

d) desenvolver e actualizar o sistema regional de in-
formação sobre investigação em saúde;

e) criar um novo mecanismo ou abordagem para 
apoio e utilização efi cazes dos centros de colabo-
ração da OMS para várias actividades de investi-
gação;

f) apoiar os Estados-membros a criarem ou re-
forçarem quaisquer mecanismos existentes de 
coordenação e gestão das actividades de investi-
gação em saúde;

g) promover a troca entre países de indivíduos com 
conhecimentos e experiência;

h) proporcionar recursos técnicos, fi nanceiros e 
tecnológicos para parcerias em colaboração na 
área da investigação, entre países;

i) organizar seminários e conferências sub-region-
ais sobre questões de investigação em saúde, ou 
para partilha dos resultados das mesmas.

Parcerias para implementação do plano

44. Para se implementar o plano estratégico de in-
vestigação em saúde, haverá que envolver muitos 
“parceiros” ou “actores”, e estes podem-se agrupar 
em três categorias: actores a nível do país, estruturas 
da OMS de apoio à investigação (sobretudo na Sede 
Regional) e outros parceiros.

A nível do país

45. As políticas nacionais de investigação em saúde 
deverão assentar nas políticas nacionais de saúde ex-

istentes, bem como nas reformas em curso no sector 
da Saúde. Haverá necessidade de assegurar uma vasta 
participação na formulação das políticas de investi-
gação, bem como efectuar constantes revisões que 
detectem ou prevejam mudanças na situação sanitária.

46. Haverá igualmente necessidade de envolver uni-
versidades, decisores políticos, gestores, os centros 
de colaboração da OMS, o sector privado e as ONGs 
ligadas a área da saúde.

47. Serão necessários júris institucionais de análise 
para avaliar os projectos e propostas em investigação, 
antes de serem apresentados para fi nanciamento.

48. Haverá um papel essencial a ser desempenhado 
por um serviço funcional de coordenação da inves-
tigação no Ministério da Saúde, ou instituto de in-
vestigação com competências bem defi nidas e um 
núcleo de profi ssionais multidisciplinares nas áreas 
da epidemiologia, economia da saúde e ciências so-
ciais, com quadros técnicos de apoio.

49. As Representações da OMS nos países deverão 
avançar com apoio e promover a investigação a nív-
el dos países, através da advocacia com os Ministéri-
os da Saúde, com outras agências das Nações Unidas, 
com parceiros externos, com ONGs, universidades 
e instituições privadas.

Estruturas de apoio à investigação na Sede 
Regional

50. O Comité Regional Africano de Aconselha-
mento sobre Investigação e Desenvolvimento San-
itário (AACHRD), é um órgão de gestão que 
aconselha o Director Regional sobre questões em 
investigação. O Programa Estratégico e de Políticas 
de Investigação, que tem a seu cargo a coordenação 
geral da investigação em saúde, serve de secretariado 
do AACHRD. Este programa faz parte da Área de 
Desenvolvimento e Gestão do Programa, que está 
subordina ao Director de Gestão do mesmo 

51. O Comité de Desenvolvimento e Investigação é 
o órgão de gestão que faz recomendações ao Direc-
tor Geral, no que toca ao Programa Estratégico e de 
Políticas de Investigação. Este Comité identifi ca 
mecanismos para reforçar relações com programas de 
investigação, nos três níveis da OMS, e encarrega-se 
pela avaliação das nomeações para prémios e méritos 

52. Existem grupos de trabalho cada programa pri-
oritário da Sede Regional, cada um levando a cabo 
investigação na sua área específi ca. Será necessário 
maximizar a utilização dessas investigações para 
 benefício de todos, incluindo a partilha de meto-
dologias, fi nanciamento comum e apoio a estudos 
multi-centros.
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Centros de Colaboração da OMS

53. Antes de se designar novos centros de colabo-
ração, os já existentes deverão ser reforçados e mu-
nidos de recursos necessários para que possam estar 
totalmente envolvidos na realização e promoção da 
investigação em saúde.

Comité Mundial de Aconselhamento para a 
Investigação em Saúde

54. O Comité Mundial de Aconselhamento (ACHR) 
proporcionará ao Comité Africano de Aconselha-
mento para Investigação em Saúde e ao Comité para 
o Desenvolvimento da Investigação da Sede Region-
al, conhecimentos de nível mundial.

Outras agências promotoras da investigação 
em saúde

55. Será necessário um forte empenho político, téc-
nico e fi nanceiro das agências internacionais para 
implementar um programa integrado e de longo 
prazo, vocacionado para o reforço da investigação 
sobre desenvolvimento sanitário em África. De en-
tre esses agências, são de assinalar as de cooperação 
multilateral e bilateral, instituições internacionais de 
investigação científi ca, organizações profi ssionais e 
outros centros públicos ou privados. Para apoiar os 
Estados-membros na investigação em saúde, a OMS 
facultará orientações e colaborará com essas agências 
no seguinte:

– mobilizar recursos e assegurar a sua distribuição 
equitativa, tendo na devida conta a localização 
geográfi ca e os tipos de investigação a efectuar 
(operacional vs. básica, clínica vs. baseada na 
comunidade, investigação sobre doenças vs. in-
vestigação orientada para a saúde pública, etc.);

– formar investigadores que desejam aplicar as suas 
conhecimentos em investigação mas que estão 
confrontados com difi culdades fi nanceiras (for-
mação local vs. formação no estrangeiro; tipo e 
nível de formação);

– garantir a relevância dos tópicos a investigar e a 
difusão e utilização dos resultados da investi-
gação;

– apoiar os planos nacionais de investigação onde 
os mesmos existam ou promover a elaboração 
desses planos.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

56. A monitorização e avaliação devem proporcio-
nar conhecimentos através de informação planifi ca-
da e recolhida periodicamente, de modo orientar a 
tomada de decisões. Estas servem de mecanismo de 

controlo e base de responsabilização, e também para 
demonstrar se os recursos estão a ser usados de ma-
neira efi caz.

Estruturas e mecanismos de monitorização e 
avaliação a nível de país

57. Dever-se-á solicitar aos comités de aconselha-
mento em saúde para realizarem ou conceberem 
monitorias e avaliação regulares da investigação, a 
fi m demonstrarem as suas vantagens e desvantagens 
em vários programas.

Estruturas e mecanismos de monitorização e 
avaliação a nível da Região

58. Cada programa deverá ter um mecanismo inte-
grado para monitorização e avaliação periódicas da 
sua componente de investigação, incidindo especial-
mente nas actividades de investigação nos países que 
estejam planifi cadas, em curso ou terminadas.

Ferramentas de monitorização e avaliação

59. Em colaboração com os Estados-membros, a 
Sede Regional deverá tomar a iniciativa de elaborar 
ferramentas para avaliar a investigação.

Papel da OMS no apoio aos Estados Membros

60. A estrutura regional da OMS está idealmente 
concebida para proporcionar apoio específi co, téc-
nico ou de gestão às actividades de investigação em 
saúde e à formação, aos níveis local, do país e sub-
regional. Acompanhando os ciclos de gestão e de 
investigação, o apoio técnico aos Estados-membros 
deverá incidir-se no seguinte:

a) completar a análise da situação nos países, deter-
minar a disponibilidade e o funcionamento de 
estruturas, instituições, mecanismos de coorde-
nação, recursos humanos e outros recursos para a 
investigação, identifi car prioridades e actividades 
de investigação, utilizar os resultados da investi-
gação e superar os obstáculos;

b) desenvolver e propagar um inventário dos tópi-
cos das investigações em saúde e áreas afi ns, e 
preparara um inventário das questões prioritárias 
em investigação;

c) conceber protocolos e directrizes para pre-
paração e implementação de projectos de inves-
tigação;

d) formar uma massa crítica de formadores em in-
vestigação que irão formar outros profi ssionais 
de saúde, dando-lhes capacidade analítica para 
conceber e efectuar investigação operacional e 
epidemiológica;
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e) facilitar a troca de experiências e a divulgação e 
aplicação dos resultados das investigações;

f) mobilizar recursos fi nanceiros e técnicos, e criar 
redes.

61. A OMS deverá facilitar a realização de consultas 
a nível regional e dos países, envolvendo decisores 
políticos, administradores, investigadores, universi-
dades e institutos de investigação inerentes, e pos-
síveis doadores, a fi m de analisarem a situação em 
termos de investigação em saúde na Região e delin-
ear uma estratégia para reforçarem não só as capaci-
dades nesta área, mas também os mecanismos de 
coordenação e de gestão da investigação. Estas con-
sultas também ajudarão a identifi car áreas prioritárias 
da investigação em saúde e a forma como os respec-
tivos resultados poderão ser divulgados e aplicados.

CONCLUSÃO

62. A implementação do plano estratégico de inves-
tigação na Região Africana é um processo evolutivo, 
que requer o empenho dos Estados-membros e da 
comunidade internacional para ser concretizado. A 
elaboração deste plano estratégico dá testemunho da 
importância que a Sede Regional Africana da OMS 
confere à investigação em saúde, como forma de 
contribuição para a saúde e desenvolvimento socio-
económico de todo as populações da Região.

Resolução AFR/RC48/R/4

Plano Estratégico de Investigação em Saúde 
para a Região Africana da OMS

A quadragésima-oitava sessão do Comité Regional 
para África,

Tendo analisado o relatório do Director Region-
al sobre investigação em saúde na Região;

Recordando as Resoluções da Assembleia Mun-
dial de Saúde (WHA 4.26 e WHA 33.25) sobre a 
necessidade de investigação em saúde;

Tendo em conta 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 fi áveis 
para orientar a tomada de decisões , melhorar a 
gestão e a qualidade dos serviços prestados pelos sis-
temas de saúde;

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

2. SOLICITA aos Estados-membros que:

 (i) determinem, em concertação com todas as 
partes concernentes, os domínios prioritários 
de investigação a nível nacional;

 (ii) elaborarem políticas e estratégias de investi-
gação a médio e a longo prazo, em consonância 
com as políticas nacionais de desenvolvimento 
sanitário;

 iii) criem um ambiente propício para os investiga-
dores poderem trabalhar efi cazmente; 

 (iv) desenvolvam as capacidades nacionais de inves-
tigação, especialmente através da alocação de 
recursos, da formação de entidades seniores, do 
reforço das instituições de investigação e do es-
tabelecimento de mecanismos de coordenação;

 (v) estabeleçam um plano nacional de investigação 
em saúde, em colaboração com os parceiros na 
área do desenvolvimento sanitário;

 (vi) criem um comité com intuito de estabelecer 
regras de ética e de zelar pelo seu cumprimen-
to, em particular nos ensaios clínicos em seres 
humanos;

3. Apela ao Director Regional que :

 (i) elabore e divulgue um inventário das institu-
ições de investigação em saúde na Região;

 (ii) elabore e divulgue um inventário dos trabalhos 
de investigação em saúde e áreas afi ns;

 (iii) reforce os programas de investigação em saúde 
da Sede Regional e melhore a efi cácia da 
Comité Africano de Aconselhamento para a 
Investigação e Desenvolvimento;

 (iv) faça uma avaliação dos centros de colaboração 
da OMS, a fi m de optimizar o respectivo papel 
na realização e promoção das actividades de in-
vestigação em saúde; promova a formação de 
formadores em metodologia da investigação, 
nos Estados-membros;

 (v) incentive o intercâmbio de experiências, bem 
como a divulgação e a aplicação dos resultados 
da investigação;

 (vi) sensibilize os parceiros (ONGs, agências de 
cooperação bilateral e multilateral, etc.) e mo-
bilize recursos fi nanceiros e técnicos para apoi-
ar os Estados-membros na implementação dos 
seus programas prioritários de investigação;

 (viii) crie mecanismos de monitoria e avaliação dos 
progressos realizados a nível da Região;

 (ix) informe o Comité Regional sobre os progres-
sos realizados na implementação do plano es-
tratégico, de dois em dois anos.

Décima sessão, 2 de Setembro de 1998
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2.1 Estratégia Regional para o desenvolvimento 
dos recursos humanos para saúde
(AFR/RC48/10)

INTRODUÇÃO

1. Os recursos humanos são, em todos os países do 
mundo, o bem mais precioso porque, além do seu 
impacto económico, são eles que reforçam o valor 
de todos os outros recursos, fazendo com que se 
transformem em produtos socialmente úteis.

2. Assim, no sector da Saúde, têm sido envidados 
esforços, há muitos anos, para garantir uma melhor 
integração do desenvolvimento dos recursos 
 humanos nas metas da Saúde para Todos.

3. Além disso, desde há pelo menos cinco anos que 
muitos países africanos têm proposto e implementa-
do programas de valorização ou de desenvolvimento 
dos recursos humanos no âmbito das actividades de 
cooperação bilateral e multilateral, de modo a 
 enfrentar os problemas crónicos que afectam o 
desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, 

nomeadamente: falta de integração entre o desen-
volvimento do sector e o desenvolvimento dos re-
cursos humanos, má distribuição numérica, espacial 
e qualitativa dos quadros no sector público e no sec-
tor privado; o mau enquadramento entre a formação 
por um lado, necessidade e perfi s ocupacionais por 
outro lado, a não identifi cação de equipa de saúde 
adequadas para cada nível da prestação de serviços 
em cuidados de saúde; incapacidade para reter os 
quadros nos postos de trabalho e para optimizar a sua 
utilização, de modo a garantirem estabilidade 
 garantida, que é indispensável para se atingir os 
 objectivos a médio e longo prazo, tais como: Saúde 
para Todos.

4. Os investimentos em formação, a nível nacional 
e no âmbito dos programas de combate às doenças, 
difi cilmente deram os resultados pretendidos, pos-
sivelmente devido a uma postura diferente, isolada, e 

RESUMO

1. A Saúde para Todos graças aos cuidados primários, proclamada há 20 anos na Conferência 
de Alma-Ata, continua a ser um grande objectivo para os anos e o século vindouros.

2. Entre o conjunto dos recursos que é preciso mobilizar para atingir este objectivo, os recursos 
humanos são os mais preciosos. Infelizmente, nem sempre benefi ciaram de toda a atenção que 
merecem, o que explica a persistência de diferenças signifi cativas entre as reformas em curso no sec-
tor da Saúde e a gestão dos recursos humanos para a saúde. Por isso, é essencial que as mudanças 
introduzidas na organização, funcionamento e fi nanciamento do sistema de cuidados de saúde 
sejam acompanhadas por medidas adequadas de desenvolvimento dos recursos humanos para a 
saúde e das respectivas instituições de apoio.

3. A estratégia proposta no presente documento visa reforçar as capacidades dos Estados-membros 
para optimizar a utilização dos seus recursos humanos para a saúde, a fi m de atingir os objectivos 
sanitários da Região.

4. Os principais eixos desta estratégia referem-se aos seguintes domínios: harmonização das políti-
cas mundiais e nacionais de saúde com o desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde, in-
cluindo no sector privado, reforço da capacidade institucional; reorientação da formação e das práticas 
médicas, cobertura de todo o país com equipas de saúde competentes e motivadas, investigação sobre 
o desenvolvimento de recursos humanos para a saúde e regulamentação das práticas profi ssionais.
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abordagens de implementação não coordenadas, a 
todos aspectos do desenvolvimento dos recursos 
 humanos à saúde.

5. De facto, desenvolver recursos humanos para a 
saúde signifi ca tentar aprovisionar o seguinte aos 
quadros da saúde: profi ssionais de saúde necessários e 
em número sufi ciente, com as competências, moti-
vação e experiência necessárias, nos estabelecimen-
tos desejados, e nos postos de trabalhos apropriados, 
na altura certa e com custos acessíveis, para que os 
utentes possam ter um serviço de saúde adaptado ao 
estado de saúde de cada individuo e da comunidade.

6. Assim, o desenvolvimento dos recursos humanos 
está directamente associado, por um lado, às capaci-
dades de planifi cação, formação e gestão dos profi s-
sionais de saúde a todos os níveis do sistema, 
nomeadamente a nível político e estratégico e, por 
outro lado, a garantia de uma perspectiva aos  quadros 
da saúde.

JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

7. O desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde depende de um certo número de factores, 
parte dos quais estão ligados à situação geral do país 
e outros ao sector da Saúde. O facto de se abordar 
ora um, ora outro destes factores, em vez de se 
recorrer a uma abordagem sistemática, está na 
origem dos numerosos problemas que entravam a 
utilização ao melhor nível dos recursos e a imple-
mentação das políticas de saúde.

Factores ligados à situação geral do país

8. Na maioria dos países da Região, estão em curso 
reformas em todos os sectores da vida nacional, enc-
orajadas e apoiadas pela comunidade internacional. 
Apesar desta conjuntura favorável, o ritmo das refor-
mas continua lento devido a várias razões sociais, 
económicas e políticas, nomeadamente:

 (i) Diferenças nas características demográfi cas, per-
fi l epidemiológico e comportamentos, face a 
doenças e mortes, fazem com que as populações 
variem na procura e na utilização dos serviços 
de saúde, incluindo o tipo de profi ssionais.

 (ii) A crise económica e social dos anos 80 e 90, 
que interrompeu o crescimento económico e 
o progresso social, teve graves repercussões nos 
serviços de saúde e sobretudo nos seus quad-
ros, pelo que as formações e recrutamento 
destes fi caram suspendidos em numerosos 
 países africanos.

 (iii) A situação política tem sem dúvida impacto na 
organização, funcionamento e gestão do sector 
da Saúde, mas importa insistir também nos 
seguintes factores:

  – a fraca percepção pelos decisores políticos e 
pelas autoridades sanitárias da importância 
dos recursos humanos na implementação da 
sua política de saúde, raramente permitiu 
 incluir a questão do desenvolvimento dos 
 recursos humanos para a saúde na lista das 
prioridades políticas desses países, ou alocar-
lhes os recursos necessários;

  – a persistência, em matéria de saúde, do 
“modelo médico” como padrão dominante, 
infl uenciando vastamente as políticas de 
saúde e o desenvolvimento dos recursos hu-
manos a este associado, apesar do movimen-
to que surgiu há cerca de 20 anos em favor 
dos cuidados de saúde comunitários, e apesar 
da adopção dos cuidados primários de saúde 
como estratégia para alcançar o objectivo 
 social Saúde para Todos.

Factores inerentes ao sector da Saúde

9. A capacidade de planifi car, produzir e gerir os 
quadros da saúde e de lhes garantir uma perspectiva 
de carreira é um factor determinante do desenvolvi-
mento dos recursos humanos para a saúde, ao qual 
nem sempre se dá a necessária importância. Daí 
 resulta, na maioria dos países da Região, um inade-
quado dispositivo estrutural, técnico e regulamentar, 
em particular:

(a) O departamento encarregue pelos recursos hu-
manos para a saúde raramente está estruturado e 
dotado de ferramentas que necessita para assumir 
as principais funções relativas a uma gestão mod-
erna dos recursos humanos, nomeadamente: 
planifi cação (determinação quantitativa e quali-
tativa das necessidades de aprovisionamento de 
quadros; identifi cação, projecção e programação 
dessas necessidades); produção (formação em 
função das necessidades e do perfi l ocupacional); 
gestão (avaliação de rotina, das perspectivas e do 
desempenho). As actividades destes departamen-
tos limitam-se, essencialmente, à gestão de rotina 
da administração.

(b) A planifi cação dos profi ssionais de saúde carac-
teriza-se simultaneamente pelo laxismo e por 
medidas de ordem política que excluem o sector 
privado e negligenciam a sua planifi cação e as 
necessidades de formação dos quadros.

(c) A formação inicial e especializada em ciências da 
saúde ainda continua a ser elitista e concentrada 
nos hospitais, apesar da reconhecida necessidade 
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de reformar ou reorientar a formação médica e o 
exercício da medicina. A formação contínua, 
pouco mais que inexistente no sector privado, 
faz-se quase exclusivamente no âmbito dos 
 programas de combate às doenças, ou na pro-
moção de medicamentos. Para que haja esta 
tenha sucesso, toda a reorientação destas for-
mações deverá imperativamente fazer-se acom-
panhar de uma modifi cação na organização do 
sistema de saúde. Ao mesmo tempo, qualquer 
reforma isolada do sector que não contemple 
uma alteração nos conhecimentos do pessoal terá 
também poucas hipóteses de sucesso.

(d) A formação em gestão de recursos humanos, nas 
instituições onde constitui matéria de ensino, 
 raramente recebeu tratamento privilegiado, 
muitas das vezes não existem os conhecimentos 
necessários para essa formação, especialmente 
para dar formação aos formadores permanentes 
qualifi cados em gestão de recursos humanos. 
Também não existe um inventário e uma análise 
das necessidades, bem como parcerias estabel-
ecidas entre as administrações interessadas e as 
 instituições de formação, são praticamente 
 inexistentes.

(e) As ferramentas que permitem actuar sobre o 
comportamento dos quadros e a sua retenção 
nos postos de trabalho, geralmente são poucos 
ou não existem, ou não se adaptam ao sector e às 
reformas em curso, quer se trate da legislação, 
quer da regulamentação em vigor, incluindo a 
legislação aplicável às práticas profi ssionais, às 
condições de vida, às medidas de incitamento ou 
ao ambiente profi ssional.

Fundamentos e justifi cação

Fundamentos políticos

10. A Declaração de Alma-Ata atribui uma im-
portância especial ao papel dos quadros de saúde na 
implementação da estratégia de cuidados primários, 
solicitando-lhes que assumam uma abordagem mais 
holística, em conformidade com a Constituição da 
OMS e a defi nição de Saúde.

11. Em 1995, o relatório apresentado pelo grupo de 
trabalho sobre a adaptação da OMS às mudanças 
mundiais apelou a uma revisão da estratégia da Saúde 
para Todos, com ênfase especial no desenvolvimen-
to de sistemas de cuidados de saúde baseados nos 
princípios da dignidade humana, da equidade, da 
solidariedade e da ética profi ssional.

12. No mesmo ano, na sua Resolução WHA48.8, a 
Assembleia Mundial da Saúde apelou aos Estados-
membros para que empreendessem reformas 

 coordenadas dos sistemas de saúde, isto é, reformas 
em termos de formação e prática dos profi ssionais de 
saúde. A importância do papel de outras categorias, 
nomeadamente dos serviços de enfermagem e 
 obstetrícia, foi reafi rmada e viu-se objecto de uma 
resolução específi ca em 1996 (WHA49.1), bem 
como de um relatório especial em 1997.

Justifi cação social

13. O custo que a sociedade suporta em termos de 
despesas de saúde, nomeadamente as que se referem 
ao pessoal (70% das despesas correntes do sector da 
Saúde em muitos países), associado à escassez de 
 recursos, à fuga de cérebros tanto no interior dos 
países e do continente como no exterior destes, con-
stituem argumentos suplementares em favor de uma 
melhoria na efi cácia dos serviços de cuidados de 
saúde e, consequentemente, na competência e 
 motivação dos profi ssionais de saúde, a todos os 
níveis do sistema.

Justifi cação programática

14. As alterações e reformas em curso, tanto nos 
países como na OMS, representam ao mesmo tempo 
uma oportunidade e uma obrigação de associar a 
questão do desenvolvimento dos recursos humanos 
para a saúde às modifi cações esperadas, por um lado, 
na organização, funcionamento, fi nanciamento e 
gestão do sistema sanitário e, por outro, na co-
operação técnica com os países da Região.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

15. Reformar o sistema de saúde signifi ca defi nir um 
certo número de objectivos, nomeadamente: ga-
rantir a equidade no acesso aos cuidados e serviços 
de saúde a todos os cidadãos, melhorar a sua quali-
dade e efi cácia, controlar o aumento das despesas 
com a saúde e garantir uma gestão efi caz dos recur-
sos disponíveis, aumentar o nível de satisfação dos 
utentes e dos profi ssionais de saúde. Face a estes 
 objectivos, surgem como problemas urgentes que 
requerem soluções: a insufi ciência de quadros, a sua 
má distribuição, a falta de mecanismos de formação 
contínua e de sustentação da qualidade, a fraca 
 produtividade e a fraca motivação do quadros.

Finalidade e objectivos

16. A presente estratégia tem como propósito con-
tribuir para a materialização dos objectivos de saúde 
da Região, reforçando a capacidade dos países para 
optimizarem a utilização dos seus recursos humanos 
para a saúde.
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Objectivos estratégicos

17. O objectivo da estratégia é assegurar que cada 
Estado-membro: 

 (i) defi na uma política de desenvolvimento dos 
recursos humanos que permita sustentar a 
 implementação da sua política de saúde;

 (ii) possua capacidades que lhe permitam diagnos-
ticar os problemas ligados ao desenvolvimento 
dos recursos humanos para a saúde, formular as 
políticas, mobilizar os intervenientes e imple-
mentar, monitorar e avaliar essas políticas.

Metas

18. Os objectivos defi nidos para o período de 1999–
2008 são:

 (i) até 2004, elaborar, os 46 países da Região, 
terão formulado políticas de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde;

 (ii) até 2007, assegurar que os 46 países da Região 
tenham adquirido a capacidade de implemen-
tar a sua política de desenvolvimento de recur-
sos humanos para a saúde.

Principais áreas de intervenção

19. Esta estratégia assenta em seis áreas prioritárias de 
 intervenção:

– o domínio político, isto é : o empenho dos deci-
sores e das autoridades sanitárias em considerar-
em o desenvolvimento dos recursos humanos 
para a saúde como condição necessária à materi-
alização dos objectivos da política nacional de 
saúde;

– a planifi cação do desenvolvimento dos recursos 
humanos para a saúde com base em três elemen-
tos : o ambiente e suas tendências, as necessi-
dades e aspirações das populações e as expectativas 
dos profi ssionais de saúde;

– a formação/ e educação de quadros de quali-
dade, em função das necessidades, da capacidade 
de absorção do sector e dos perfi s dos postos de 
trabalho;

– a administração/e gestão, ou a criação de con-
dições de vida e de trabalho que favoreçam a 
satisfação tanto dos utentes como dos quadros de 
saúde;

– a investigação em domínios-chave do desen-
volvimento dos recursos humanos para a saúde, 
a fi m de esclarecer as opções dos decisores políti-
cos e das autoridades sanitárias;

– a regulamentação da profi ssão médica de modo a 
proteger os pacientes e as comunidades contra os 
riscos e da má prestação do exercício profi ssional.

Intervenções prioritárias

Empenho político

20. A elaboração e adopção de uma política de 
desenvolvimento de recursos humanos à saúde, de 
acordo com os objectivos de saúde, é uma primeira 
etapa, que é difícil, delicada, mas indispensável, dada 
a natureza dos recursos em causa e devido ao seu 
impacto na elaboração de estratégias e planos 
 sectoriais.

21. A nível dos países, a inclusão do desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde na lista das priori-
dades políticas nacionais exigirá um esforço de de-
fesa desta causa junto dos decisores políticos e das 
autoridades sanitárias, bem como a identifi cação, 
mobilização e apoio dos intervenientes institucion-
ais. Esta vontade política deverá refl ectir-se na re-
estruturação e reforço da capacidade institucional do 
Ministério da Saúde, na criação de mecanismos de 
coordenação, na adopção de ferramentas adequadas 
ao desenvolvimento dos recursos humanos e na alo-
cação de recursos adicionais para implementar, 
monitorizar e avaliar a política de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde.

22. A nível da Região, as medidas a tomar incidirão 
sobre o seguinte: adopção de uma resolução a favor 
do desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde, liderança que apoie a inscrição do desenvolvi-
mento de recursos humanos para a saúde entre as 
prioridades políticas, coordenação dos programas 
envolvidos e mobilização de recursos.

Planifi cação do desenvolvimento dos recursos 
humanos para a saúde

23. Planifi car os recursos humanos consiste em anal-
isar os factores que infl uenciam a oferta e a procura 
de quadros de saúde, a fi m de melhorar o nível de 
rendimento. O papel essencial dessa planifi cação 
será :

 (i) dar operacionalidade à(as) estratégia(s), clarifi -
cando-a(s), revelando as suas implicações e 
identifi cando as acções a empreender para 
 atingir o objectivo fi xado;

 (ii) facilitar a coordenação;
 (iii) Orientar todos os intervenientes para a  direcção 

pretendida;
 (iv) Estimular a criatividade dos responsáveis, 

graças a uma boa análise dos dados e a uma 
clara consciência da aceitabilidade e da viabili-
dade das soluções preconizadas.

24. A incerteza na evolução do ambiente, a natureza 
dos recursos a planifi car e a necessidade de ter em 
conta os seus valores e motivações na prossecução do 
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plano traçado, torna a planifi cação complexa e 
difícil.

25. A nível dos países, as medidas a tomar serão as 
 seguintes:

 (i) Elaborar um plano realista de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde. Esse plano 
deverá ser compatível com os objectivos de 
saúde, estar em harmonia com as mudanças na 
organização, funcionamento, fi nanciamento e 
gestão do sistema, atender aos valores e moti-
vações dos quadros e contemplar o papel e  lugar 
do sector privado. Além disso, deverá: (a)  
defi nir objectivos qualitativos e quantitativos no 
que toca à produção e distribuição dos quadros 
técnicos de saúde, para corrigir os desequilíbrios 
no acesso aos serviços, bem como no que 
 respeita à utilização efi ciente dos profi ssionais 
de saúde, à efi cácia dos cuidados e serviços, e à 
satisfação dos utentes; (b) adoptar as estratégias a 
implementar para atingir os  objectivos visados 
nos seguintes domínios: produção e distribuição 
dos quadros, educação/formação, avaliação do 
rendimento, condições de vida e de trabalho; 
(c) identifi car os recursos necessários; (d) defi nir 
o calendário de implementação; (e) defi nir os 
mecanismos de monitoria, avaliação e ajusta-
mento dos  objectivos e estratégias.

 (ii) Ter as capacidades necessárias para diagnosticar 
os problemas relativos ao desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde, formular a 
política e o plano correspondentes, mobilizar os 
intervenientes institucionais e garantir a imple-
mentação, monitorização e avaliação do plano.

26. A nível da Região, as disposições a tomar terão 
por objectivo :

 (i) Conceber actividades que permitam reforçar as 
capacidades dos países para atingirem os níveis 
acima indicados;

 (ii) Recolher e divulgar as lições extraídas e as 
 experiências inovadoras em matéria de desen-
volvimento de recursos humanos para a saúde.

Educação/formação e desenvolvimento das 
competências

27. Para assegurar o êxito da actual reforma do  sector 
da Saúde, dever-se-ão envidar esforços para reorien-
tar a formação e actualizar os conhecimentos ad-
quiridos pelos quadros da saúde. Assim, é necessário 
redefi nir o papel desses quadros e as missões de 
serviços das instituições, onde estes trabalham. É 
igualmente necessário adaptar os programas de for-
mação básica, especializada e contínua, no espírito 
da Declaração da Cidade do Cabo, e das reco-

mendações e estratégias mundiais que fundamentam 
essa reforma.

28. A nível dos países, será necessário :

 (i) Levar a cabo acções de advocacia a reforma 
junto dos decisores e dos estabelecimentos de 
ensino;

 (ii) defi nir as o perfi l ocupacional de cada uma das 
categorias profi ssionais a formar;

 (iii) defi nir as missões e as funções dos estabeleci-
mentos de cuidados de saúde;

 (iv) avaliar a formação ministrada nas faculdades de 
medicina e escolas de saúde, para introduzir as 
alterações necessárias na formação, nas activi-
dades de investigação e nos serviços à comuni-
dade, bem como na cooperação com outros 
estabelecimentos;

 (v) criar estruturas de monitoria da reforma a nível 
nacional e nos estabelecimentos de ensino;

 (vi) formar os quadros nas áreas da pedagogia das 
ciências da saúde e em investigação;

 (vii) formar quadros nas áreas de gestão de recursos 
humanos para a saúde;

 (viii) aliar a formação prática ao ensino da deontolo-
gia e ética das profi ssões da saúde; 

 (ix) programar bolsas de estudo de acordo com os 
objectivos do plano de desenvolvimento de 
 recursos humanos para a saúde.

29. A nível da Região, será necessário:

 (i) pôr à disposição dos países orientações e méto-
dos de avaliação e revisão dos programas de 
formação;

 (ii) organizar avaliações e revisões dos programas e 
divulgar os respectivos resultados;

 (iii) selecionar dois países, de dois em dois anos, 
para os auxiliar a implementar uma reforma 
coordenada da prática e da formação.

Administração e gestão

30. Para melhorar a produtividade e o nível de 
desempenho dos quadros de saúde, os gestores dos 
quadros técnicos deverão dispor de textos legisla-
tivos e regulamentares :

– relativos às funções dos profi ssionais de saúde;
– que regulamentem a distribuição geográfi ca dos 

profi ssionais de saúde;
– relativos ao enquadramento e supervisão dos 

profi ssionais de saúde;
– relativos às suas condições de trabalho;
– relativos à formação básica, à formação contínua 

e à manutenção das conhecimentos;
– relativos aos procedimentos, mecanismos e mo-

dos de fi nanciamento;
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– relativos aos planos de carreira;
– relativos à ética e à deontologia das profi ssões da 

saúde.

31. Dando assim resposta a várias fi nalidades, a apli-
cação de políticas relacionadas com a distribuição e 
utilização dos quadros da saúde, pode ser facilitada 
através de legislação. 

32. A nível dos países, as acções a implementar visarão:

 (i) reestruturar e reforçar as funções ligadas ao 
desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde;

 (ii) formar e recrutar gestores competentes;
 (iii) elaborar ferramentas legislativas e regulamen-

tares adequadas;
 (iv) criar um sistema de informação e de gestão dos 

recursos humanos para a saúde;
 (v) distribuir de maneira equitativa os quadros dis-

poníveis, em função da distribuição demográ-
fi ca, dos níveis de cuidados, dos modelos de 
serviços ou dos tipos de instituições;

 (vi) avaliar o desempenho dos profi ssionais com 
base na defi nição das respectivas funções e 
 responsabilidades;

 (vii) adoptar regras e regulamentos que rejam a 
profi ssão, e criar planos de progressão de 
 carreira;

 (viii) efectuar estudos e analisar a avaliação das 
funções, das qualifi cações exigidas, modali-
dades de organização, do ambiente profi ssional 
e remuneração dos quadros;

 (ix) criar sistemas de incentivos e renumerações 
 baseados em méritos;

 (x) implementar a todos os níveis programas de 
garantia da qualidade; 

 (xi) avaliar os custos (ordenados e encargos sociais) 
e as capacidades fi nanceiras.

33. A nível da Região, será necessário: realizar estudos 
e avaliações das experiências dos países, divulgar os 
resultados e apoiar os programas nacionais.

Investigação

34. Questões como a formulação de políticas, 
 planifi cação das profi ssões da saúde, e formação e 
utilização dos quadros da saúde exigem estudos 
aprofundados. Tratar-se-á do seguinte:

35. A nível dos países:

– introduzir a vertente “Investigação sobre desen-
volvimento dos recursos humanos para a saúde” 
nos programas nacionais de investigação sobre 
sistemas de saúde;

– efectuar estudos e investigações sobre os temas 
prioritários;

– facultar retroinformação aos decisores políticos e 
autoridades sanitárias sobre os resultados da 
 investigação e incentivá-los a usar esses resultados 
para melhorar o sistema de saúde e a situação 
 sanitária.

36. A nível da Região:

– promover a investigação sobre desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde;

– defi nir os temas prioritários nas áreas referidas 
acima;

– incentivar instituições, grupos ou investigadores 
individuais a elaborar protocolos de investigação;

– identifi car fontes de fi nanciamento e incentivar 
os decisores e as autoridades sanitárias a usar os 
resultados da investigação no desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde;

– favorecer a troca de informações e de dados das 
experiências no domínio do desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde;

– criar um banco de dados para a recolha e divul-
gação de informações, e conhecimentos sobre 
estratégias e métodos de desenvolvimento de 
 recursos humanos para a saúde.

37. As instituições regionais de formação e/ou in-
vestigação em saúde pública e gestão – sobretudo em 
gestão aplicada à saúde, poderão ser inventariadas, 
seleccionadas e apoiadas, a fi m de transformá-las em 
verdadeiros centros de colaboração na área do 
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, 
em benefício da Região.

Regulamentação das profi ssões da saúde

38. O respeito pela ética e deontologia exigido às 
profi ssões da saúde permitirá garantir às populações 
(pacientes, comunidades) cuidado de saúde quali-
dade prestados por quadros técnicos qualifi cados, 
que devem cumprir com as regras profi ssionais.

39. A nível dos países, e para cada profi ssão da saúde, 
dever-se-á instituir, um estatuto legal, uma inscrição 
obrigatória e um sistema de controlo regidos pela 
Ordens dos Médicos ou Órgãos profi ssionais corre-
spondentes. Dever-se-á também criar e por em fun-
cionamento um Comité Nacional de Ética, e 
promulgar uma Carta do Paciente.

40. A nível da Região, é necessário uma consciencial-
ização orientada para as boas práticas nos cuidados de 
saúde e a elaboração da Carta dos Direitos do 
 Paciente Africano.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   18 06/10/2012   12:05:15



Apoiar o reforço dos sistemas de saúde com base na abordagem dos cuidados de saúde primários

19

Mobilização de recursos

(a) A nível dos países:

41. A este nível, estão envolvidos um certo número 
de intervenientes, os chamados institucionais, assim 
agrupados:

– o Estado e as instituições ou organismos nacionais 
encarregues das questões de saúde;

– os funcionários que pagam os salários e as segura-
doras nacionais, públicas ou privadas;

– os estabelecimentos de ensino e investigação em 
ciências da saúde;

– as profi ssões na área da saúde;
– os órgãos regulamentadores das profi ssões da 

saúde;
– as associações profi ssionais;
– os utentes dos serviços de cuidados de saúde;
– os parceiros e os doadores externos.

42. A sua identifi cação, a defi nição e o reconheci-
mento das suas respectivas funções, bem como a sua 
mobilização e coordenação serão factores decisivos 
na implementação e no sucesso da estratégia nacion-
al de desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde.

(b) A nível da Região

43. A OMS e os outros parceiros (de carácter bilat-
eral e/ou multilateral) terão por objectivo apoiar os 
esforços dos países na elaboração, adopção e imple-
mentação da reforma coordenada da formação e da 
prática das profi ssões da saúde.

44. Este apoio deverá privilegiar uma ajuda global, 
que dê resposta às necessidades do sector da Saúde 
no seu todo, e deverá servir de estímulo a uma alo-
cação sufi ciente de fundos ao sector, e a uma dis-
tribuição equitativa e utilização efi caz desses fundos 
públicos, garantindo a sua durabilidade e evitando a 
dependência dessa ajuda.

(c) Período abrangido

45. O período em causa abrange os 10º e 11º Pro-
gramas Gerais de Trabalho da OMS, de 2000 a 2012.

(d) Financiamento

46. O fi nanciamento será assegurado principalmente 
pelos países.

47. A OMS colaborará com os parceiros na área do 
desenvolvimento sanitário e com outras instituições 
para mobilizar recursos complementares a nível 
 internacional e apoiar os esforços dos países da 
Região.

Quadro de gestão

48. A viabilidade e a efi cácia da estratégia proposta 
dependerão em grande parte da atenção que for dis-
pensada aos seguintes factores : vontade política; 
apoio dos decisores e autoridades sanitárias; interi-
orização do conceito; monitoria e implementação 
de estratégias adequada aos países, nos vários níveis 
da pirâmide sanitária; parcerias efi cazes entre os in-
tervenientes institucionais, qualidade da formação e 
dos cuidados e serviços de saúde, utilização criterio-
sa dos recursos disponíveis e dos resultados da inves-
tigação e constituição de verdadeiras equipas de 
saúde.

Monitorização da implementação

(a) A nível dos países

49. Um comité nacional de aconselhamento que 
congregue todos os intervenientes institucionais, 
apoiará o Ministério da Saúde a orientar esta reforma 
coordenada do sistema de cuidados de saúde e do 
desenvolvimento de recursos humanos a saúde.

50. Todos os anos avaliará os progressos realizados 
no âmbito das seis componentes:

– Componente política – instrumentos legislativos 
e regulamentares, alocação de recursos, coorde-
nação das actividades.

– Planifi cação – formulação, nível geral de realiza-
ção anual e ajustamentos.

– Educação/formação – análise dos resultados an-
uais, qualidade da formação ministrada, número 
de diplomados e de pedagogos, investigadores e 
gestores formados.

– Administração/gestão – grau de satisfação dos 
utentes e dos profi ssionais.

– Investigação – publicação, retroinformação e 
 utilização dos resultados.

– Regulamentação das profi ssões – criação dos 
órgãos, normas para a sua utilização e análise dos 
ecos colhidos nos meios de comunicação social.

(b) A nível da Região

51. A OMS coordenará a implementação desta 
 estratégia.

52. Criar-se-á um grupo regional multidisciplinar de 
peritos em política de saúde, planifi cação e desen-
volvimento dos recursos humanos para a saúde, de 
modo apoiar a Sede Regional nessa tarefa.

53. Dever-se-á procurar parcerias e colaboração 
com outras instituições implicadas no desenvolvi-
mento dos recursos humanos para a saúde.
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54. O programa regional em questão apresentará 
 anualmente um relatório de monitorização.

55. Os principais indicadores serão: o número de 
missões de apoio organizadas para a elaboração de 
políticas e planos, o número de bolsas de estudo 
atribuídas para formação em gestão de recursos 
 humanos e o número de gestores formadores.

Avaliação

56. A nível dos países, a avaliação será efectuada, de 2 
em 2 anos, pela comissão de monitoria e incidirá 
sobre a análise dos relatórios respeitantes às diversas 
componentes.

57. A nível da Região, a avaliação será feita, de 2 em 
2 anos, com a colaboração do grupo multidiscipli-
nar. Os indicadores a usar serão os seguintes: per-
centagem de países com uma política e um plano de 
desenvolvimento dos recursos humanos realistas e 
compatíveis com os objectivos de saúde, percenta-
gem de países que implementaram uma reforma 
 coordenada da organização do sistema de saúde e da 
formação em ciências da saúde, percentagem de 
países que asseguram a regulamentação das profi ssões 
da saúde.

Factores de sucesso e de insucesso

58. A necessidade de assegurar um empenho político 
de longa duração, a durabilidade do programa e a 
interiorização do processo dentro do país (sistema de 
cuidados de saúde e intervenientes institucionais, 
ministérios e departamentos encarregues pelos re-
cursos humanos, instituições nacionais de formação 
e de investigação em administração e gestão, sobre-
tudo na área da Saúde), bem como a diminuição dos 
recursos ou a sua insufi ciência, todas estas são as 
principais áreas problemáticas.

59. Dever-se-á incentivar o empenho dos Estados-
membros e de outros parceiros em prol da Saúde e, 
deste modo, a favor do desenvolvimento de recursos 
humanos para a saúde, traduzido na percentagem 
dos orçamentos nacionais consagrada aos sectores 
sociais, como os da Educação/Formação e da Saúde.

CONCLUSÃO

60. Os quadros técnicos da saúde constituem o 
 recurso mais importante em saúde, pelo seu custo e 
pela mais-valia que trazem a todos os outros recur-
sos.

61. O desafi o que os países da Região, a OMS e 
outros parceiros devem vencer é atribuir grande 

 importância a esses recursos e desenvolvê-los. Disso 
depende a concretização da Saúde para Todos.

Resolução AFR/RC48/R3

Estratégia Regional para o Desenvolvimento 
dos Recursos Humanos para Saúde

O Comité Regional,

Tendo analisado o relatório do Director Region-
al sobre o desenvolvimento de recursos humanos 
para a saúde;

Recordando as Resoluções da Assembleia Mun-
dial da Saúde (WHA42.27, WHA47.9, WHA48.8 e 
WHA49.1) e as do Comité Regional (AFR/RC37/
R13 e AFR/RC38/R15) sobre o papel dos quadros 
da saúde na implementação das políticas e planos 
 nacionais de desenvolvimento sanitário;

Procurando por em prática o espírito da confer-
ência mundial (1993) e regional (1995) sobre a 
 educação médica;

Consciente da necessidade de optimizar a utiliza-
ção dos recursos humanos disponíveis no âmbito das 
reformas em curso no sector da Saúde, nos países da 
Região Africana;

Reconhecendo os crescentes problemas levanta-
dos pela fuga de cérebros nos Estados-membros; 

Tendo consciência que a reforma do sector da 
Saúde e a reorientação da prática e da formação 
profi ssionais devem ser coordenadas, pertinentes e 
aceitáveis;

Reconhecendo a necessidade de uma abordagem 
integrada do desenvolvimento dos serviços de saúde 
e dos recursos humanos para a saúde;

Tendo, igualmente, consciência que esta abord-
agem de desenvolvimento dos recursos humanos 
deve ser adaptada às necessidades e aos meios dos 
países, e basear-se na participação activa de todos os 
quadros da saúde, a todos os níveis do sistema de 
saúde, bem como para os utentes serviços de saúde, 
os decisores políticos, os responsáveis dos sectores 
público e privado, os representantes das associações 
profi ssionais e dos estabelecimentos de ensino, todos 
as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento 
económico e social;

Considerando o papel especial da OMS em 
matéria de saúde, que pode facilitar as relações de 
trabalho entre as autoridades sanitárias, as associações 
profi ssionais e os estabelecimentos de ensino na área 
da saúde, na Região Africana;
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1. APROVA a estratégia regional de desenvolvi-
mento de recursos humanos em saúde, proposta no 
documento AFR/RC48/10;

2. APELA aos Estados-membros que:

 (i) harmonizem a política nacional de saúde e o 
plano de desenvolvimento de recursos hu-
manos para a saúde;

 (ii) colaborem com todos os sectores institucionais 
do desenvolvimento sanitário na formulação e 
implementação de políticas e planos de desen-
volvimento de recursos humanos em saúde, 
para melhor fazer face às necessidades da popu-
lação e melhorar o seu estado de saúde;

 (iii) promover e apoiar a investigação sobre siste-
mas de saúde , com vista a defi nir a equipa de 
saúde padrão nos vários níveis do sistema de 
cuidados de saúde, o número máximo de 
quadros, a sua repartição e destacamento, bem 
como as tecnologias e condições de trabalho 
mais adequadas para melhorar o desempenho 
dos quadros técnicos na prestação de cuidados 
de saúde de qualidade;

 (iv) apoiar os esforços para melhorar a educação, a 
formação, a utilização e a regulamentação das 
profi ssões de saúde;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) incentive as autoridades sanitárias, as associ-
ações profi ssionais e os estabelecimentos de 
ensino na área da saúde a estudarem e a imple-
mentarem, de modo coordenado, novos mod-
elos de cuidados de saúde e novas condições de 
trabalho que permitam aos quadros da saúde 
desempenharem o seu papel de modo a mel-
hor satisfazerem as necessidades dos utentes dos 
serviços de saúde;

 (ii) apoie a elaboração de directrizes e modelos 
que permitirão aos países reforçarem s suas 
 capacidades para planear, formar, utilizar e 
 regulamentar os profi ssionais de saúde;

 (iii) garanta a continuidade dos trabalhos do grupo 
regional de aconselhamento multidisciplinar 
sobre o desenvolvimento de recursos humanos 
em saúde;

 (iv) reestruture e reforce a área responsável pelos 
recursos humanos para programas de saúde, a 
fi m de facilitar a coordenação dos esforços re-
gionais e nacionais, visando melhor utilização 
possível dos quadros de saúde;

 (v) sensibilize os parceiros e mobilize recursos para 
a implementação desta estratégia;

 (vi) mantenha o Comité Regional informado so-
bre os progressos feitos na implementação da 
presente resolução, e reportando-os ao Comité 
de dois em dois anos.
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2.2 Promover o papel da medicina tradicional 
nos sistemas de saúde
(AFR/RC50/9)

INTRODUÇÃO

1. A Organização Mundial de Saúde calcula que 
80% da população rural dos países em desenvolvi-
mento depende da medicina tradicional para as suas 
necessidades no campo dos cuidados de saúde1. A 
OMS defi ne a medicina tradicional como “a com-
binação total de conhecimentos e práticas, quer se-
jam ou não explicáveis, usados no diagnóstico, 
prevenção ou eliminação de doenças físicas, mentais 
ou sociais e que podem assentar exclusivamente em 
experiências passadas e na observação transmitida de 
geração em geração, oralmente ou por escrito”. A 

presente estratégia promove a integração nos siste-
mas de saúde de práticas médicas e de medicamento-
sas, devendo as evidências em termos de segurança, 
efi cácia e qualidade serem disponibilizadas ou na 
ausência destas serem criadas. Neste contexto, “inte-
gração” signifi ca aumentar a cobertura dos cuidados 
de saúde, através da colaboração, comunicação, har-
monização e estabelecimento de parcerias entre os 
sistemas de medicina convencional e medicina tradi-
cional, assegurando ao mesmo tempo os direitos de 
propriedade intelectual e a protecção dos conheci-
mentos autóctones

RESUMO

1. A Declaração de Alma-Ata de 1978, as importantes recomendações dos órgãos directivos da 
OMS e as orientações da Política Regional de Saúde para Todos no Século XXI, salientam a 
importância da medicina tradicional e dos seus praticantes nos cuidados primários de saúde. Estas 
também abordam as opções estratégicas susceptíveis de contribuírem para a realização da saúde para 
todos. Outras agências parceiras das Nações Unidas e a União Africana, também têm salientado 
a importância da medicina tradicional.

2. Apesar destas orientações políticas, poucos foram os países que formularam políticas nacionais, 
quadros legais e códigos de conduta para a prática da medicina tradicional. Vários países criaram 
associações de praticantes de medicina tradicional e criaram programas para a formação e educação 
continuada de praticantes (medicina), incluindo as parteiras tradicionais, bem como para a sua 
inclusão em cursos de formação na área das ciências da saúde.

3. Em certos Estados-Membros, a situação da medicina tradicional continua a ser débil. Os 
maiores entraves são devido a ausência de políticas e legislação adequadas, a insufi ciência de evi-
dências sobre a segurança e efi cácia, a falta de conhecimento das atitudes, a práticas e comportamen-
tos próprios da medicina tradicional, a falta de coordenação entre instituições, a escassa documentação, 
e a falta de protecção dos direitos de propriedade intelectual e das espécies de plantas medicinais em 
risco de extinção, como por exemplo: destruição em massa destas e das práticas de protecção do 
cultivo de plantas medicinais. Para superar estes obstáculos, há necessidade de se reforçar e desen-
volver a medicina tradicional, e integrá-la nos sistemas nacionais de saúde dos Estados-Membros 
e proteger os direitos genéricos das populações autóctones, donde provêm os materiais.

4. O Comité Regional Africano examinou, em consonância com as políticas nacionais de saúde, 
a presente estratégia de documento e deu orientações para a sua implementação.
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2. A Declaração de Alma-Ata de 1978, as importantes 
recomendações dos órgãos directivos da OMS e as 
orientações da Política Regional de Saúde para Todos 
no Século XXI, salientam a importância da medicina 
tradicional e dos seus praticantes nos cuidados 
primários de saúde. Estas também abordam as opções 
estratégicas susceptíveis de contribuírem para a reali-
zação da saúde para todos. Outras agências parceiras 
das Nações Unidas e a União Africana, também têm 
salientado a importância da medicina tradicional.

3. Apesar destas orientações políticas, poucos foram 
os países que formularam políticas nacionais, quad-
ros legais e códigos de conduta para a prática da me-
dicina tradicional. Vários países criaram associações 
de praticantes de medicina tradicional e criaram pro-
gramas para a formação e educação continuada de 
praticantes (medicina), incluindo as parteiras tradi-
cionais, bem como para a sua inclusão em cursos de 
formação na área das ciências da saúde.

4. Em certos Estados-Membros, a situação da me-
dicina tradicional continua a ser débil. Os maiores 
entraves são devido a ausência de políticas e legis-
lação adequadas, a insufi ciência de evidências sobre 
a segurança e efi cácia, a falta de conhecimento das 
atitudes, a práticas e comportamentos próprios da 
medicina tradicional, a falta de coordenação entre 
instituições, a escassa documentação, e a falta de pro-
tecção dos direitos de propriedade intelectual e das 
espécies de plantas medicinais em risco de extinção, 
como por exemplo: destruição em massa destas e das 
práticas de protecção do cultivo de plantas medici-
nais. Para superar estes obstáculos, há necessidade de 
se reforçar e desenvolver a medicina tradicional, e 
integrá-la nos sistemas nacionais de saúde dos Esta-
dos-Membros e proteger os direitos genéricos das 
populações autóctones, donde provêm os materiais.

5. O presente relatório responde à recomendação da 
49ª sessão do Comité Regional Africano, solicitando 
à OMS para formular uma estratégia global sobre 
medicina tradicional.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

6. A tendência para o uso da medicina tradicional e 
complementar está a aumentar em muitos países 
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Em 
1998, na Austrália, cerca de 60% da população utili-
zou remédios complementares, tendo-se já registado 
17. 000 produtos à base de plantas e um gasto total 
de 650 milhões de dólares EUA em medicamentos 
complementares. Em 1992, 20 milhões de pacientes 
na Alemanha usaram a homeopatia e a acupunctura, 

bem como quiropráticas e remédios à base de plan-
tas, como a forma mais popular de medicina com-
plementar. Na Malásia, estima-se que os gastos 
anuais inerentes a medicina tradicional são de aprox-
imadamente 500 milhões de dólares EUA, compara-
dos com apenas cerca de 300 milhões de dólares 
EUA inerentes a medicina moderna. No Sri Lanka, 
50–60% da população depende da medicina tradi-
cional e das parteiras tradicionais.

7. O mercado dos medicamentos à base de plantas 
medicinais registou uma franca expansão nos últimos 
15 anos e as vendas totais anuais desses medicamen-
tos contínua aumentar. Em 1996, as vendas totais 
anuais de remédios à base de plantas atingiram os 14 
mil milhões de dólares EUA em todo o mundo. Na 
China, os medicamentos tradicionais constituem 
30–50% do total do consumo de medicamentos2.

8. Alguns países da Região Africana estão a produzir 
localmente, em fase experimental, várias preparações 
à base de plantas para diarreia crónica, doenças do 
fígado, disenteria amibiana, obstipação, tosse, ecze-
ma, úlceras, hipertensão, diabetes, paludismo, saúde 
mental e VIH/SIDA. Alguns destes medicamentos 
foram registados e incluídos nas listas nacionais de 
medicamentos essenciais. Alguns institutos de inves-
tigação, incluindo os Centros de Colaboração da 
OMS, estão a realizar investigação no campo da me-
dicina tradicional.

9. A Região Africana enfrenta muitas difi culdades 
para garantir um acesso equitativo aos cuidados de 
saúde e apenas metade da população da Região tem 
acesso a serviços de saúde. Contudo, por razões 
históricas e culturais, a medicina tradicional mantém 
a sua popularidade. No Benim e no Sudão, por ex-
emplo: 70% da população depende da medicina 
tradicional, enquanto que no Uganda, os utentes da 
medicina tradicional rondam os 30% da população. 
Em 1998, no Gana, Mali, Nigéria e Zâmbia, 60% 
das crianças com febre foram tratadas em casa com 
medicamentos à base de plantas.

10. Em 1998, foi feito um inquérito sobre a situação 
da medicina tradicional em alguns países da Região 
Africana, através de um questionário. Os resultados 
do inquérito revelaram que muitos países têm ainda 
que formular e implementar políticas nacionais so-
bre medicina tradicional, como parte integrante das 
suas políticas nacionais de saúde, publicar legislação, 
criar estruturas e elaborar códigos de ética e de con-
duta para reger as práticas da medicina tradicional. 
Os aspectos organizacionais da medicina tradicional 
deverão ser reforçados. Haverá também que estabe-
lecer órgãos nacionais para a gestão da medicina tradi-
cional, criar associações de praticantes de medicina 
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tradicional e estreitar a colaboração entre os prati-
cantes tradicionais e os da medicina convencional. 
Para além disso, o inquérito revelou que terão que 
ser efectuadas avaliações das necessidades na área da 
medicina tradicional, devendo ser criados e reforça-
dos programas de formação. Existe igualmente ne-
cessidade de melhorar o enquadramento jurídico, a 
protecção dos direitos de propriedade intelectual e a 
evolução da produção local em pequena escala para 
a produção em larga escala, bem como documentar 
as melhores práticas, lutar contra os charlatões e ter 
em conta as dimensões culturais e religiosas.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Metas e objectivos

Meta

11. A meta da presente estratégia é contribuir para a 
realização da saúde para todos na Região através da 
optimização do uso da medicina tradicional

Objectivos

12. Os objectivos são:

a) criar um quadro para a integração dos aspectos 
positivos da medicina tradicional nos sistemas e 
serviços de saúde; 

b) estabelecer mecanismos para a protecção dos di-
reitos de propriedade cultural e intelectual;

c) criar indústrias localmente viáveis, de forma a 
melhorar o acesso aos medicamentos tradicionais;

 reforçar as capacidades nacionais para mobilizar 
parceiros, bem como formular e implementar 
políticas relevantes; 

d) promover o cultivo e a comercialização de plan-
tas medicinais.

Princípios

Advocacia

13. Os países devem utilizar a advocacia para pro-
mover a orientação comunitária, a divulgação da in-
formação pertinente, a promoção de atitudes e 
práticas positivas e o abandono das más práticas.

Reconhecimento da medicina tradicional pelos 
governos

14. O reconhecimento por parte dos governos da 
importância que a medicina tradicional tem para a 
saúde das populações da Região, bem como a cri-
ação de um ambiente favorável, são as bases para a 
optimização do uso da medicina tradicional. É 
necessário procurar o apoio e o empenho político 
dos decisores, dos praticantes da medicina tradicion-

al, das ONGs, das associações profi ssionais, da 
comunidade em geral, das instituições de educação e 
formação e de outros intervenientes através da advo-
cacia e da utilização de marketing social e de métodos 
participativos, bem como da criação de um quadro 
jurídico que, entre outras coisas, aborde o problema 
dos charlatões.

Institucionalização da medicina tradicional

15. A criação e o reforço importante de estruturas é 
importante na optimização do uso da medicina 
tradicional, com base num estudo aprofundado dos 
sistemas existentes e com a participação dos próprios 
praticantes tradicionais e das comunidades. Das dis-
posições organizacionais a tomar, são de referir:

a) A criação de um órgão nacional multidisciplinar, 
responsável pela coordenação da medicina tradi-
cional, pela formulação de um quadro legal e 
político, pela atribuição dos recursos adequados 
e pela elaboração de estratégias e planos de modo 
a melhorar o enquadramento jurídico para a 
produção local e o uso racional de medicamen-
tos tradicionais, bem como para uma maior pro-
tecção dos direitos de propriedade intelectual,

b) A criação de organismos profi ssionais para a me-
dicina tradicional, que deverão promover o rigor 
em áreas como a elaboração de códigos de conduta 
e de ética, a defi nição de normas e padrões, a cri-
ação de mecanismos para reconhecer ofi cialmente 
a medicina tradicional, incluindo a identifi cação, 
registo e acreditação de praticantes qualifi cados;

c) O estabelecimento de mecanismos de colaboração 
entre os praticantes das medicinas convencional e 
tradicional, em áreas como a referência de pa-
cientes e a troca de informações a nível local.

Parcerias

16. O Ministério da Saúde deverá colaborar e pro-
mover contactos com outros ministérios, associações 
profi ssionais, grupos de consumidores, ONGs, as-
sociações de praticantes da medicina tradicional, 
grupos de trabalho regionais e inter-regionais sobre 
medicina tradicional e instituições de formação, tan-
to do sector público como do sector privado, a fi m 
de se optimizar o uso da medicina tradicional. O 
Ministério da Saúde deve igualmente promover uma 
colaboração efi caz entre os profi ssionais de medicina 
tradicional e os da medicina convencional.

Intervenções prioritárias

Formulação de políticas

17. Os países deverão formular a sua política nacion-
al de medicina tradicional como parte integrante da 
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sua política nacional de saúde global. Dever-se-á 
seguir-se uma legislação que defi na os direitos e re-
sponsabilidades dos praticantes de medicina tradi-
cional e que contemple as questões jurídicas relativas 
ao cultivo, conservação e exploração de plantas me-
dicinais e o seu uso racional. A legislação existente 
deverá ser revista de modo a adequar-se às políticas 
nacionais.

18. A OMS elaborará directrizes e organizará semi-
nários regionais e interpaíses para dinamizar a criação 
de políticas nacionais sobre medicina tradicional. A 
OMS irá igualmente aconselhar os países sobre a 
 legislação relevante para a prática da medicina 
 tradicional.

Desenvolvimento das capacidades

19. Os países deverão proceder à avaliação das suas 
necessidades na área da prática da medicina tradi-
cional, formular normas específi cas e elaborar um 
código de ética de modo a garantir uma prestação de 
serviços segura e de qualidade.

20. A integração da medicina tradicional nos siste-
mas de saúde a nível dos países exige um melhor 
entendimento do papel específi co da medicina tradi-
cional. Assim sendo, as instituições de ciências da 
saúde deverão incluir certos aspectos da medicina 
tradicional nos seus programas de formação para 
profi ssionais de saúde e lançar programas de for-
mação contínua e de desenvolvimento das com-
petências. Deverão igualmente incentivar a 
formulação de estratégias de IEC (informação, edu-
cação e comunicação) sobre medicina tradicional 
para os praticantes de medicina tradicional, consum-
idores e público em geral.

21. A OMS irá promover a aquisição de conheci-
mentos e competências, facilitando o intercâmbio de 
experiências e apoiando a elaboração de programas e 
de material de formação.

Promoção da investigação

22. A nível dos países, as instituições de formação e 
de investigação, incluindo os centros de colaboração 
da OMS para medicina tradicional, deverão ser apoi-
adas de modo a puderem realizar investigação no 
campo da medicina tradicional. Dever-se-á mobilizar 
recursos para apoiar a investigação participativa, em 
particular em matéria de conhecimentos, atitudes, 
práticas e comportamentos, assim como na área da 
segurança, efi cácia e qualidade de modo a reforçar o 
papel da medicina tradicional nos sistemas de saúde. 
Dever-se-á promover a colaboração a nível de inter-
países, a nível regional e internacional, nas áreas do 
cultivo, investigação e uso de plantas medicinais.

23. A OMS identifi cará e reforçará as instituições 
envolvidas na investigação em medicina tradicional, 
e os Centros de Colaboração da OMS serão reforça-
dos para levarem a cabo actividades de investigação 
e divulgar os resultados obtidos. Serão apoiadas ac-
tividades de investigação em plantas medicinais que 
sejam capazes de promover a autossufi ciência e 
reduzir os custos, assim como a documentação de 
inventários de práticas efi cazes de medicina tradi-
cional e a elaboração de formulários nacionais sobre 
medicamentos tradicionais.

Desenvolvimento da produção local

24. A nível dos países, dever-se-á criar mecanismos 
para aumentar e melhorar a produção local de med-
icamentos tradicionais. Esses mecanismos deverão 
incluir a dinamização da indústria local para investir 
no cultivo de plantas medicinais, a troca de infor-
mação sobre as catividades de investigação em curso 
e as lições das experiências levadas a cabo fora da 
Região. Os governos deverão desempenhar um pa-
pel fulcral no sentido de criarem um quadro políti-
co, económico e legislativo propício à produção 
local. Dever-se-á melhorar o acesso aos produtos 
farmacêuticos tradicionais, acordar relativamente a 
uma lista de remédios tradicionais e criar mecanis-
mos visando medicamentos que sejam efi cazes e de 
segurança baseados em evidências à lista de medica-
mentos essenciais. Dever-se-á fazer o cultivo em alta 
escala de plantas medicinais, bem como proceder à 
sua conservação, com o envolvimento dos prati-
cantes de medicina tradicional e das comunidades.

25. A OMS levará a cabo a advocacia e incentivará os 
países a desenvolverem a produção local e a incluir os 
remédios de efi cácia e segurança comprovadas nas 
suas listas nacionais de medicamentos essenciais.

Quadro de implementação

Papel dos ministérios da saúde

26. A nível dos países, os governos deverão recon-
hecer a importância que a medicina tradicional se 
reveste para os seus sistemas de saúde. Neste con-
texto, deverão intervir no sentido de criarem e 
propiciarem um contexto promotor da medicina 
tradicional. O papel deverá ser alocar recursos ade-
quados à medicina tradicional, mobilizar os recursos 
adicionais para apoiar a institucionalização da me-
dicina tradicional e facilitar a formação de profi s-
sionais de saúde na área de medicina tradicional.

Papel de outros sectores

27. Dever-se-á envolver os sectores da educação, in-
formação e comunicação em processos como o do 
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desenvolvimento e promoção da cultura e práticas 
tradicionais, assim como o da educação das popu-
lações, de modo a lhes proporcionar a capacidade de 
fazer as escolhas acertadas, no que se refere ao uso da 
medicina tradicional. Os sectores dos recursos natu-
rais, da agricultura e da indústria terão um papel im-
portante a desempenhar na conservação de plantas 
medicinais e na produção local de medicamentos 
tradicionais.

Papel dos parceiros

28. As comunidades, as ONGs e outros parceiros 
terão um importante papel a desempenhar na opti-
mização do uso da medicina tradicional nos Estados-
Membros. Muitos parceiros internacionais estão 
bem posicionados para facilitar aspectos específi cos 
da implementação da estratégia regional, nomeada-
mente: o BAD, o PNUE e a UNIDO, em áreas 
relacionadas com a conservação de plantas medici-
nais e o desenvolvimento da produção local.

29. A OMS advogará o empenho político, o apoio 
por parte dos parceiros e a promoção de um con-
texto favorável à medicina tradicional, facilitando 
ainda a mobilização de recursos para ajudar os países 
na implementação, monitoria e avaliação desta es-
tratégia. Serão preparados e enviados aos países, di-
rectrizes e ferramentas que visam a ajudá-los na 
elaboração de políticas e regulamentos nacionais, no 
reforço dos programas nacionais de medicina tradi-
cional e no aumento da produção local. A OMS in-
centivará a participação de todos os parceiros da 
Região, interessados na implementação da presente 
estratégia.

Monitorização e avaliação

30. A OMS colaborará com os países na monitoriza-
ção e na avaliação da implementação da estratégia 
regional.

FACTORES DE SUCESSO

31. São factores fundamentais para o sucesso da im-
plementação desta estratégia o empenho político, a 
liderança da estratégia, a formulação de estratégias 
específi cas para cada país, a mobilização e o uso cri-
terioso dos recursos disponíveis, a utilização dos re-
sultados da investigação para a tomada de decisões, as 
parcerias efi cazes, a criação de órgãos de gestão, a 
disponibilidade de produtos da medicina tradicional 
dos praticantes de medicina tradicional e a partilha 
de informação. Os recursos humanos e fi nanceiros 
do Programa Regional de Medicina Tradicional 
serão reforçados, de forma a facilitarem a implemen-
tação da estratégia.

CONCLUSÃO

32. A formulação da presente estratégia refl ecte a 
importância que os Estados-Membros e a OMS 
atribuem ao papel que e a medicina tradicional e os 
seus praticantes desempenham no desenvolvimento 
sanitário em África. A integração da medicina tradi-
cional nos sistemas de saúde resultará numa maior 
cobertura e num melhor acesso aos cuidados de 
saúde. A promoção de práticas positivas da medicina 
tradicional e o uso de medicamentos tradicionais de 
segurança e efi cácia comprovadas constituirão um 
reforço para outras iniciativas destinadas a instaurar a 
saúde para todos.

33. A implementação da presente estratégia exige 
uma colaboração concertada entre todos os parcei-
ros, mobilização efi caz e racional de todos os recur-
sos disponíveis, tanto ao nível nacional como ao 
nível regional. Neste contexto, a promoção do papel 
da medicina tradicional na Região Africana é essen-
cial, se não decisiva, para ajudar os Estados-Mem-
bros a integrarem a medicina tradicional nos seus 
sistemas nacionais de saúde.

34. O Comité Regional examinou o presente docu-
mento de estratégia, em consonância dom as políti-
cas nacionais de saúde, e deu orientações para a sua 
implementação.

Resolução AFR/RC51/R3

Promover o Papel da Medicina Tradicional 
nos Sistemas de Saúde 

O Comité Regional;

Recordando as resoluções da Assembleia Mun-
dial da Saúde WHA30.49, 31.33, 41.19, 42.43 e a 
44.33 sobre o potencial valor médico e económico 
das plantas medicinais, sobre o desenvolvimento dos 
recursos humanos na área da saúde e a pesquisa na 
área da medicina tradicional;

Recordando as resoluções da Assembleia Mun-
dial da Saúde WHAFR/RC36/59, WHAFR/R34/
R8, WHAFR/RC40/R8 e WHAFR/RC49/R5 
sobre o uso da medicina tradicional, sobre a legis-
lação que regula as práticas e a promoção da mesma, 
o seu desenvolvimento, o seu papel nos sistemas de 
saúde em África e pesquisa sobre plantas medicinais; 
Tendo consciência que 80% da população que vive 
na Região Africana depende da medicina tradicional 
para suas necessidades em termos de cuidados de 
saúde; Reconhecendo a importância e o potencial 
da medicina tradicional para a realização da saúde 
para todos, na Região Africana, e que dever-se-á 
acelerar o desenvolvimento da produção local de 
medicamentos tradicionais de modo a melhorar o 
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acesso; Verifi cando que alguns países da Região cri-
aram órgãos nacionais para gestão de actividades na 
área da medicina tradicional e políticas nacionais, 
aprovaram legislações e códigos de conduta para a 
prática das mesmas, e criaram associações de prati-
cantes da medicina tradicional; Recordando igual-
mente que se está a realizar, em alguns países, da 
Região, investigação sobre medicina tradicional, e 
que os aspectos desta foram introduzidos no curríc-
ulo de algumas instituições;

1. APROVA o relatório do Director Regional 
 sobre promoção do Papel da Medicina Tradicional 
nos Sistemas de Saúde: Estratégia para a Região 
 Africana;

2. APELA aos Estados Membro que:

 (i) traduzam a estratégia regional em políticas na-
cionais realísticas sobre medicina tradicional, 
seguidas de legislação e planos adequados, que 
visam intervenções especifi cas, a nível nacional 
e local, e colaborarem de forma activa com os 
parceiros na implementação e avaliação;

 (ii) considerem a criação de mecanismos e o esta-
belecimento de instituições para reforçar a in-
trodução dos aspectos positivos da medicina 
tradicional nos sistemas de saúde, a fi m de mel-
horarem a colaboração entre praticantes con-
vencionais e tradicionais;

 (iii) realizarem inventários sobre práticas efi cazes e 
evidências sobre segurança, sobre efi cácia e 
qualidade dos medicamentos tradicionais, e a 
levarem a cabo investigação pertinente à saúde 
pública;

 (iv) promoverem activamente, em colaboração 
com todos os outros parceiros, a conservação 
de plantas medicinais, o desenvolvimento da 
produção local de medicamentos tradicionais, 
a protecção de direitos de propriedade intelec-
tual, e conhecimentos autóctones na área da 
medicina tradicional;

 (v) criarem mecanismos multidisciplinares e multi-
ssectoriais para apoiar o desenvolvimento e im-
plementação de politicas, estratégias e planos;

 (vi) promoverem forte colaboração a nível region-
al e sub-regional em termos de troca de infor-
mação.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) advogue o apoio de intervenientes na criação 
de um ambiente propício para a medicina 
tradicional, e facilite a mobilização de recursos 
adicionais de modo a ajudar os países na imple-
mentação, monitoria e avaliação da presente 
estratégia;

 (ii) Proponham aos Estados Membros a instituição 
de uma Dia para Advocacia da Medicina 
Tradicional em África;

 (iii) forneça orientações para a formulação e av-
aliação de politicas nacionais sobre medicina 
tradicional, aconselhe os países sobre a legis-
lação pertinente para a prática da medicina 
tradicional, sobre a documentação das práticas 
e medicamentos de segurança, sobre efi cácia e 
qualidade comprovadas, e facilite a troca e a 
utilização desta informação pelos países;

 (iv) advogue a criação de mecanismos visando 
melhorar os ambientes reguladores e económi-
cos para a produção local de medicamentos 
tradicionais, criação de plantas medicinais, re-
forço da colaboração dos centros da OMS e de 
outros institutos de investigação, criação 
monógrafos sobre plantas medicinais e divul-
gação dos resultados sobre a segurança e efi cá-
cia dos medicamentos;

 (v) criei um mecanismo regional para apoiar os 
Estados Membros a monitorar e avaliar efi caz-
mente os progressos efectuados na 
implementação da Estratégia Regional, que 
visão Promover o Papel da Medicina Tradi-
cional nos Sistemas de Saúde; 

 (vi) apresente um relatório na quinquagésima seg-
unda reunião do Comité Regional sobre os 
progressos efectuados, os desafi os enfrentados 
na implementação da Estratégia Regional e so-
bre a Promoção do Papel da Medicina Tradi-
cional nos Sistemas de Saúde.

Sétima reunião, 31 de Agosto de 2000
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INTRODUÇÃO 

1. A hemotransfusão é uma forma de tratamento à 
base de sangue humano e seus derivados. Em certas 
circunstâncias, permite salvar vidas humanas; contu-
do, o sangue pode também ser um temível vector de 
certas doenças infecciosas e parasitárias ou provocar 
graves reacções de rejeição, por vezes fatais, caso não 
se respeitem as normas de prescrição e de utilização.

2. A segurança do sangue humano e seus derivados 
é motivo de grande preocupação para os Estados, 
para quantos têm a responsabilidade dos serviços de 
transfusão de sangue e para os profi ssionais de saúde 
que os prescrevem. Esta preocupação é ainda maior 
em África, não só devido ao pesado fardo do VIH/

SIDA e da elevada prevalência de outras doenças 
transmissíveis pelo sangue, mas também por causa da 
frequência elevada de anemias palúdicas e/ou caren-
ciais e de hemorragias graves, que por vezes exigem 
transfusões de grande volume.

3. A segurança das hemotransfusões depende de 
três factores principais:

a) disponibilidade de sangue, dependente de ex-
istirem estruturas de conservação e uma boa 
política de recrutamento e de retenção de dadores 
voluntários e não remunerados;

b) inocuidade do sangue, que engloba todos os 
 aspectos imuno-hematológicos e serológicos;

RESUMO

1. A segurança do sangue continua a ser a principal preocupação para os países da Região Afri-
cana, devido à elevada prevalência do VIH/SIDA e de outras doenças transmissíveis pelo sangue. 

2. Em 1994, a quadragésima-quarta sessão do Comité Regional Africano, na sua Resolução 
AFR/RC44/R12, convidou os Estados-Membros a tomar medidas urgentes para formular e 
implementar uma política sobre segurança das hemotransfusões, mobilizar recursos destinados à 
melhoria das infra estruturas dos serviços de transfusão nos hospitais centrais e distritais, e a defi n-
ir os objectivos para hemotransfusões isentas de VIH, em meio hospitalar.

3. Hoje em dia, são poucos os países criaram as estruturas e reuniram recursos necessários para 
promover a melhoria dos serviços de hemotransfusão.

4. A presente estratégia tem como objectivo propor acções concretas e um enquadramento que 
ajudará os países a dotarem-se de estruturas fi áveis e sustentáveis para hemotransfusão.

5. O êxito desta estratégia dependerá, inicialmente, da disponibilização de recursos fi nanceiros e 
materiais adequados, recursos materiais, preparação e implementação de um plano realista, com 
base numa análise objectiva da situação em cada país.

6. As intervenções prioritárias são: formulação e implementação de políticas nacionais sobre hemo-
transfusão, garantia de qualidade, mobilização de fundos e desenvolvimento de recursos humanos.

7. O Comité Regional examinou a presente estratégia, enriqueceu-a, adoptou-a e deu orientações 
para a sua implementação.

2.3 Segurança do sangue: Uma estratégia para a 
Região Africana
(AFR/RC51/9 rver.1)
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c) uso apropriado deste método de tratamento, que 
necessita não só de boa colaboração entre os cen-
tros de transfusão de sangue e os clínicos, mas 
também exige respeito pelas normas de prescrição.

4. Em Maio de 1975, a vigésima-oitava Assembleia 
Mundial da Saúde, na sua Resolução WHA28.72, 
recomendou aos Estados-Membros que pro-
movessem serviços nacionais de transfusão de sangue 
a partir de dadores voluntários e não remunerados e 
que promulgassem leis para o seu funcionamento. 
Apesar dessa recomendação, muito poucos países af-
ricanos dispõem actualmente de um sistema de 
transfusão bem organizado e fi ável.

5. Em 1994, o Comité Regional Africano, na sua 
Resolução AFR/RC44/R12, notou com grande 
preocupação que apenas 10 dos 46 dos Estados 
Membros da Região Africana podiam garantir a seg-
urança do sangue das transfusões efectuadas em meio 
hospitalar e, por isso, apelou aos mesmos a tomar 
medidas urgentes quanto à formulação de uma 
política de segurança nas transfusões e a mobilizarem 
recursos para melhorar a infra-estrutura dos serviços 
de transfusão nos hospitais centrais e distritais.

6. Passados 26 anos sobre a resolução da Assembleia 
Mundial da Saúde e 7 anos sobre a do Comité Re-
gional, muito há ainda que fazer para melhorar a se-
gurança das transfusões nos países da Região. A 
presente estratégia tem, pois, a fi nalidade de propor 
intervenções e um enquadramento susceptível de 
contribuir para que os Estados-Membros melhorem 
a segurança das hemotransfusões.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

7. Dos 46 Estados-Membros da Região Africana, 
apenas 30% elaboraram uma política nacional sobre 
transfusão de sangue e, mesmo assim, as reco-
mendações nem sempre são implementadas, tendo 
resultado numa falta de coordenação no terreno. 
Esta situação originou não só práticas não normali-
zadas, como ainda deixou os doentes expostos a 
complicações por vezes fatais e fez com que os 
profi ssionais de saúde corressem riscos de contami-
nação que poderiam ser evitados.

8. São menos de 15% os países da Região que im-
plementaram uma estratégia efi caz de recrutamento 
de dadores de sangue regulares e não remunerados. 
Cerca de 60% das recolhas de sangue são feitas junto 
de dadores que substituem os familiares e, mesmo 
assim, está confi rmado que a prevalência de doenças 
transmissíveis pelo sangue é mais elevada nesta cate-

goria de dadores do que entre os dadores regulares e 
não remunerados.

9. Calcula-se que mais de 25% das embalagens de 
sangue usadas hoje em dia nas transfusões em África 
não são submetidas ao teste do VIH e que 5 a 10% 
dos casos de VIH no continente são transmitidos por 
via sanguínea. Na maioria dos países, o teste da hep-
atite B é feito em menos de 50% das embalagens de 
sangue e mal chegam aos 19% os países que fazem o 
teste da hepatite C. Esta situação expõe os doentes 
que recebem transfusões ao risco de infecção por 
esse vírus e, consequentemente, ao risco de contrair 
hepatite ou cancro do fígado1.

10. O aprovisionamento inadequado de reagentes 
continua a ser um dos principais obstáculos à classifi -
cação serológica do sangue doado. A infl uência (peso) 
dos sistemas centralizados e a insufi ciência de verbas 
estão muitas vezes na origem dos esgotamentos de 
stocks. A inexistência de estratégias nacionais para a 
compra de reagentes e a falta de centros de referência 
capazes de validar os vários testes de detecção das in-
fecções transmissíveis pelo sangue têm como resulta-
do o aparecimento, nos mercados nacionais, de 
produtos de qualidade por vezes duvidosa.

11. A cadeia de frio é um elo fundamental no siste-
ma de transfusões. Na Região Africana, a distribuição 
irregular de electricidade, a falta de material adapta-
do às condições no terreno e a inexistência de um 
programa de manutenção efi caz dos equipamentos, 
conferem um carácter aleatório à conservação dos 
reagentes e dos produtos sanguíneos. Em alguns Es-
tados Membros, esta situação prejudica o estabeleci-
mento de serviços funcionais de transfusão de sangue 
a todos os níveis da pirâmide sanitária, em especial, 
nos hospitais distritais.

12. A escassez de profi ssionais qualifi cados é uma das 
principais limitações dos serviços de saúde em geral e 
dos serviços de transfusão em particular, na Região 
 Africana. Além disso, a falta de perspectivas de carreira 
para os quadros dos centros de transfusão é, muitas vez-
es, causa de desinteresse e de saída para outros serviços 
mais rentáveis ou que conferem maior valorização. Esta 
instabilidade dos quadros difi culta a aquisição das com-
petências necessárias ao estabelecimento de serviços de 
transfusão de sangue fi áveis e sustentáveis.

13. Na maioria dos casos, os serviços de transfusão 
de sangue dependem do laboratório do hospital, 
onde estão localizados. Por esse motivo, não dis-
põem de pessoal fi xo nem de orçamento próprio, o 
que coloca entraves ao seu bom funcionamento. A 
inexistência de uma hierarquização na organização 
dos serviços é um obstáculo suplementar à sua su-
pervisão efi caz e à qualidade dos serviços prestados. 
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14. Foram muito poucos os países que implementa-
ram um programa de garantia de qualidade nos 
serviços de transfusão de sangue ou naqueles que os 
substituem. Por isso, os derivados de sangue coloca-
dos à disposição dos médicos que os prescrevem 
nem sempre correspondem às normas de segurança 
exigíveis. Em Janeiro de 2000, foi lançado pela 
OMS um projecto de formação em gestão de quali-
dade nos centros de transfusão de sangue, mas os en-
sinamentos daí retirados ainda não tiveram tradução 
na prática.

15. Poucos estados africanos têm uma linha orça-
mental consagrada à segurança das transfusões. Dado 
que o serviço de transfusão de sangue não constitui 
muitas vezes, uma entidade própria, em muitos país-
es é garantido por agências de cooperação bilateral 
e/ou multilateral que, na falta de uma política na-
cional sobre transfusão de sangue, se limitam a ad-
quirir reagentes, que no entanto o Estado não poderá 
continuar a fornecer, uma vez acabado o programa 
de cooperação.

16. A cooperação bilateral e multilateral desempen-
hou e continua a desempenhar um importante papel 
no desenvolvimento dos sistemas de hemotransfusão 
em África, mais especifi camente na prevenção da 
transmissão do VIH através do sangue. Contudo, 
não existindo uma coordenação nacional, cada da-
dor de fundos prossegue a sua própria política de 
transfusão de sangue na parte do país de que se 
ocupa. Daí resulta existirem por vezes, no mesmo 
país, políticas de transfusão com um grau de imple-
mentação diferente, dependendo da província ou 
região onde nos encontremos.

17. Em 1999, as necessidades anuais de sangue para 
os países da Região foram calculadas em 12 milhões 
de embalagens, mas as recolhas de sangue efectuadas 
durante esse ano apenas conseguiram suprir 30% da 
procura, pelo que o défi ce a preencher continua a 
ser considerável.

18. Muito poucos países africanos implementaram 
normas rigorosas para o uso do sangue e seus deriva-
dos. Na maioria dos casos, as transfusões são feitas 
com sangue humano e certos acidentes que se veri-
fi cam resultam quer da formação inadequada dos 
quadros, quer do não cumprimento pelas normas de 
boa prática e da ética profi ssional. As técnicas de 
auto-transfusão, que oferecem garantias fi rmes de 
segurança, estão infelizmente pouco difundidas.

Justifi cação

19. Apesar da recomendação da Assembleia Mundial 
da Saúde de 1975 e da do Comité Regional de 1994, 
a análise da situação mostra claramente que os siste-

mas de transfusão ainda apresentam muitas defi ciên-
cias na Região.

20. A segurança das transfusões constitui, desde o 
ano 2000, uma das áreas prioritárias da OMS, tendo 
sido o tema principal do Dia Mundial da Saúde. Para 
além disso, o ano 2000 viu nascerem numerosas ini-
ciativas visando mobilizar energias em torno da seg-
urança do sangue e dos seus derivados, entre as quais 
o projecto de formação em gestão da qualidade, ini-
ciado pela OMS.

21. No ano 2000, a OMS efectuou uma classifi cação 
de todos os países do mundo, em função do nível de 
segurança dos serviços de transfusão de sangue. As-
sim sendo, mais de 85% dos países da Região Afri-
cana foram classifi cados na categoria que oferece 
menos segurança, desde que os recursos disponíveis 
na Região não tenham sido totalmente utilizados.

22. A implementação da presente estratégia por 
parte dos países deveria traduzir-se na inclusão da 
transfusão de sangue na lista das prioridades da saúde 
e na reorganização dos serviços correspondentes, o 
que contribuirá para melhorar a segurança das he-
motransfusões na Região.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade

23. A fi nalidade desta estratégia consiste em melho-
rar a segurança das hemotransfusões, e a adequação 
entre as necessidades e a disponibilidade de sangue 
nos serviços de saúde.

Objectivos

24. Os principais objectivos são os seguintes:

(a) ajudar os países a implementarem um sistema 
efi caz de recrutamento de dadores de sangue 
voluntários e regulares, de baixo risco;

(b) melhorar a segurança do sangue humano e deri-
vados, implementando programas de garantia de 
qualidade e de estratégias efi cazes de detecção de 
todas as doenças transmissíveis pelo sangue;

(c) promover a utilização adequada do sangue hu-
mano e derivados pelos médicos.

Metas

25. Até fi nal do ano de 2012:

(a) todos os Estados Membros terão efectuado uma 
análise da situação da segurança das hemotrans-
fusões;
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(b) pelo menos 75% dos Estados Membros terão 
elaborado, adoptado ou implementado as suas 
políticas nacionais de hemotransfusão;

(c) 100% das unidades de sangue utilizadas em trans-
fusões serão, previamente, submetidas ao teste de 
despistagem do VIH e a outras doenças transmis-
síveis por via transfusional;

(d) pelo menos 80% dos doadores de sangue em to-
dos os países da Região serão doadores vol-
untários ou regulares

Princípios orientadores

26. Os princípios que deverão orientar a implemen-
tação desta estratégia serão os seguintes:

(a) formulação, adopção e implementação de políti-
cas nacionais sobre hemotransfusão; 

(b) estabelecimento de normas universais aplicáveis 
por todos e para todos, a fi m de evitar qualquer 
discriminação na distribuição e uso de derivados 
de sangue;

(c) criação de um ambiente propício ao desenvolvi-
mento de aos serviços de hemostransfusão efi -
cazes, fi áveis sustentáveis, em todos os níveis, 
especialmente nos distritos.

Intervenções prioritárias

27. A primeira intervenção consistirá em fazer uma 
avaliação das necessidades no que respeita à seg-
urança das transfusões em todos os países da Região 
para uma boa identifi cação dos problemas e neces-
sidades prevalecentes. As informações assim recol-
hidas permitirão uma melhor planifi cação das 
actividades futuras.

28. A segunda intervenção incidirá sobre a formu-
lação e/ou implementação de políticas nacionais e 
de planos de acção de transfusão de sangue, cujas 
principais componentes serão: a formulação da es-
tratégia de recrutamento e de retenção de dadores 
regulares e não remunerados; a defi nição das normas 
necessárias para a qualifi cação da doação de sangue; 
a elaboração de directivas para a prescrição do sangue 
humano e derivados; a análise das questões éticas e 
regulamentares, bem como as modalidades de fi nan-
ciamento e de recuperação dos custos.

29. A terceira intervenção consistirá em abordar o 
desafi o especial que constitui para os países com uma 
prevalência elevada do VIH, a necessidade de atrair 
e conservar um número de dadores de sangue baixo 
risco.

30. Os Estados Membros devem avaliar as suas ne-
cessidades de aprovisionamento de quadros, selecio-
nar de forma criteriosa os candidatos a serem 

formados e criar um ambiente favorável à progressão 
de carreira dos quadros técnicos dos serviços de he-
motransfusão e, por conseguinte, evitar que haja de-
missões ou abandonos dos postos de trabalho.

31. Será ainda necessário, que cada país siga uma 
verdadeira política de educação, sensibilização e re-
tenção dos dadores de baixo risco.

32. As autoridades sanitárias devem garantir que os 
padrões de segurança sejam respeitados no rastreio 
das infecções transmissíveis pelo sangue humano, no 
quadro bem defi nido das políticas nacionais relativas 
à transfusão de sangue.

33. A adesão ao projecto da OMS sobre formação 
dos quadros dos centros de transfusão de sangue em 
técnicas e procedimentos de gestão de qualidade 
constituirá a base das futuras actividades e deverá 
promover acções concretas no terreno.

34. Os países devem incentivar e apoiar a investi-
gação na área da transfusão de sangue, fonte de in-
formação indispensável para a planifi cação de 
actividades. Há necessidade de se levar a cabo inves-
tigação com vista a optimizar a utilização dos deriva-
dos de sangue, incluindo investigação sobre o sangue 
infectado com VIH.

35. A formação dos clínicos que prescrevem trans-
fusões e dos que tratam dos doentes deverá merecer 
uma atenção especial. Deverão ser formuladas e pos-
tas à sua disposição directivas para prescrição e utili-
zação do sangue humano e derivados, inclusive a 
técnica de auto-transfusão. Em cada unidade de 
saúde, deve-se criar um comité com o intuito de 
zelar pelo cumprimento das normas da boa prática e, 
por conseguinte, promover o uso adequado de 
sangue.

Quadro de implementação

Papel dos Estados Membros

36. Como forma de compromisso, os Estados Mem-
bros devem incluir segurança das hemotransfusões 
na lista das prioridades dos seus programas de saúde, 
disponibilizar um orçamento para estas prioridades, 
e elaborar programas e planos de acção com vista ao 
seu desenvolvimento. Estes conduziram a uma 
abordagem mais racional e proactiva dos problemas 
relacionados com as hemotransfusões.

37. O ministério da saúde pública, como uma 
questão de responsabilidade, irá elaborar documen-
tos referentes a organização dos serviços de hemo-
transfusão, propor um plano de acção, implementar 
a política nacional e coordenar esta actividade de 
forma abrangente. Para além disso, irá desempenhar 
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um papel normativo, garantirá o cumprimento do 
conjunto de normas nos sectores público e privado, 
e levará a cabo o desenvolvimento dos recursos hu-
manos. Além disso, colaborará com todas as estrutu-
ras nacionais e internacionais que tem a competência 
de promover a segurança das hemotrasnfusões.

Papel dos parceiros

38. No quadro da política nacional relativa às trans-
fusões de sangue, e sob a coordenação do Ministério 
da Saúde Pública, convida-se as agências de cooper-
ação internacional, bilateral e multilateral, bem 
como as ONGs, que proporcionem apoio técnico e 
fi nanceiro à implementação das estratégias visando 
instalar serviços de transfusão de sangue operacionais 
e fi áveis.

Papel da OMS

39. Caberá à OMS um papel essencial para o sucesso 
desta estratégia, apoiando os países a elaborarem e a 
implementarem políticas nacionais relativas às trans-
fusões de sangue, a estabelecer um quadro de con-
sulta para todos os intervenientes na área da segurança 
das transfusões, a conceber e a proporcionar aos Es-
tados Membros as ferramentas necessárias para av-
aliar e determinar a situação de cada país no que toca 
as hemotransfusões. Em colaboração com outros 
parceiros, a OMS elaborará directrizes e manuais de 
procedimentos, e providenciará apoio técnico ou fi -
nanceiro à formação dos quadros. Além disso, a 
OMS, em colaboração com os Estados-Membros, 
irá criar uma base de dados sobre segurança do 
sangue, que será colocada à sua disposição.

Monitorização e avaliação

40. Será importante implementar uma ferramenta de 
monitoria e avaliação desta estratégia. A monitoria de-
verá ser feita anualmente, nos países, de modo a pos-
sibilitar que os ajustamentos necessários sejam feitos 
atempadamente, e de dois em dois anos pela OMS. A 
nível regional, será realizada uma avaliação intermé-
dia, após 5 anos de implementação da estratégia, e os 
relatórios dos progressos realizados serão apresentados, 
de dois em dois anos, ao Comité Regional.

41. A OMS elaborará indicadores de avaliação e 
cada país, em função da sua situação específi ca, 
defi nirá indicadores de monitoria que permitam 
medir os progressos realizados.

CONCLUSÃO

42. Neste início do Séc. XXI, a segurança das trans-
fusões apresenta um verdadeiro desafi o para o conti-

nente africano. A presente estratégia, concebida 
como uma consequência, analisa as lacunas do siste-
ma de hemotransfusão em África, propõe um en-
quadramento e acções visando aumentar o número 
de dadores de baixo risco, garante o rastreio adequa-
do das infecções transmissíveis pelo sangue e pro-
move a investigação, bem como o uso criterioso de 
sangue de modo a promover o progresso.

43. O Comité Regional examinou a presente estra-
tégia, procedeu às alterações necessárias para sua 
mel horia, adoptou-a e deu orientações para sua 
 implementação.

Resolução AFR/RC51/R2: 

Segurança do Sangue: Uma Estratégia para a 
Região Africana

O Comité Regional:

Tendo considerado o relatório do Director Geral 
sobre a estratégia para segurança das hemotransfusões 
na Região Africana;

Considerando que a resolução da Assembleia 
Mundial da Saúde WHA28.72 recomenda que os 
Estados Membros promovam o desenvolvimento 
dos serviços de hemotransfusão, que baseiam-se em 
doações voluntárias e não renumeradas e aprova leg-
islação regida por esta;

Recordando que a resolução AFR/RC44/R12 
no combate ao VIH/SIDA, que apela aos Estados 
Membros a tomarem medidas urgentes para aprov-
arem as políticas de segurança, mobilizarem recursos 
para o desenvolvimento de infraestruturas de serviços 
de saúde, nos hospitais centrais e distritais, e estabe-
lecerem metas e objectivos para a realização de he-
motransfusões, livres do VIH, em estabelecimentos 
de cuidados de saúde;

Verifi cando com preocupação que só apenas 30% 
dos países na Região formularam, até à data, uma 
política de hemotransfusão e a necessidade sistemáti-
ca de combate às infecções, essencialmente de he-
motransfusões;

Preocupados com o facto de, desde a adopção da 
resolução AFR/RC44/R12, em 1994, terem acon-
tecido mudanças em grande parte dos Estados Mem-
bros, nesta área da medicina são difi cilmente 
perceptíveis, e que a actual situação económica con-
tribuiu para o agravamento da situação da saúde nos 
países da Região; 

Convencido que os Estados Membros na Região 
Africana podem alcançar a segurança do sangue:
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1. APROVA a estratégia regional para a segurança 
das hemotransfusões, como proposto no documento 
AFR/RC51/9.

2. LOUVA o Director Regional pelas medidas já 
levadas a cabo para melhorar a segurança das hemo-
transfusôes na Região;

3. APELA ao Director Regional que:

(a) reformule, adopte e implemente uma politica 
nacional de hemotransfusão de acordo com as 
necessidades e recomendações técnicas da Sede 
Regional, especialmente em relação ao seguinte: 

 (i) criação de normas e padrões de segurança, e de 
um programa de garantia da qualidade de 
modo a proporcionar a todos os pacientes, que 
assim o necessitarem, sangue seguro;

 (ii) formulação de políticas na área dos recursos 
humanos que assegurem a formação, pro-
moção e retenção dos quadros técnicos dos 
centros de hemotrasnfusão, e formação dos 
técnicos que procedem a prescrições no uso 
criterioso de sangue;

 (iii) promoção da investigação na área de segurança 
das hemotransfusões, incluindo no uso de 
sangue humano e seus derivados;

(b) Aloque fundos adequados visando o estabeleci-
mento de infraestruturas de serviços de hemo-
transfusão e a criação de um ambiente propício 
para a concepção de sistemas fi áveis de hemo-
transfusão, incluindo a cadeia de frio;

(c) promova doações voluntárias e não renumeradas 
regularmente e permanente; 

(d) mobilize parceiros bilaterais e multilaterais, bem 
como ONGs para darem apoio técnico e fi nan-
ceiro para o estabelecimento de serviços de he-
motransfusão fi áveis e sustentáveis;

4. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) desempenhe um papel de liderança na instituição 
de programas de hemotransfusão e de combate 
ao VIH na Região Africana da OMS;

(b) apoie os Estados Membros na elaboração e im-
plementação de políticas nacionais de hemo-
transfusão;

(c)  promova e apoie programas de formação para os 
quadros técnicos dos serviços de hemotransfusão 
e para os clínicos que procedem as prescrições; 

(d) facilite a utilização de centros de referência na 
área da hemotransfusão para formação de quad-
ros qualifi cados dos Estados Membros na Região;

(e) mobilize recursos de parceiros internacionais 
para fi nanciar a segurança das hemotransfusões, 
na Região; 

(f) reforce a cooperação técnica, e a colaboração en-
tre os Estados Membros e a OMS de modo a 
melhorar a gestão dos centros de hemotransfusão 
e a qualidade do sangue humano e seus derivados;

(g) garanta o acompanhamento e a implementação 
da presente estratégia, e reporte-os na quin-
quagésima quarta reunião do Comité Regional. 

Quinta reunião, 29 de Agosto de 2001
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2.4 Financiamento da saúde: Uma estratégia 
para a Região Africana
(AFR/RC56/10)

 

INTRODUÇÃO 

1. O fi nanciamento da saúde é uma das quatro 
funções dos sistemas de saúde e está relacionado com 
a recolha de fundos provenientes de várias fontes 
(ex.: governos, famílias, empresas, doadores), com a 
sua conjugação para partilhar o risco fi nanceiro, en-
tre grupos populacionais mais alargados, e com a sua 
utilização para o pagamento de serviços de prestado-
res de cuidados de saúde, públicos e privados1. Os 
objectivos do fi nanciamento da saúde são: a disponi-
bilização de fundos, a garantia da selecção e aquisição 
de intervenções efi cazes em termos de custos, a 
defi nição de incentivos fi nanceiros adequados aos 

prestadores de cuidados e garantir que todos têm 
acesso a serviços de saúde efi cientes2.

2. O desempenho de um sistema de fi nanciamento 
de saúde depende, entre outros factores, da sua ca-
pacidade de gerar rendimentos de modo equitativo e 
efi ciente; da partilha do risco fi nanceiro entre a pop-
ulação saudável e doente, e entre ricos e pobres; da 
medida em que os subsídios são atribuídos aos mais 
carenciados; da efi cácia na aquisição de produtos e 
serviços para a saúde; e da situação económica dom-
inante, ou seja: crescimento económico, desempre-
go, dimensão do sector informal em relação ao 
formal, boa governação, etc..

RESUMO 

1. O modo como um sistema de saúde é fi nanciado afecta a sua gestão, o fl uxo de contributos, 
a prestação de serviços e o alcance de objectivos tais como a saúde, resposta às expectativas não 
médicas das populações (tempos de espera reduzidos, respeito pela dignidade, limpeza das insta-
lações de saúde e a qualidade das refeições) e contribuições fi nanceiras justas para que os indi-
víduos não fi quem expostos a grandes riscos de empobrecimento. 

2. Os países da Região enfrentam vários desafi os chave como: investimento reduzido na saúde; 
taxas de crescimento económico reduzidas; escassez de políticas e planos estratégicos abrangentes 
para o fi nanciamento da saúde; pagamentos onerosos por parte dos utentes; acesso fi nanceiro limi-
tado aos serviços da saúde; cobertura reduzida dos seguros de saúde; ausência de redes de segurança 
social que protejam as populações carenciadas; utilização inefi caz dos recursos; ajuda inefi ciente e 
mecanismos frágeis de coordenação de apoio aos parceiros para o sector da saúde. 

3. Para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) relacionados com a 
saúde e atingir os objectivos nacionais de desenvolvimento sanitário, os sistemas de saúde da 
Região Africana necessitam urgentemente de mais fi nanciamento; maior equidade no fi nancia-
mento e no acesso aos serviços de saúde; de uma utilização efi ciente dos recursos para a saúde; e do 
alargamento da cobertura dos serviços sanitários, principalmente os que se destinam às populações 
pobres. Os países são incentivados a institucionalizar as contas nacionais de saúde para facilitar o 
planeamento, a monitorização e a avaliação fi nanceira. 

4. O objectivo desta estratégia consiste em promover o desenvolvimento de um sistema nacional 
de fi nanciamento da saúde que permita alcançar os ODMs relacionados com a saúde e outros ob-
jectivos nacionais da saúde.
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3. Está amplamente comprovado que o modo como 
um serviço de saúde é fi nanciado afecta tanto o 
desempenho das suas funções como a concretização 
dos seus objectivos3. A dimensão, efi cácia e equidade 
do fi nanciamento da saúde condicionam o ritmo at-
ravés do qual cada país consegue alcançar os seus ob-
jectivos de desenvolvimento sanitário e os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODMs).

4. Reconhecendo o papel fundamental do fi nan-
ciamento no desenvolvimento da saúde, os Chefes 
de Estado africanos comprometeram-se, em 2001, a 
tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
disponibilização de recursos e a utilização efi caz dos 
mesmos. Concordaram também em atribuir, pelo 
menos, 15% dos seus orçamentos nacionais anuais à 
melhoria do sector da saúde,4 este compromisso foi 
reafi rmado na Declaração de Maputo5. As recentes 
decisões6 do Comité Regional Africano da OMS in-
centivam os Estados-Membros a honrar o compro-
misso dos Chefes de Estado em Abuja.

5. Em Maio de 2005, a 58ª Assembleia Mundial da 
Saúde aprovou uma resolução7que incentiva os 
 Estados-Membros a garantir que os sistemas de fi -
nanciamento de saúde incluem um método de pré-
pagamento de contribuições fi nanceiras para os 
cuidados de saúde. Através desta medida pretende-se 
partilhar os riscos entre as populações e evitar despe-
sas catastrófi cas com os cuidados de saúde, bem 
como o empobrecimento dos indivíduos que 
procuram esses mesmos cuidados. A resolução tam-
bém encoraja uma transição planeada para a cober-
tura universal e para fundos externos garantidos, 
geridos e organizados em função de programas ou 
actividades específi cas para a saúde, que contribuam 
para o desenvolvimento de mecanismos sustentáveis 
de fi nanciamento do sistema de saúde no seu todo.

6. Este documento faz uma breve análise da situação 
do fi nanciamento da saúde na Região; propõe inter-
venções prioritárias, que podem ser implementadas 
para reforço dos sistemas nacionais de fi nanciamento 
da saúde; defi ne os papéis e responsabilidades da OMS 
e dos parceiros; e propõe um quadro resumido de 
monitorização e avaliação. As intervenções propostas 
deverão ser urgentemente implementadas para asseg-
urar a concretização dos ODMs e de outros objectivos 
nacionais para a saúde. Este documento de estratégia 
está em consonância com o espírito da Política de 
Saúde para Todos no Século XXI na Região Africana.8

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

7. A partir de 2002, 15 dos 46 países da OMS gasta-
vam menos de 4,5% do seu produto interno bruto na 
saúde. Em 29 países, a despesa governamental por pes-

soa/ano era inferior a 10 USD (ver Figura 1) e 43 
países gastavam menos de 15% do seu orçamento na-
cional anual com a saúde (ver Figura 2). Assim, a 
maioria dos países encontrava-se longe de alcançar o 
objectivo, dos 15%, defi nido pelos Chefes de Estado 
africanos em 2001. Além disso, 31 destes países não 
conseguiram cumprir a recomendação da Comissão 
sobre Macroeconomia e Saúde (CMS), da OMS,9 que 
defi niu o gasto de 34 USD per capita (ver Figura 3), 
como o necessário para adquirir um pacote de serviços 
essenciais de saúde. Na realidade, estimativas feitas 
com base nos dados de 2002 revelam que mesmo que 
todos os países atingissem os objectivos de Abuja, mais 
de metade não teria alcançado grandes progressos na 
concretização dos objectivos da CMH e dos ODMs.10

8. Em 24 países, 50% do total das despesas com a 
saúde foram provenientes de fontes governamentais; 
em 17 países 25% do total das despesas com a saúde 
foram provenientes de fontes externas. Isto mostra 
que a comunidade internacional representa um con-
tributo importante para o fi nanciamento da saúde na 
Região. No entanto, as implicações dos custos re-
sultantes dos investimentos de capital dos doadores 
são muitas vezes ignoradas, o que tem um impacto 
negativo na sua sustentabilidade.

9. As despesas privadas das famílias e empresas rep-
resentaram mais de 40% do total da despesa com a 
saúde em 31 países. Grande parte dos gastos privados 
resultou de pagamentos directos por parte dos agre-
gados familiares (ver Figura 4), incluindo os regimes 
de recuperação de custos da Iniciativa de Bamako11,12. 
Os mecanismos de fi nanciamento de saúde pré-pagos 

Figura 1: Despesas governamentais per capita com a 

saúde à taxa média de câmbio (US$), Região Africana da 

OMS. Fonte: Compilado a partir de dados do The world 
health report 2005: Making every mother and child count, 
Genebra, Organização Mundial de Saúde, 2005, Anexo, 
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(incluindo os seguros de saúde mútuos e os regimes 
de seguros de saúde comunitários)13 apenas abrangem 
uma pequena parte das populações da Região; em 
dois países estes mecanismos representam mais de 
72% das despesas privadas com a saúde. Contudo, 
mesmo nestes países a percentagem da população 
abrangida por estes mecanismos é relativamente 
pequena.

10. Os profi ssionais da saúde contratados pelo gov-
erno e as ONGs recebem, muitas vezes, salários fi xos 
que não são proporcionais à carga laboral. Em muitos 
países, o fi nanciamento dos serviços públicos é proc-

essado através de orçamentos históricos, ajustados à 
infl ação, e através de transferências de fundos entre 
departamentos governamentais, sem estratégias de 
orientação para as decisões de atribuição dos fundos.14

11. Foram registados alguns progressos, nos últimos 
anos, com a mobilização de mais recursos para o sec-
tor da saúde e com a abordagem a vários problemas 
de equidade e efi ciência, incluindo a agregação de 
fundos e a gestão do risco. Existe igualmente algum 
entendimento relativamente aos aspectos fundamen-
tais relacionados com a atribuição dos recursos e a 
aquisição de serviços de saúde.

Figura 2: Despesa geral do governo com a saúde, como percentagem da despesa total do governo, Região Africana da 

OMS. Fonte: Compilado a partir de dados do The world health report 2005: Making every mother and child count, Genebra, 

Organização Mundial de Saúde, 2005, Anexo, Quadro 5.
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Figura 3: Despesa total per capita com a saúde à taxa média de câmbio (em dólares americanos). Região Africana da 

OMS. Fonte: Compilado a partir de dados do relatório mundial da saúde de 2005: “Making every mother and child count”. 

Genebra, Organização Mundial de Saúde, 2005, Anexo, Quadro 5.

Figura 4: Pagamentos directos dos utentes como percentagem das despesas privadas com a saúde, 2002, Região Africana 

da OMS. Fonte: Compilado a partir de dados do The lord health report 2005: Making every mother and child count,, Genebra, 

Organização Mundial de Saúde, 2005, Anexo, Quadro 5.
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Desafi os

12. Os desafi os relacionados com uma recolha efi -
ciente e equitativa de rendimentos incluem: reduzi-
do investimento na saúde; grande dependência das 
despesas directas dos utentes; capacidade reduzida 
dos agregados familiares para suportar as despesas 
devido à pobreza generalizada; taxas de desemprego 
elevadas; crescimento económico reduzido; os dup-
los encargos com as doenças transmissíveis e não-
transmissíveis; crescimento demográfi co com taxas 
elevadas, mas em declínio; distribuição errática dos 
fundos dos doadores; e mecanismos frágeis de co-
ordenação de parcerias de saúde.

13. Ainda persistem desafi os relacionados com a 
agregação dos rendimentos e a gestão de riscos. Por 
exemplo, o pagamento directo por parte das famílias 
não passa por mecanismos de agregação. Os países 
tendem a confi ar somente em um ou dois dos quatro 
mecanismos de gestão dos riscos (sistemas de cuida-
dos de saúde fi nanciados pelo estado, seguro social 
de saúde, seguros de saúde comunitários e seguros de 
saúde voluntários), que podem não ser os adequados 
para atingir todos os objectivos do fi nanciamento da 
saúde. As opções limitadas de resseguro deixam os 
esquemas de seguros vulneráveis à falência.15 A 
gestão dos riscos também é negativamente afectada 
por capacidades de gestão defi cientes no sector 
 público, pela fraca qualidade dos serviços de saúde 
pública, pelos pacotes limitados de benefícios 
 públicos, pelas defi ciências nos subsídios cruzados e 
pelos salários insufi cientes dos profi ssionais de saúde 
pública.

14. Existem vários desafi os relacionados com a 
atribuição de recursos e com a aquisição de serviços 
de saúde. Muitos governos ainda prestam todos os 
seus serviços de saúde através do sector público, ape-
sar da presença e popularidade de instalações de 
ONGs e do sector privado. Os fundos provenientes 
de doadores são, muitas vezes, atribuídos a doenças 
prioritárias e, por isso, não podem ser utilizados no 
reforço dos sistemas de saúde. Alguns subsídios aos 
prestadores de cuidados de saúde benefi ciam mais as 
populações ricas que as pobres. Em muitos países da 
Região, os salários actuais do sector dos cuidados de 
saúde não criam incentivos para um bom desem-
penho e os mecanismos de pagamento nas institu-
ições de saúde pública desencorajam a optimização 
dos resultados e a contenção das despesas. As uni-
dades de saúde continuam a fazer uma utilização in-
efi caz dos recursos16.

Oportunidades

15. Os países podem tirar partido de várias oportuni-
dades. Entre estas, encontra-se o impulso fornecido 
pelos ODM; o compromisso dos Chefes de Estado 
africanos em aumentar, signifi cativamente, as despe-
sas de saúde; o compromisso da comunidade de 
 doadores (ex.: Mecanismo de Financiamento Inter-
nacional, G8, União Europeia, Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico) no 
sentido de aumentar signifi cativamente os instru-
mentos de ajuda (como o Fundo Mundial de Luta 
contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo; a Aliança 
Mundial para Vacinas e Vacinação; a iniciativa para 
os países pobres altamente endividados) e aumentar 
a efi cácia da ajuda17 e a crescente adesão dos parcei-
ros dos países às Abordagens à Escala de Sector 
(SWAPs). Outras oportunidades derivam da cres-
cente determinação da União Africana, no contexto 
da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, 
em promover a boa governação, transparência e re-
sponsabilização na Região; da crescente consciência 
face ao papel essencial da saúde no desenvolvimento; 
da inclusão de uma componente de saúde nas es-
tratégias nacionais de redução da pobreza (incluindo 
os Documentos Estratégicos para a Redução da 
 Pobreza e o Enquadramento Geral das Despesas a 
Médio Prazo); da existência de potencial para au-
mentar a disponibilidade de recursos através de mel-
horias na efi ciência; e de uma maior partilha de 
conhecimentos sobre o fi nanciamento da saúde.18

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivos

16. O objectivo geral desta estratégia consiste em 
promover o desenvolvimento de sistemas nacionais 
de fi nanciamento de saúde equitativos, efi cientes e 
sustentáveis, para alcançar os ODMs e outros objec-
tivos nacionais na área da saúde.

17. Os objectivos específi cos desta estratégia são:

(a) garantir um nível de fi nanciamento necessário 
para alcançar as metas e objectivos desejados de 
modo sustentável;

(b) garantir um acesso fi nanceiro equitativo a 
serviços de saúde de qualidade;

(c) garantir às pessoas protecção contra a catástrofe 
fi nanceira e o empobrecimento decorrentes da 
utilização dos serviços de saúde;

(d) garantir efi cácia da alocação e utilização dos re-
cursos do sector da saúde;
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Princípios orientadores

18. A escolha e implementação de intervenções de 
fi nanciamento prioritárias de saúde serão orientadas 
pelos seguintes princípios:

(a) A apropriação por parte dos países deverá ga-
rantir que sejam estes a orientar e a responsabili-
zar-se por todos os processos de fi nanciamento. 

(b) A prestação de serviços de cuidados de saúde 
procurará promover a equidade no acesso a todos 
os grupos populacionais, com especial atenção 
aos grupos mais vulneráveis (pobres, mulheres e 
crianças). A equidade no fi nanciamento deve ga-
rantir que as contribuições para o fi nanciamento 
do sistema de saúde são proporcionais à capaci-
dade de pagamento e que surjam muito antes de 
os cuidados serem necessários, para proteger as 
famílias do empobrecimento.

(c) A efi ciência deve garantir a obtenção do máximo 
de benefícios para a saúde, a partir dos escassos 
recursos disponíveis, atendendo, principalmente, 
às despesas imediatas de funcionamento, às im-
plicações recorrentes de custos a longo prazo dos 
principais recursos humanos e dos investimentos 
de capital.

(d) Deverá existir um elevado grau de transparência 
em todos os procedimentos, mecanismos fi nan-
ceiros e despesas efectivas.

(e) Os mecanismos de partilha do risco deverão ser 
alargados para aumentar a percentagem do orça-
mento para a saúde que é agregada, reduzindo a 
percentagem gerada pelos pagamentos dos 
utentes.

(f) A tomada de decisões com base em factos deverá 
ocorrer no dia-a-dia, em consonância com as 
reformas do fi nanciamento de saúde, apoiando-
se nas melhores práticas e revelando viabilidade 
económica.

(g) As parcerias devem englobar todos os sectores 
relacionados com a saúde, os vários níveis gov-
ernamentais, o sector privado, as organizações 
internacionais para o desenvolvimento, as comu-
nidades e a sociedade civil.

Intervenções prioritárias

19. As intervenções prioritárias propostas centram-
se no reforço das três funções do fi nanciamento da 
saúde: recolha de receitas; agregação das receitas e 
gestão do risco; atribuição de recursos e aquisições.

20. Este reforço das funções pode exigir a formação 
e contratação de novas categorias de funcionários 
com competências em análise actuarial, economia da 
saúde, gestão fi nanceira e de activos, tecnologias da 
informação, gestão de seguros e programas de pré-

pagamento e planeamento, monitorização e av-
aliação.

Recolha de receitas

21. Reforçar os mecanismos de fi nanciamento. A longo 
prazo, o objectivo será a criação de mecanismos de 
pré-pagamento tais como o seguro social de saúde, o 
fi nanciamento dos cuidados de saúde a partir de im-
postos (incluindo os impostos a aplicar às bebidas 
alcoólicas e ao tabaco) ou qualquer sistema misto de 
pré-pagamento (com a máxima participação da 
comunidade), para alcançar o objectivo de cobertura 
universal. Na fase de transição para a cobertura uni-
versal, é provável que os países utilizem uma com-
binação de mecanismos para gerir efi cazmente o 
risco fi nanceiro. Entre estes, encontram-se subsídios 
(impostos e donativos), seguros obrigatórios (ex.: 
cobertura de seguro social de saúde para grupos es-
pecífi cos), seguros voluntários (de base comunitária, 
cooperativa ou empresarial), resseguro, poupanças e 
despesas directas limitadas.

22. Honrar compromissos regionais anteriores. Actual-
mente existe a necessidade de uma acção política 
para garantir que os Chefes de Estado africanos hon-
ram o compromisso de alocar 15% dos respectivos 
orçamentos nacionais à saúde. Esta medida exige au-
mentos ambiciosos, mas realistas, nas alocações para 
o sector da saúde, ao abrigo do Enquadramento 
Geral das Despesas a Médio Prazo de cada país. Além 
disso, os orçamentos aprovados através dos procedi-
mentos governamentais adequados devem ser exe-
cutados na sua totalidade.

23. Monitorar o apoio orçamental de multi-doadores. É 
necessário monitorar atentamente o apoio orçamen-
tal de multi-doadores para garantir que a transição 
do apoio sectorial, para o orçamento geral, não pro-
voca uma redução nas contribuições dos doadores 
para o sector da saúde.

24. Eliminar ou reduzir os pagamentos dos utentes. Os 
países que optem por eliminar ou reduzir os paga-
mentos por parte dos utentes deverão garantir que 
existe uma fonte alternativa de fi nanciamento para 
continuarem a prestar serviços de alta qualidade.19

25. Melhorar a efi cácia na recolha de receitas. Os mecan-
ismos de recolha de receitas deverão evitar o desper-
dício dos recursos limitados em custos administrativos 
elevados, maximizando os recursos dos sectores for-
mal e informal.

Agregação das receitas 

26. Criação de sistemas de pré-pagamento. Os países de-
verão criar ou expandir sistemas de pré-pagamento 
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nos quais os fundos são recolhidos através de impos-
tos e/ou do pagamento de seguros. Estes sistemas 
permitem às pessoas aceder aos serviços quando ne-
cessitam e os pobres fi cam protegidos da catástrofe 
fi nanceira reduzindo os pagamentos directos dos 
utentes. Na concepção desses sistemas, os decisores 
terão de contar com a participação de todos os 
 intervenientes.20

27. Criação de novas agências de fi nanciamento da saúde. 
Devido à complexidade dos laços entre a gestão de 
risco, a recolha de receitas e a aquisição dos serviços 
de saúde, muitos países podem optar por criar novas 
agências para o fi nanciamento da saúde de modo a 
assegurar a coordenação adequada das três funções 
de fi nanciamento da saúde. Os termos de gestão das 
novas agências de fi nanciamento da saúde deverão 
incluir representações de todos os parceiros relevan-
tes. Sejam quais forem as alterações institucionais, os 
problemas relacionados com a qualidade dos cuida-
dos, o âmbito dos benefícios, os mecanismos de 
pagamento ao prestador e a remuneração dos fun-
cionários devem ser abordados de um modo que 
apoie a agregação das receitas e a gestão de risco.

28. Reforçar as redes de segurança para protecção dos po-
bres. A efi cácia dos mecanismos de isenção pode ser 
reforçada através: de um maior conhecimento da 
política de isenção por parte da comunidade; da 
emissão de cartões de isenção às populações pobres, 
muito antes de surgir a necessidade de recorrer aos 
cuidados de saúde; da redução dos custos directos 
(incluindo o transporte) e indirectos para as popu-
lações pobres; do reforço da capacidade administra-
tiva para monitorizar, supervisionar, interpretar e 
conceder isenções; da compensação das unidades de 
saúde pelas receitas perdidas devido à concessão de 
isenções; do aumento do fi nanciamento das uni-
dades de saúde nos locais onde se concentram as 
populações pobres; e do reforço do apoio político às 
isenções.21 Além disso, quando quase a toda uma 
comunidade vive abaixo do limiar de pobreza, os 
governos terão de providenciar serviços subsidiados 
onde existe um seguro de saúde de base comunitária, 
a participação do governo continuará a ser necessária 
em termos de subsídios e mecanismos de resseguro. 

Alocação de recursos e aquisições

29. Financiamento do reforço dos sistemas de saúde. O 
fi nanciamento para o sector da saúde existente e adi-
cional, de fontes nacionais e internacionais, deverá 
concentrar-se no reforço dos sistemas gerais, bem 
como nos programas para doenças específi cas.

30. Utilizar os recursos das doenças prioritárias no reforço 
dos sistemas de saúde. Para garantir que os programas 

das doenças prioritárias sejam efi cazmente imple-
mentados, é urgente reforçar o sistema de saúde sub-
jacente, incluindo a capacidade de tratamento e os 
cuidados integrados (ex.: cuidados primários e Diag-
nóstico e Tratamento Integrados das Doenças da 
 Infância).

31. Contratação do sector privado e de organizações não-
governamentais. As ONGs e o sector privado possuem 
recursos signifi cativos na Região Africana. Estes re-
cursos podem ser controlados de modo a corre-
sponder aos objectivos das políticas nacionais, através 
de contratos com o sector público, mas muitos país-
es terão de criar o ambiente favorável necessário 
 através de enquadramentos políticos e legislativos 
convenientes. Os governos deverão ser incentivados 
a contratar prestadores de serviços não-governa-
mentais e privados, em especial nas áreas em que têm 
vantagens comparativas e garantem a existência de 
mecanismos que possibilitem, aos pobres, o acesso a 
serviços de saúde de alta qualidade.

32. Incorporação de mecanismos orientados para a procura. 
Alguns países têm experimentado mecanismos efi -
cazes orientados para a procura tais como transferên-
cias condicionais monetárias, vales e prémios de 
seguros subsidiados. Sempre que for pertinente e 
possível, estes deverão complementar os mecanis-
mos de fi nanciamento subjacentes mais vastos. Os 
mecanismos orientados para a procura poderão ser 
mais amplamente utilizados na Região para atenuar 
as barreiras fi nanceiras do acesso aos serviços de cui-
dados de saúde.

33. Reforma dos mecanismos de pagamento ao prestador. 
Os mecanismos de pagamento ao prestador podem 
ser utilizados para criar incentivos para o aumento da 
produtividade, efi cácia e equidade.22 Os países de-
vem garantir que as remunerações, promoções e 
contratos dos profi ssionais da saúde estão directa-
mente associados ao desempenho. Reformas signifi -
cativas no pagamento exigem, muitas vezes, reformas 
paralelas na função pública de modo a alcançar o 
objectivo político de obter o máximo de benefícios 
para a saúde a partir dos recursos disponíveis.23

34. Existem outras intervenções para reduzir o desperdício 
de recursos. Contam-se, entre elas, a alocação dos re-
cursos com base numa avaliação das carências dos 
serviços de saúde; melhoria do aprovisionamento de 
contribuições (ex.: através de concursos públicos), 
dos sistemas de distribuição e das práticas de pre-
scrição; aperfeiçoamento dos sistemas de gestão fi -
nanceira; e reforço das capacidades de custos, 
orçamentação, planifi cação, monitoria e avaliação a 
todos os níveis do sistema de saúde. Igualmente 
benéfi cos serão sistemas de referência aperfeiçoados, 
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equidade institucionalizada e monitoria da efi cácia, 
mecanismos de coordenação do sector da saúde (ex.: 
SWAPs) e um pacote de serviços essenciais com base 
na defi nição de prioridades e na escolha das inter-
venções por parte da sociedade.
Papéis e responsabilidades 

35. Assegurar o aumento dos recursos fi nanceiros a 
nível nacional, de modo equitativo e efi ciente, será 
essencial para a concretização dos objectivos region-
ais para antecipar os progressos destinados a alcançar 
os ODMs e para proteger as populações dos efeitos 
empobrecedores da doença. Tendo em conta que a 
estratégia do fi nanciamento da saúde assumirá um 
papel essencial na concretização destes objectivos, os 
recursos humanos e fi nanceiros adequados são 
necessários e importantes para o seu sucesso.

Países

36. Vontade política, compromisso e apoio a nível 
nacional são essenciais para a implementação bem-
sucedida desta estratégia. Além disso, a liderança téc-
nica do Ministério da Saúde é crucial para a sua 
implementação. Assim, cada país deverá:

(a)  reforçar a capacidade de liderança do Ministério 
da Saúde e a sua colaboração com os ministérios 
das Finanças, do Trabalho e outros ministérios e 
parceiros relevantes;

(b)  reforçar ou desenvolver uma política e plano es-
tratégicos abrangentes para o fi nanciamento da 
saúde, que se assumam como componentes es-
senciais da política nacional de saúde e do seu 
plano de desenvolvimento; além disso, o plano 
estratégico de fi nanciamento da saúde deve ter 
um itinerário claro para atingir os ODMs e, 
eventualmente, uma cobertura universal;

(c)  integrar o seu plano estratégico de fi nanciamen-
to da saúde nos quadros nacionais de desenvolvi-
mento, como o Documento Estratégico para 
Redução da Pobreza e o Enquadramento Geral 
das Despesas a Médio Prazo;

(d)  garantir protecção estatutária para as alocações 
mínimas de fi nanciamento para o sector da 
saúde;

(e)  honrar o compromisso assumido pelos Chefes de 
Estado africanos de alocar ao desenvolvimento 
sanitário pelo menos 15% do orçamento 
 nacional;

(f)  mobilizar recursos adicionais e utilizar as oportu-
nidades existentes de fi nanciamento para atingir 
os objectivos acordados internacionalmente, 
como os ODMs;

(g)  reforçar a administração, a vigilância, transparên-
cia e responsabilização do sector da saúde, e os 

mecanismos para evitar o desperdício dos recur-
sos para a saúde;

(h)  reforçar as capacidades de gestão fi nanceira, in-
cluindo competências nas áreas da contabilidade, 
auditoria, ciência actuarial, economia da saúde, 
orçamentação, planifi cação, monitoria e  avaliação;

(i)  reforçar o sistema nacional de fi nanciamento da 
saúde, incluindo as estruturas, fi nanceiras, proc-
essos e sistemas de gestão fi nanceira, bem como 
a criação ou o reforço dos sistemas de pré-paga-
mento (incluindo o seguro de saúde) com par-
ticipação da comunidade;

(j)  institucionalizar a monitoria da efi cácia e equi-
dade, as contas, a nível nacional e distrital, no âm-
bito dos sistemas de gestão da informação sanitária;

(k)  reforçar as capacidades de gerar e divulgar dados 
sobre o fi nanciamento da saúde (incluindo os 
custos) e de os utilizar na tomada de decisões.

Organização Mundial de Saúde e parceiros

37. Em estreita parceria com o Banco Mundial, Fun-
do Monetário Internacional, Banco para o Desen-
volvimento Africano, Comunidades Económicas 
Regionais, União Europeia, doadores bilaterais, out-
ras agências das Nações Unidas pertinentes (como a 
UNICEF) e outros doadores públicos e privados, a 
OMS fornecerá apoio técnico e fi nanceiro aos países 
da Região para implementarem esta estratégia. Será 
necessário adaptar o apoio técnico e fi nanceiro às 
 necessidades especiais dos países. Além disso a OMS 
e parceiros irão: 

(a)  preparar directrizes regionais para a elaboração 
de políticas de fi nanciamento da saúde e planos 
estratégicos abrangentes, e também para moni-
torar e avaliar a sua implementação; 

(b)  fornecer apoio técnico aos Estados-Membros, de 
acordo com as necessidades, na elaboração de in-
strumentos e métodos para avaliar diferentes 
práticas de fi nanciamento da saúde, incluindo a 
recolha e agregação de receitas e a aquisição (ou 
fornecimento) de serviços, à medida que se 
aproximam da cobertura universal; 

(c)  criar redes e mecanismos que facilitem a partilha 
contínua de experiências no fi nanciamento da 
saúde e das lições aprendidas; 

(d)  apoiar a investigação no fi nanciamento da saúde, 
bem como a divulgação das conclusões da inves-
tigação e a sua utilização na tomada de decisões. 

(e)  garantir que as principais recomendações desta 
estratégia regional constituem o núcleo central 
das componentes sanitárias em todos os planos 
de acção relevantes.

38. Além disso, a OMS e os parceiros vão colaborar 
com os Estados-Membros para garantir que:
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(a)  uma percentagem crescente dos orçamentos na-
cionais seja alocada ao sector da saúde e a outros 
sectores críticos, para acelerar os progressos rela-
cionados com os ODMs para a saúde, em con-
sonância com os compromissos reafi rmados 
pelos Chefes de Estado Africanos em Maputo, 
em 2003;

(b)  os fundos adicionais alocados à saúde, e a sectores 
relacionados a esta, pelos doadores internacionais 
e outros parceiros para o desenvolvimento sejam 
complementares e não substitutos dos recursos 
nacionais, permanecendo consistentes com os 
objectivos macroeconómicos e de crescimento;

(c)  sejam honrados os compromissos de donativos 
assumidos em várias assembleias internacionais24, 
incluindo os compromissos assumidos na De-
claração de Paris25 relativos à efi cácia da ajuda.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

39. O objectivo geral da monitoria e avaliação da 
estratégia de fi nanciamento consiste em avaliar os 
progressos na concretização dos respectivos objec-
tivos e contribuir para uma tomada de decisões bem 
informada.

40. Com o apoio da OMS, e de outros parceiros 
para o desenvolvimento, os Estados-Membros de-
verão proceder a exercícios regulares das contas na-
cionais de saúde e criar um enquadramento para a 
monitorização e avaliação, com as seguintes bases:

(a) Fontes de fi nanciamento: nível, distribuição e 
taxas de execução;

(b) Agregação: cobertura da população pelos mecan-
ismos de agregação;

(c) Despesas: acompanhamento de custos; incidên-
cia das despesas nos benefícios.

41. A OMS irá propor um conjunto de indicadores 
globais que permitam a comparação entre países. 
Além disso, os países acordarão um conjunto de in-
dicadores para monitorizar a implementação dos ob-
jectivos e intervenções prioritárias da estratégia. 
Com o apoio da OMS, e outros parceiros, os países 
recolherão, continuamente, informações sobre a 
 implementação da estratégia e procederão a uma 
 avaliação, entre países, do desempenho do fi nancia-
mento da saúde de 3 em 3 anos.

CONCLUSÃO

42. Para atingir os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio relacionados com a saúde, os objectivos 
nacionais de desenvolvimento sanitário e alargar a 
cobertura dos serviços de saúde, em especial os que 
se orientam para os pobres, os sectores da saúde da 

Região Africana necessitam urgentemente de mais e 
maior equidade no fi nanciamento e no acesso aos 
serviços de saúde; e de maior efi cácia na utilização 
dos recursos para a saúde.

Resolução AFR/RC/56/10

Financiamento da Saúde: Uma Estratégia 
para a Região Africana

O Comité Regional,

Tendo conhecimento das conclusões da Comissão 
sobre Macroeconomia e Saúde, que a débil área da 
saúde contribui signifi cativamente para a pobreza e 
fraco crescimento económico;

Tendo consciência que os investimentos trazem 
ganhos substanciais em termos de redução da pob-
reza e desenvolvimento económico;

Recordando as resolução AFR/RC52/R4 sobre 
pobreza e saúde, a resolução AFR/RC53/R1 sobre 
macroeconomia e saúde e a resolução WHA 58.30 
da Assembleia Mundial da Saúde visando acelerar a 
realização dos objectivos do desenvolvimento em 
termos de saúde, acordados internacionalmente;

Recordando a promessa pelos Chefes de Estados, 
em Abuja, em 2001, à alocarem pelo menos 15% dos 
orçamentos à saúde;

Recordando a resolução da Assembleia da Or-
ganização da Saúde 58.33, apelando aos Estados 
Membros para garantirem mecanismos de fi nancia-
mento sustentáveis;

Recordando a resolução dos ministros da saúde 
da União Africana (Sp/Assembly/ATM (1) Rev.3) 
sobre fi nanciamento de saúde em África, renovando 
o compromisso destes para acelerar o progresso que 
visa a realização das metas dos Objectivos do Desen-
volvimento do Milénio, em Abuja;

Reconhecendo o apoio que tem sido dado, no 
âmbito das iniciativas internacionais, tais como: aos 
Países Pobres Altamente Endividados, o Fundo Glo-
bal de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e o Palud-
ismo, o Fundo Global de Investigação da Saúde, a 
Aliança Mundial para Vacinas e Vacinação, a 
Redução da Malária, Eliminação da Tuberculose, e 
a Bill and Melinda Gates Foundation;

1. APROVA o documento, que se intitula “Finan-
ciamento da Saúde: uma Estratégia para a Região 
Africana”;

2. APELA aos Estados Membros que:

(a) reforçem a capacidade de liderança dos min-
istérios da saúde e tornem a reforçar a sua co-

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   42 06/10/2012   12:05:18



Apoiar o reforço dos sistemas de saúde com base na abordagem dos cuidados de saúde primários

43

laboração junto dos ministérios das fi nanças e do 
trabalho, bem como outros ministérios pertin-
entes e com intervenientes;

(b) reforçem ou criem políticas fi nanceiras integrais 
em termos de saúde e planos estratégicos, e in-
troduza-os nos quadros nacionais de desenvolvi-
mento, tais como: Documentos Estratégicos de 
Redução da Pobreza e Enquadramento das 
Despesas a Médio Prazo; 

(c) honrem os compromissos pelos Chefes de Esta-
do africanos para alocarem 15% dos seus orça-
mentos à saúde;

(d) reforçem os seus sistemas de fi nanciamento de 
saúde com métodos de pré-pagamento, incluin-
do estructuras de fi nanciamento, sistemas de 
gestão e de processamento;

(e) reforçem as capacidades para criarem, divulgarem 
e utilizarem evidências a partir de fi nanciamentos 
de saúde no que toca a tomada de decisão;

3. SOLICITA ao Director Regional, em colabo-
ração com Banco Mundial, com outras agências de 
fi nanciamento multilaterais e bilaterais, e órgãos de 
fi nanciamento público-privado, que:

(a) disponibilize as directrizes regionais de modo a 
criar-se políticas integrais de fi nanciamento de 
saúde e planos estratégicos, e a monitorar e av-
aliar as suas implementações;

(b) forneça apoio técnico aos Estados Membros, 
conforme apropriado, para se criarem ferramen-
tas e métodos de avaliação das diferentes práticas 
em fi nanciamento à saúde;

(c) crie redes e mecanismos para facilitar a partilha 
contínua de experiências em termos de fi nancia-
mento de saúde e lições apreendidas;

(d) apoiei a investigação em termos de fi nanciamen-
to da saúde, a divulgação das conclusões e sua 
utilização na tomada de decisão;

(e) reporte sobre a implementação da estratégia, de 
dois em dois anos.

(f)  reforçe ou crie políticas integrais de fi nanciamen-
to em saúde e planos estratégicos, introduza-os 
nos quadros nacionais de desenvolvimento, tais 
como: Documentos da Estratégia de Redução da 
Pobreza e Quadros das Despesas de Médio Prazo; 

 honre o compromisso assumido pelos Chefes de 
Estado de modo alocar, pelo menos, 15% dos 
seus orçamentos nacionais em saúde; 

 reforce os sistemas nacionais pré-pagos de fi nan-
ciamento da saúde, incluindo estruturas fi nan-
ceiras, processos e sistemas de gestão;

(g) reforçe as capacidades para criar, propagar e uti-
lizar as evidências do fi nanciamento da saúde na 
tomada de decisões.

50º reunião, 30 de Agosto de 2006
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INTRODUÇÃO

1. A efi ciente Gestão de Conhecimentos (GC) é 
actualmente considerada um factor-chave do desem-
penho e da competitividade das organizações. As 
novas abordagens à Gestão dos Conhecimentos, in-
cluindo as que utilizam as tecnologias da informação 
e da comunicação (TIC), podem melhorar a referida 
efi ciência através de uma melhor gestão do tempo, 
de serviços de qualidade, da inovação e da redução 
de custos. As crescentes desigualdades no acesso à 

informação e ao conhecimento, bem como na trans-
formação do conhecimento em políticas e acções 
(lacunas no saber fazer), assim como o fosso no 
domínio digital1 (ou diversidade electrónica) que se 
verifi ca entre os países, e no seu próprio seio, repre-
sentam um sério obstáculo à concretização dos 
 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, rela-
cionados com a saúde, e de outros objectivos de 
desenvolvimento da saúde acordados internacional-
mente.

RESUMO

1. A Gestão Efi ciente de Conhecimentos é considerada, actualmente, um factor-chave do desem-
penho e da competitividade das organizações. Novas abordagens à Gestão de Conhecimentos, 
incluindo as que utilizam as tecnologias da informação e da comunicação, podem melhorar a 
referida efi ciência, através de uma melhor gestão do tempo, da qualidade de serviços, da inovação 
e da redução de custos. 

2. A Estratégia de Gestão de Conhecimentos da OMS, as orientações estratégicas do Escritório 
Regional Africano da OMS para 2005–2009, as estratégias da União Africana e a Nova Parce-
ria para o Desenvolvimento de África, assim como a Cimeira Mundial sobre a Sociedade de In-
formação, sublinham a gestão efi caz da informação e de conhecimentos como um importante 
contributo para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e de outros objec-
tivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, incluindo os relativos à saúde.

3. A fraca cultura de Gestão de Conhecimentos e a limitação das capacidades e das infraestrutu-
ras das tecnologias da informação e comunicação (TIC) representam um sério entrave ao acesso ao 
conhecimento, bem como à sua partilha e aplicação. As novas abordagens para a Gestão de Con-
hecimentos e a actual revolução no domínio das TIC representam, para a Região Africana da 
OMS, uma oportunidade histórica para promover uma cultura de Gestão de Conhecimentos e 
ultrapassar o fosso no domínio digital, com vista a reforçar os sistemas de saúde, a melhorar os 
resultados obtidos e a proporcionar a equidade no acesso à saúde. 

4. Os países vão alcançar benefícios se a Gestão de Conhecimentos for uma componente prior-
itária das suas políticas e planos nacionais de desenvolvimento sanitário, esta ênfase requer uma 
alocação adequada de recursos, bem como o apoio dos parceiros relevantes. 

5. O Comité Regional analisou estas orientações estratégicas e adopto-as juntamente com a 
resolução proposta.

2.5 Gestão de conhecimentos na Região 
Africana da OMS: Orientações estratégicas 
(AFR/RC56/16)
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2. A Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Infor-
mação (CMSI), que se realizou em Genebra, em 
2003, e em Tunes, em 2005, adoptou um plano de 
acção que realça a importância da Gestão de Con-
hecimentos e a utilização efi caz das tecnologias de 
informação e de comunicação (TIC) na agenda in-
ternacional de desenvolvimento, incluindo a área da 
saúde. A União Africana e a Nova Parceria para o 
Desenvolvimento de África discutiram igualmente o 
fosso no domínio digital e a cibersaúde2 como 
questões de elevada prioridade na agenda de desen-
volvimento continental.

3. A OMS defi niu a Gestão de Conhecimentos 
como: “um conjunto de princípios, instrumentos e 
práticas que permitem aos indivíduos criar conheci-
mentos, partilhá-los, traduzi-los e aplicá-los na cri-
ação de valores e na melhoria da efi cácia.’3 A 
estratégia de Gestão de Conhecimentos e as orientações es-
tratégicas da OMS para a acção da OMS na Região Afri-
cana 2005–2009 sugerem, implicitamente, a Gestão 
de Conhecimentos na área da saúde como uma pri-
oridade estratégica essencial.4 Por outro lado, a 
Resolução WHA58.28, da Quinquagésima-oitava 
Assembleia Mundial da Saúde5, incentivou os Esta-
dos-Membros e solicitou ao Diretor-geral a pro-
moção e apoio activo das iniciativas no domínio da 
cibersaúde.

4. O presente documento propõe orientações es-
tratégicas para uma maior efi cácia na geração, par-
tilha e aplicação dos conhecimentos, discutindo, 
igualmente, as subsequentes e respectivas funções e 
responsabilidades dos países, da OMS e dos seus 
 parceiros.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

5. O trabalho dos Ministros da Saúde, da OMS e de 
outros parceiros já inclui componentes de Gestão de 
Conhecimentos, nomeadamente a criação, partilha e 
aplicação dos conhecimentos científi cos e técnicos, 
explícitos e implícitos. Exemplos concretos da Gestão 
de Conhecimentos de saúde incluem a investigação 
na área da saúde, o ensino médico e outros elementos 
para o desenvolvimento dos recursos humanos, a 
análise da situação sanitária, a monitorização e a av-
aliação dos programas, e o desenvolvimento de 
 estratégias, normas, padrões e orientações. As publi-
cações, os serviços de biblioteca, os centros de docu-
mentação, as reuniões, as acções de formação e os 
seminários são exemplos típicos de instrumentos e 
métodos de Gestão de Conhecimentos.

6. Contudo, é do conhecimento geral que a Gestão 
de Conhecimentos na área da saúde é, de um modo 

genérico, defi ciente e que são necessárias grandes 
melhorias nesta importante área. A Gestão de Con-
hecimentos deve lidar não apenas com o conheci-
mento formal e explícito, que resulta da investigação 
em saúde e da documentação sistemática sobre 
questões sanitárias, mas também com o conheci-
mento tácito que está presente no espírito das pes-
soas e provém de experiências individuais e colectivas 
inestimáveis.

7. Os novos progressos tecnológicos estão a provo-
car uma rápida mudança nas comunicações, alargan-
do as possibilidades e disponibilizando novos 
instrumentos para a Gestão de Conhecimentos. Os 
progressos mais importantes: são o correio electróni-
co, as bases de dados electrónicas, os sítios da Inter-
net, as intranets, os motores de busca, a vídeo e 
teleconferência, as bibliotecas virtuais, as ferramentas 
de colaboração electrónica e os localizadores de con-
hecimentos especializados.

8. O fosso no domínio digital, que separa aqueles 
que fazem parte da revolução electrónica das comu-
nicações digitais daqueles que não têm acesso aos 
benefícios das novas tecnologias, representa um im-
portante obstáculo à utilização efi caz das soluções 
das TIC na Gestão de Conhecimentos. Actual-
mente, os 942 milhões de pessoas que vivem nos 
países desenvolvidos usufruem de um acesso cinco 
vezes melhor aos serviços telefónicos fi xos e móveis, 
têm um acesso nove vezes melhor aos serviços de 
Internet e possuem 13 vezes mais computadores pes-
soais do que os 5,6 mil milhões de pessoas que vivem 
nos países de rendimentos baixos e médios-baixos. 
Existem actualmente 800.000 aldeias, em todo o 
mundo, sem acesso aos serviços telefónicos básicos.6 
Como foi reconhecido, durante a Cimeira Mundial 
sobre a Sociedade da Informação, a África Subsari-
ana é a região do mundo mais desfavorecida a nível 
electrónico.

9. É frequente os decisores políticos, os prestadores 
de serviços de saúde e as comunidades não terem 
acesso à informação nem aos conhecimentos rele-
vantes quando e onde eles são realmente necessários. 
Por outro lado, existe um excesso de informação 
que resulta no desperdício de tempo, confusão e in-
adequação nas tomadas de decisões e resolução de 
problemas.

10. A cibersaúde e a telemedicina estão a desempen-
har um papel cada vez mais importante na saúde pú-
blica, nos conhecimentos clínicos e na prática 
médica. Oferecem uma vasta gama de soluções para: 
a avaliação da situação sanitária; os sistemas de alerta 
e resposta às epidemias; gestão dos estabelecimentos 
de saúde, serviços e programas; a promoção da 
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saúde; a prestação de cuidados de saúde; a formação; 
e para a educação contínua através da aprendizagem 
electrónica.

11. Existe uma proliferação de Comunidades de 
Prática, intervenientes interessados em problemas 
específi cos comuns que trocam as suas informações e 
conhecimentos directamente ou através de ferra-
mentas electrónicas. Esta abordagem constitui um 
poderoso instrumento para a partilha e aplicação dos 
conhecimentos.

12. Os pontos fortes e as oportunidades mais impor-
tantes para a Gestão de Conhecimentos na Região 
Africana são: a consciencialização e o empenho, cada 
vez maiores, dos decisores políticos e dos profi ssion-
ais; o número crescente de parceiros dispostos a apoi-
ar os programas de Gestão de Conhecimentos, tais 
como a cibersaúde e a telemedicina; o progresso (em-
bora limitado) das infraestruturas das TIC e o ambi-
ente favorável criado pela Cimeira Mundial sobre a 
Sociedade da Informação. Estão a ser implementados 
vários projectos de cibersaúde e outros estão a ser pre-
parados, nomeadamente, a Rede Electrónica Pan-
Africana coordenada pela União  Africana. 

13. Os pontos fracos e as ameaças na área da Gestão 
de Conhecimentos incluem: a falta de políticas, nor-
mas, padrões e estratégias formais; estilos de gestão e 
de liderança que prejudicam a aprendizagem ou a 
partilha e a aplicação dos conhecimentos; más in-
fraestruturas das TIC e o consequente fosso no 
domínio digital; e a limitação de recursos humanos e 
fi nanceiros.

14. Os principais desafi os para os países, para a OMS 
e seus parceiros são o acesso limitado aos conheci-
mentos relevantes (lacunas no conhecimento) e a 
limitada transformação dos conhecimentos em 
acções (lacunas no saber fazer); a fraca aprendizagem 
e fraco comportamento de partilha de conhecimen-
tos; processos e mecanismos de gestão irrelevantes 
para uma efi ciente Gestão de Conhecimentos; e 
falta de coordenação nas várias abordagens e iniciati-
vas no domínio da Gestão de Conhecimentos.

AGENDA REGIONAL

Objectivos

15. O objectivo geral deste documento é contribuir 
para a melhoria do desempenho e dos resultados do 
sistema de saúde, através de uma Gestão de Con-
hecimentos efi caz na área da saúde.

16. Os objectivos específi cos são:

(a) melhorar o acesso e partilha da informação e 
conhecimentos no domínio da saúde; 

(b) maximizar o impacto do conhecimento explíci-
to e tácito, incluindo a investigação em saúde e 
o conhecimento experimental, através da partil-
ha e aplicação efi caz dos conhecimentos;

(c) promover a cibersaúde como meio efi caz de re-
forço dos sistemas de saúde e de melhoria na 
prestação dos serviços de saúde, incluindo a 
qualidade dos cuidados.

Intervenções prioritárias

17. Advocacia. A Gestão de Conhecimentos para a 
área da saúde deve ser promovida pelos decisores 
políticos, ao mais alto nível governamental, e pelos 
parceiros do desenvolvimento internacional e 
 regional. 

18. Criação de dados e factos. Deve ser efectuada e ac-
tualizada uma análise regular da situação da Gestão 
de Conhecimentos, ao nível regional e nacional, at-
ravés de inquéritos e estudos especiais. Estas análises 
deverão dar origem a factos; identifi car as melhores 
práticas; considerar os conhecimentos explícitos, 
tácitos, comunitários e tradicionais; e localizar os 
conhecimentos especializados existentes.

19. Desenvolvimento de políticas e planos. Devem ser 
elaboradas políticas e planos específi cos para cada 
país, com vista à obtenção de maiores progressos na 
Gestão de Conhecimentos e para garantir que a 
mesma é incorporada em todo o sistema de saúde, 
incluindo todos os programas e projectos. A Gestão 
de Conhecimentos deve estar em harmonia com os 
planos globais de desenvolvimento nacional, os 
planos das TIC e com as políticas e planos de saúde. 
Deverão também ter em consideração as estratégias 
da União Africana, da Nova Parceria para o Desen-
volvimento de África, da Cimeira Mundial sobre a 
Sociedade da Informação e da Organização Mundial 
de Saúde. As políticas e planos de Gestão de Con-
hecimentos devem apoiar, de forma explícita, a cri-
ação de capacidades, o desenvolvimento dos recursos 
humanos, a equidade na prestação de serviços de 
saúde e os resultados obtidos neste sector.

20. Defi nição de padrões e normas. Normas, padrões e 
regulamentos apropriados são vitais para o progresso 
sustentável da Gestão de Conhecimentos, principal-
mente na área da cibersaúde e da telemedicina. De-
vem basear-se nas melhores práticas internacionais e 
adaptar-se a cada contexto nacional.

21. Criação de capacidades. As capacidades estão rela-
cionadas com três importantes componentes da 
Gestão de Conhecimentos: as competências e o 
comportamento das pessoas, os processos e as tecno-
logias de gestão. As principais abordagens a imple-
mentar incluem a formação e a educação contínua, 
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incentivos aos funcionários, mecanismos instituci-
onais e a utilização efi caz das infraestruturas das TIC.

22. Promover parcerias e mobilizar recursos apropriados. A 
dinâmica mundial a favor do desenvolvimento da 
Gestão de Conhecimentos e das Tecnologias da In-
formação, criada pela Cimeira Mundial sobre a So-
ciedade da Informação e outras iniciativas 
internacionais e regionais, deve ser activamente uti-
lizada para construir parcerias fortes, aos níveis na-
cional e regional, e para mobilizar os recursos 
adequados para a Gestão de Conhecimentos.

23. Criação, partilha e aplicação efi caz do conhecimento. 
Os países e todos os intervenientes devem promover 
a Gestão de Conhecimentos, em todos os sistemas 
de saúde, para o desenvolvimento e para a obtenção 
de resultados equitativos na área da saúde. A Gestão 
de Conhecimentos, incluindo a aprendizagem, par-
tilha e aplicação, deve constituir parte integrante da 
cultura de gestão nos sectores e sistemas de saúde. 
Deve dar-se especial atenção aos conhecimentos 
tácitos, tradicionais e orais relativos ou relacionados 
com a saúde, principalmente nas áreas rurais. Isto 
inclui a utilização alargada de mecanismos, como as 
comunidades de prática e os instrumentos assistidos 
pelas TIC. A Gestão de Conhecimentos deve estar 
solidamente associada aos sistemas de informação 
sanitária, à investigação em saúde e ao desenvolvi-
mento dos recursos humanos.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

24. Os países devem elaborar estratégias de Gestão 
de Conhecimentos como parte integrante das suas 
políticas e planos nacionais de desenvolvimento san-
itário. As estratégias relevantes da União Africana e 
da Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, 
o Plano de Acção da Cimeira Mundial sobre a Socie-
dade da Informação, o Décimo-Primeiro Programa 
Geral de Trabalho da OMS e as orientações estratég-
icas do Escritório Regional Africano da OMS devem 
informar as políticas nacionais, as estratégias e os 
planos para a Gestão de Conhecimentos. Os países 
devem igualmente incentivar, de forma activa, as 
parcerias e mobilizar recursos para a implementação, 
monitorização e avaliação da Gestão de Conheci-
mentos e dos programas das TIC, em estreita colabo-
ração com todos os intervenientes, principalmente as 
instituições de formação e investigação.

25. A OMS fornecerá o apoio necessário para que 
os países possam: preparar e implementar políticas, 

planos e programas; estabelecer normas e padrões; 
monitorizar e avaliar os programas; e coordenar as 
parcerias, a advocacia e a mobilização de recursos.

26. Convidam-se todos os parceiros, incluindo as 
instituições académicas e empresariais, a dar o seu 
fi rme apoio aos países nos esforços desenvolvidos 
para promover a gestão da informação e dos con-
hecimentos na área da saúde. Deverão igualmente 
contribuir para a efi cácia da coordenação e da for-
mação de consensos e alocar os recursos fi nanceiros 
apropriados para apoiar a Gestão de Conhecimentos 
na área da saúde.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

27. Os países deverão integrar, nos seus planos de 
desenvolvimento sanitário, indicadores adequados 
de Gestão de Conhecimentos e assegurar-se que a 
monitorização e a avaliação desses planos inclui uma 
componente de Gestão de Conhecimentos. A 
Gestão de Conhecimentos deverá ser uma parte in-
tegral de todo e qualquer programa de saúde pública 
e ser avaliada como tal.

28. De dois em dois anos, deverão ser apresentados 
ao Comité Regional relatórios de progresso sobre a 
Gestão de Conhecimentos, ao nível nacional e re-
gional.

CONCLUSÃO

29. Tendo em conta o papel primordial que a Gestão 
de Conhecimentos desempenha no desenvolvimen-
to sanitário, os Estados-Membros são incentivados a 
tirar o maior partido possível da revolução que ac-
tualmente se verifi ca no domínio da Gestão de Con-
hecimentos e das TIC. Este fenómeno representa 
uma excelente oportunidade para: o avanço do 
desenvolvimento na área da saúde; atingir os Objec-
tivos de Desenvolvimento do Milénio, relativos à 
saúde, e outros objectivos estabelecidos internac-
ionalmente para a área da saúde e evitar a marginali-
zação aos níveis mundial, regional e nacional. A 
Gestão de Conhecimentos na área da saúde inclui a 
utilização adequada das TIC e merece uma posição 
de destaque nas agendas de todos os Estados-Mem-
bros e da Região como um todo.

30. O Comité Regional analisou estas orientações 
estratégicas e adoptou-as juntamente com a resolução 
proposta.
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Resolução AFR/RC48/R8

Gestão de Conhecimentos na Região Africana 
da OMS: Orientações Estratégicas

O Comité Regional,

Relembrando a Resolução WHA.58.28 sobre ci-
ber saúde;

Tendo consciência da importância de uma boa 
Gestão de Conhecimentos para um melhor desem-
penho do sistema nacional de saúde;

Recordando o Décimo-Primeiro Programa-
Geral da OMS e as orientações estratégicas das ac-
tividades da OMS na Região Africana 2005 – 2009;

Considerando o plano de acção e a declaração da 
Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, 
bem como as orientações da União Africana e da 
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 
(NEPAD) para o desenvolvimento das tecnologias 
de informação e comunicação;

Tendo consciência das possibilidades proporcion-
adas por uma utilização efi caz das novas tecnologias 
de informação e comunicação em todos os domínios 
do desenvolvimento da saúde;

Reconhecendo que existem várias iniciativas na-
cionais ou regionais nos domínios da Gestão de 
Conhecimentos na área da saúde e da cibersaúde;

Tendo examinado o documento apresentado 
pelo Director Regional sobre a gestão dos conheci-
mentos;

1. APROVA as orientações estratégicas propostas 
pelo Director Regional para a Gestão de Conheci-
mentos no domínio da saúde;

2. APELA os Estados-Membros que:

(a) elaborem orientações estratégicas nacionais para 
a gestão de conhecimentos, incluindo a ciber 
saúde, assegurando que sejam integradas como 
prioridade nas suas políticas e planos nacionais de 
saúde;

(b) estabeleçam normas e padrões, incluindo de na-
tureza ética, tendo em conta os novos progressos 
tecnológicos e as novas abordagens na Gestão de 
Conhecimentos;

(c) reforçem as capacidades nacionais em matéria de 
gestão de conhecimentos;

(d) incluam o sector da saúde nos planos nacionais 
de desenvolvimento das tecnologias de infor-
mação e comunicação;

(e) criem parcerias sustentáveis, aloquem e mobi-
lizem os recursos necessários para melhorar a 
gestão de conhecimentos a todos os níveis do 
sector da saúde;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) continue a defender a gestão de conhecimentos 
enquanto abordagem essencial para o reforço 
dos sistemas de saúde;

(b) elabore orientações, normas e padrões genéricos 
para a gestão de conhecimentos;

(c) forneça apoio técnico aos Estados-Membros 
para o desenvolvimento e implementação das 
políticas e planos nacionais;

(d) reforçe as parcerias ao nível regional, principal-
mente com a União Africana, o NEPAD e as 
comunidades económicas regionais;

(e) apresente, de dois em dois anos, um relatório so-
bre os progressos feitos na implementação da 
presente resolução.

Sétima sessão, 31 de Agosto 2006
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RESUMO

1. Nos países da África Subsariana, cerca de 1,2 milhões de crianças com menos de cinco anos de 
idade morrem anualmente de infecções respiratórias agudas (IRA), sobretudo de pneumonia; cerca 
de 800.000 morrem de doenças diarreicas, perto de 500.000 de sarampo e à volta de 600.000 
de paludismo. Em mais de 50% dos óbitos, cada uma destas doenças aparece associada à mal-
nutrição. Projecções realizadas em 1996, com base numa análise do fardo das doenças a nível 
mundial, indicam que estas doenças continuarão a ser as principais responsáveis pela morbilidade e 
mortalidade no ano 2020, a menos que se tomem medidas signifi cativamente mais fortes para as 
combater

2. A necessidade de dar a esta situação uma resposta de âmbito mundial exige que a saúde 
encontre apoio num enquadramento alargado, que proporcione oportunidades para implementar 
intervenções de carácter preventivo, promocional, curativo e indutoras de desenvolvimento. Para 
se alcançarem progressos sustentados na saúde infantil, é necessário integrar todos esses esforços, 
bem como estabelecer parcerias de longo prazo que apoiem políticas e estratégias defi nidas a nível 
nacional e baseadas em evidências.

3. Para responder ao desafi o das doenças da infância, a Sede Regional da OMS em África 
tem, desde 1995, intensifi cado o seu apoio aos Estados-Membros, tendo adoptado o programa de 
Gestão Integrada das Doenças da Infância (AIDI), o qual é uma estratégia de custo-benefício para 
reduzir a morbilidade e mortalidade neste vulnerável grupo etário. Desde Dezembro de 1998, a 
estratégia está a ser implementada em 22 dos 46 países da Região.

4. Apesar das potenciais vantagens do AIDI, há um certo número de obstáculos a nível regional 
nacional e sub-nacional que devem ser enfrentados, a fi m de se acelerar a sua implementação. Esses 
obstáculos são os limitados recursos humanos e fi nanceiros e a debilidade dos sistemas de saúde, em 
muitos países da Região.

5. O objectivo deste documento é proporcionar um plano estratégico para aceleração do AIDI 
durante os próximos cinco anos, a fi m de apoiar os Estados-Membros na redução da morbilidade 
e mortalidade infantis pela implementação de intervenções a vários níveis do sistema de saúde, 
especialmente aos níveis comunitário e distrital.

6. As principais áreas de intervenção do plano estratégico proposto são: reforço da capacidade dos 
níveis nacional, distrital e regional, reforço dos sistemas de saúde e promoção de uma implemen-
tação sustentada do GIDI, introduzindo-o nos programas de formação das instituições médicas e 
paramédicas.

7. O Comité Regional analisou e adoptou o plano estratégico da AIDI.

3.1 Atenção integrada às doenças da infância 
(AIDI): Plano estratégico para 2000–2005
(AFR/RC49/10)
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INTRODUÇÃO

1. Cerca de 11 milhões de crianças com idade 
 inferior a 5 anos morrem anualmente, no mundo, de 
doenças comuns e evitáveis, tais como: infecções 
respiratórias agudas, diarreia, paludismo, sarampo e 
malnutrição. Muitos desses óbitos ocorrem em 
 países da África Subsariana. Em cada ano, cerca de 
1,2 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos 
morrem de infecções respiratórias agudas (IRA), so-
bretudo pneumonia; 800.000 de doenças diarreicas, 
500.000 de sarampo e cerca de 600.000 de paludis-
mo. Cada uma destas doenças aparece também 
 associada à malnutrição em mais de 50% de óbitos.

2. Projecções baseadas numa análise do fardo das 
doenças a nível mundial, realizada em 1996, indicam 
que estas doenças continuarão a ser as principais 
 responsáveis pela morbilidade e mortalidade no ano 
2020, a menos que se tomem medidas signifi cativa-
mente mais fortes para as combater.

3. Em fi nais dos anos 80 e princípios dos anos 90, 
assistiu-se, a nível mundial, a uma crescente pre-
ocupação pela saúde das crianças, e à perspectiva de 
controlar as doenças e os problemas de saúde. Mas 
embora existam ferramentas adequadas para um 
combate efi caz, as doenças da infância estão a ceifar 
as vidas de milhões de crianças, em todo o mundo.

4. A necessidade de uma resposta de âmbito mun-
dial a esta situação exige que a saúde encontre apoio 
num enquadramento alargado, que proporcione 
oportunidades para implementar intervenções de 
carácter preventivo, promocional, curativo e de 
desenvolvimento. A estratégia de Atenção Integrada 
às Doenças da Infância (AIDI), elaborada pela OMS 
e a UNICEF em 1995, pretende dar resposta a este 
desafi o.

5. O GIDI oferece um conjunto de intervenções 
que promovem o rápido reconhecimento e o trata-
mento efi caz dos maiores assassinos de crianças com 
idade inferior a 5 anos. Promove a prevenção da 
doença por meio de uma alimentação melhorada 
(incluindo aleitamento), vacinação e promoção de 
material tratado com insecticida. Promove igual-
mente o uso de micronutrientes, tais como: vitamina 
A e a terapêutica com ferro, e a desparasitação dos 
mais vulneráveis. Por último, o GIDI reforça práti-
cas familiares que são importantes para a saúde da 
criança. Estes objectivos podem ser alcançados 
 através da implementação dos três componentes da 
AIDI:

 (i) melhoria dos conhecimentos dos quadros da 
saúde no tratamento de casos;

 (ii) melhoria dos serviços de saúde;

 (iii) melhoria das práticas familiares e comunitárias.

6. A implementação da AIDI começou na Região 
Africana em 1996 e, desde 1998, a estratégia tem 
sido implementada em 22 dos 46 países, seis dos 
quais já estão a implementá-la a nível distrital, e out-
ros dois já estão a incorporar melhorias nas práticas 
familiares e comunitárias. Outros países da Região 
planeiam o início da implementação para 1999.

7. O objectivo deste documento é proporcionar 
um quadro para a implementação da estratégia de 
AIDI durante os próximos cinco anos.

JUSTIFICAÇÃO

Enquadramento político

8. Acontecimentos internacionais, como a Confer-
ência de Alma-Ata de 1978, a adopção em 1989 da 
Convenção dos Direitos da Criança, já ratifi cada por 
um número recorde de 191 países, a Cimeira Mun-
dial sobre as Crianças em Setembro de 1990, durante 
a qual os chefes de governo comprometeram-se a 
alcançar determinados Objectivos para as Crianças 
até ao Ano 2000, a Conferência Internacional sobre 
Nutrição, em 1992, a Conferência Internacional 
 sobre População e Desenvolvimento no Cairo e a 
Quarta Conferência Mundial da Mulher em Pequim, 
em 1995, resultaram na implementação, por parte 
dos países, de intervenções visando melhorar a 
 sobrevivência, desenvolvimento e protecção da cri-
ança. A adopção destes objectivos foi extremamente 
importante, pelo facto dos países se terem compro-
metido a obter resultados concretos no que respeita 
à redução da mortalidade e morbilidade, e à prestação 
de cuidados de saúde às crianças.

9. Em colaboração com outros parceiros, a OMS e 
a UNICEF assumiram a liderança na galvanização da 
comunidade internacional para acções coordenadas a 
favor das crianças e apoiaram os esforços para  reduzir 
a morbilidade e mortalidade infantil. Para tal, foram 
tomadas as seguintes medidas:

 (i) Em 1990, houve uma reunião conjunta da 
OMS e UNICEF para estudarem a possibili-
dade de desenvolver o Programa de Gestão 
Integrada das Doenças da Infância (GIDI).

 (ii) O Nono Programa Geral de Trabalho da OMS 
(1996–2001) adoptou a Estratégia Integrada 
para Implementação dos Programas de Com-
bate às Doenças.

 (iii) Em Maio de 1995, a Assembleia Mundial da 
Saúde adoptou a AIDI, como sendo a abord-
agem de custo-benefício para a sobrevivência e 
desenvolvimento das crianças.
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 (iv) Em Agosto de 1995, o Quadro Político da 
Sede Regional da OMS/AFRO em África 
para Cooperação Técnica com os Estados-
Membros confi rmou a AIDI como a abord-
agem adequada e efi caz, a implementar na 
Região.

10. Na última década verifi cou-se, a nível mundial, 
um despertar para a equidade e a justiça social. As 
crianças são a chave de um futuro equitativo e 
 socialmente justo, daí a necessidade de colocar a 
saúde infantil no topo da agenda política.

Justifi cação técnica

11. Desde o início da década de 80, a OMS e os seus 
parceiros têm apoiado os países no desenvolvimento 
de programas específi cos de controlo de doenças. 
Esses programas, ainda que efi cientes, em geral não 
estabeleciam ligações claras com os outros compo-
nentes dos cuidados de saúde. Em vez disso, ajuda-
vam a concentrar a atenção dos profi ssionais de 
saúde em sinais e sintomas específi cos da doença, 
que são normalmente os motivos que levam as mães 
a procurarem quem lhes trate dos fi lhos. Não faziam 
uma avaliação sistemática dos outros aspectos da 
saúde da criança. De um modo geral, não havia uma 
ligação clara entre os cuidados preventivos e promo-
tores da saúde, no âmbito da abordagem global aos 
cuidados de saúde infantil. Em consequência, havia 
uma situação generalizada de perda de oportuni-
dades para vacinar e tratar outras infecções, com 
 duplicação de esforços e desperdício dos parcos re-
cursos. Das lições apreendidas com a implementação 
de programas específi cos de controlo de doenças, 
emergiu a necessidade de uma estratégia integrada 
que englobasse as estratégias individuais, o que tem 
sido um grande desafi o desta década.

12. A estratégia de AIDI é única, dado que está con-
cebida de forma genérica, podendo ser adaptada às 
realidades epidemiológicas e culturais dos países e às 
condições de operacionalidade, para implementar as 
actividades existentes em cada país. Assim, em alguns 
países, certos componentes dos programas de luta 
contra as doenças prevalentes podem ser acrescenta-
dos à estratégia de AIDI. Por outro lado, pode-se 
eliminar os outros componentes não prevalecentes 
(Ex.: o paludismo), segundo as características da área 
em questão.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

13. Apesar das vantagens potenciais da AIDI,  existem 
a nível regional, nacional e sub-regional obstáculos 
que exigem atenção para uma implementação 
 acelerada.

 (i) A nível regional e nacional há uma capacidade 
limitada de consultores competentes e dis-
poníveis, e há poucos quadros para dar  resposta 
à crescente procura da AIDI.

 (ii) São limitados os fundos disponíveis para dar 
 assistência técnica aos países e distritos. Muitos 
países precisam ainda de alocar fundos à 
 implementação da AIDI.

 (iii) Na maioria dos países da Região, os sistemas 
de saúde, tanto a nível nacional como distrital, 
não têm solidez sufi ciente para dar resposta 
às necessidades da AIDI, sobretudo no que 
 respeita à disponibilidade de medicamentos e 
vacinas.

 (iv) São limitadas as redes de troca de informações, 
experiências e conhecimentos.

 (v) A nível nacional, parceiros diferentes têm 
 diferentes prioridades. Além disso, há falta de 
consistência nas abordagens à saúde infantil, o 
que difi culta a coordenação e pode, de facto, 
resultar na duplicação de esforços.

14. Em 1998, foi feita uma análise dos três anos de 
implementação da AIDI na Região Africana, a qual 
revelou os seguintes desafi os:

 (i) Proporcionar apoio técnico adequado, como 
resposta aos crescentes pedidos dos países.

 (ii) Garantir uma colaboração contínua com pro-
gramas, tais como: o paludismo, medicamentos 
essenciais, PAV, saúde infantil e nutrição, 
 considerando as actividades a implementar de 
 forma integrada e aquelas que só necessitam de 
coordenação.

 (iii) Levar a AIDI até às famílias e às comunidades, 
com a sua participação activa e controlo na 
prevenção e redução das elevadas taxas de 
mortalidade entre crianças com menos de 5 
anos, antes de chegarem às unidades de saúde.

 (iv) Garantir uma implementação sustentável da 
estratégia tendo em conta o actual baixo nível 
das alocações dos países e da comunidade 
 internacional.

 (v) Incluir e implementar a AIDI no sistema de 
saúde descentralizado e dar resposta às neces-
sidades que daí resultem.

 (vi) Garantir a continuidade de colaboração com 
os parceiros para que exista um objectivo co-
mum e um mesmo entendimento da estratégia 
de AIDI.

PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL

Finalidade

15. O plano estratégico visa contribuir para a 
redução da mortalidade infantil na Região Africana, 
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desenvolvendo os conhecimentos dos quadros da 
saúde para tratamento de casos, e proporcionando o 
apoio dos sistemas de saúde às práticas comunitárias 
e familiares.

Princípios orientadores

16. Onze países, onde ocorre mais de 80% da mor-
talidade infantil na Região, receberão apoio técnico 
e fi nanceiro intensivo, num esforço para alterar a 
situação.

17. Na implementação da estratégia de AIDI devem 
fazer-se esforços para assegurar:

 (i) o empenho e apropriação pelos países, nos 
níveis político e operacional;

 (ii) a institucionalização da AIDI nos serviços 
 nacionais de saúde;

 (iii) resposta com base numa participação distrital, 
às necessidades expressas pela população;

 (iv) um contributo para a prevenção, bem como 
para o diagnóstico precoce e tratamento das 
doenças da infância.

Objectivos gerais

18. Os objectivos gerais do plano estratégico region-
al são garantir que cada Estado-Membro:

 (i) melhore a qualidade dos cuidados prestados às 
crianças com menos de 5 anos de idade, a nív-
el dos estabelecimentos de saúde e do agregado 
familiar;

 (ii) reforçe o sistema de saúde, para sustentar a 
 implementação da AIDI.

Objectivos específi cos

19. Para alcançar os objectivos acima expostos, a 
Sede Regional da OMS em África colaborará com 
os Estados-Membros e parceiros no sentido de:

 (i) Reforçar a capacidade dos níveis regional, na-
cional e sub-nacional para uma implementação 
sustentada da AIDI. Esta será alcançada pela via 
da formação e por uma aprendizagem estru-
turada por parte de peritos nacionais para 
 garantir a apropriação da estratégia e reduzir os 
custos.

 (ii) Promover uma implementação sustentada da 
AIDI, introduzindo-o nos currículos das insti-
tuições médicas e paramédicas, estabelecendo 
parcerias com programas técnicos e com par-
ceiros da Região, e garantindo a disponibili-
dade de medicamentos essenciais, um sistema 
de encaminhamento efi caz, de supervisão de 
apoio, de monitorização do programa e de um 

sistema de informação sanitária, essenciais para 
melhorar a qualidade dos cuidados.

 (iii) Criar parcerias com entidades interessadas na 
saúde aos níveis regional, nacional e comu-
nitário, para apoiar mais e coordenar melhor as 
actividades a nível dos países, incluindo a mo-
bilização de recursos dentro e fora dos países, a 
fi m de aumentar a capacidade de resposta às 
exigências e necessidades de cada país, apoiar a 
implementação a nível nacional, promover o 
co-fi nanciamento com os parceiros e realizar 
investigação operacional.

 (iv) Promover investigação operacional para dar 
 respostas, com base em evidências, às difi cul-
dades de implementação que surjam aos níveis 
regional, nacional e sub-nacional, incluindo 
uma análise de custo-benefício e, ao mesmo 
tempo, dar às instituições da Região capaci-
dade para fazer investigação.

Resultados esperados

20. Os resultados esperados são os seguintes:

 (i) Criação de capacidade para uma implemen-
tação sustentada da AIDI aos níveis regional, 
nacional e sub-nacional.

 (ii) Implementação sustentável da AIDI em todos 
os Estados-Membros.

 (iii) Criação de parcerias para uma efi caz imple-
mentação da AIDI aos níveis regional, nacion-
al e sub-nacional.

 (iv) Aplicação dos resultados das actividades de 
 investigação operacional para reforçar a imple-
mentação da AIDI a todos os níveis.

Intervenções prioritárias

21. O reforço das capacidades incluirá a formação 
em AIDI aos níveis nacional, distrital, comunitário e 
da Região para melhorar a qualidade dos cuidados.

Nível nacional: Serão identifi cados peritos nacionais 
para apoiarem os seus países, bem como outros, na 
planifi cação, formação, adaptação, avaliação e moni-
torização. Será encorajado o recurso a responsáveis 
nacionais para a AIDI. A OMS e os parceiros irão 
providenciar apoio fi nanceiro inicial, mas proceder-
se-á à transferência de responsabilidades para os 
 países para um desenvolvimento sustentável.

Nível distrital: As equipas distritais de gestão sanitária 
receberão formação em AIDI, para prestarem o 
apoio necessário à implementação do GIDI nos 
 estabelecimentos de saúde e a nível comunitário. 
Esta estratégia estará integrada no plano de acção 
 distrital.
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Nível comunitário: Com base em experiências docu-
mentadas de actividades em curso nos países, 
melhorar- se-á a capacidade dos prestadores de cui-
dados de saúde do sector informal e dos membros 
das famílias, através de formação, monitorização e 
supervisão adequadas das suas actividades. Serão 
 reforçadas práticas familiares fundamentais, como 
 sejam a exclusividade da amamentação materna, 
uma alimentação complementar adequada, ingestão 
ou administração suplementar de micronutrientes 
adequados, um correcto tratamento das fezes, vaci-
nação completa, uso de material tratados com insec-
ticida, procura adequada de cuidados e tratamento 
correcto das infecções.

Nível da Região: O aprovisionamento de quadros da 
OMS será reforçado a nível da Região e das Sub-
regiões para proporcionar um pronto apoio técnico 
aos países. Serão reforçadas as equipas interpaíses 
para a África Ocidental, Austral e Central e para o 
Corno de África. Para complementar os esforços dos 
quadros, será formado um núcleo de consultores.

Promoção de actividades sustentáveis

22. Esta intervenção visa áreas cruciais para que a 
AIDI seja sustentável a nível de país, nomeadamente:

Reforço da formação inicial: Serão aplicadas, nas institu-
ições médicas e paramédicas dos países da Região, 
experiências em curso sobre formação inicial, 
 enquanto método sustentável para melhorar as com-
petências dos profi ssionais de saúde. Este aspecto 
incluirá a formação, a avaliação por meio de exames 
estruturados aos alunos e a monitorização do desem-
penho dos profi ssionais de saúde formados.

Disponibilidade de medicamentos: Como porta de 
 entrada para a AIDI em alguns distritos escolhidos, 
usar-se-á a Iniciativa de Bamaco, ou outras iniciati-
vas “tipo Bamaco”, como a promoção da compar-
ticipação nos custos, para garantir que haja 
medicamentos disponíveis para as mães e as crianças, 
sob a tutela da comunidade. Com a colaboração dos 
farmacêuticos e das suas associações a nível nacional, 
procurar-se-á aperfeiçoar o fornecimento de medi-
camentos, os mecanismos de armazenamento e dis-
tribuição e a mobilização de recursos para adquirir e 
fornecer “stocks” iniciais de medicamentos, para 
 implementação nos países. Além disso, promover-
se-á o envolvimento do sector privado e do sistema 
informal de distribuição de medicamentos.

Criação de parcerias

23. A implementação da AIDI será levada a cabo 
em estreita colaboração com parceiros, a todos os 
níveis: regional, nacional e sub-regional. Tirar-se-á 

proveito da vantagem comparativa dos parceiros em 
áreas específi cas, tais como investigação, gestão de 
medicamentos, comunicações e orientação comu-
nitária. Além disso, encorajar-se-ão a planifi cação, 
implementação e avaliação conjuntas.

Promoção da investigação

24. As competências dos peritos serão reforçadas 
 através das áreas prioritárias de investigação opera-
cional identifi cadas no primeiro encontro do Grupo 
de Trabalho Regional para a AIDI, em Junho de 
1998, designadamente: gestão do fornecimento de 
medicamentos, formação inicial, sistema de referên-
cia, estrita observância pelos prestadores de cuidados 
e organização do trabalho nos estabelecimentos de 
saúde. A Comissão Regional de Investigação sobre a 
AIDI elaborará protocolos adequados e fará estudos, 
em ligação com o Comité de Aconselhamento 
 Africano para a Investigação e o Desenvolvimento 
Sanitário e a Comissão para o Desenvolvimento da 
Investigação na Sede Regional da OMS em África. 
Manter-se-á colaboração com universidades e insti-
tuições de investigação.

QUADRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Papel dos Estados-Membros

25. A nível nacional, promover-se-á a inclusão da 
estratégia AIDI na política nacional de saúde e no 
respectivo plano de acção. A implementação será 
 levada a cabo de modo faseado. Na fase de expansão, 
prestar-se-á atenção especial à qualidade da imple-
mentação.

Papel da OMS

26. A OMS providenciará orientações estratégicas 
para atacar mais efi cientemente os problemas de 
saúde infantil nos Estados-Membros, através da im-
plementação do GIDI. Serão estimulados conceitos 
inovadores, uma larga partilha de responsabilidades, 
uma total participação do sector privado e da comu-
nidade, uma implementação fl exível e uma clara 
 ênfase nos resultados. A OMS terá um papel de 
 liderança na promoção de uma preparação e 
 envolvimento adequados, por parte de um vasto 
leque de intervenientes na implementação da AIDI.

Mobilização de recursos

27. Os planos de acção nacionais e distritais serão 
usados como instrumentos para mobilizar fundos, 
através dos orçamentos nacionais da saúde, e fundos 
adicionais de importantes intervenientes internos e 
externos. Para maximizar os contributos das agências 
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de cooperação multilateral e bilateral, bem como das 
organizações não-governamentais (nacionais e inter-
nacionais), envidar-se-ão esforços no sentido de 
conseguir o seu envolvimento em todas as fases da 
implementação. Recorrer-se-á ao co-fi nanciamento 
para actividades de interesse comum. As reformas do 
sector da Saúde serão usadas para promover a mobi-
lização de recursos.

Monitorização

28. A nível dos países e da Região, garantir-se-á um 
processo contínuo de monitorização através de 
relatórios de actividades, documentação dos pro-
gressos realizados na implementação, análise e publi-
cação dos resultados da investigação. A nível 
nacional, terá lugar uma avaliação periódica de 2 em 
2 anos, para avaliar o impacto da AIDI. A OMS co-
laborará com os parceiros na concepção, elaboração 
e implementação de estudos para avaliação do 
 impacto.

29. Criar-se-á uma rede para partilha da infor-
mação, que funcionará com recurso ao Boletim da 
AIDI, encontro/conferências de âmbito mundial, 
regional ou nacional, sistema de comunicação 
 electrónica e outros instrumentos.

30. Os indicadores a usar na monitorização são os 
seguintes:

 (i) Percentagem de países da Região que imple-
mentam a AIDI.

 (ii) Percentagem de países onde a AIDI está 
 implementado em todos os distritos.

 (iii) Percentagem de países onde a AIDI está 
 implementado em pelo menos uma faculdade 
de medicina.

 (iv) Percentagem de países onde a AIDI está 
 implementado em pelo menos um estabeleci-
mento de formação de paramédicos.

31. A nível nacional, serão usados os seguintes indi-
cadores para avaliar a qualidade da implementação 
da AIDI a nível dos distritos:

 (i) Percentagem das crianças necessitando de um 
antibiótico oral, a quem foi correctamente 
 receitado.

 (ii) Percentagem das crianças necessitando de 
um antipalúdico, a quem foi correctamente 
 receitado.

 (iii) Percentagem das crianças necessitando de um 
antibiótico oral e um antipalúdico, a quem 
 foram correctamente receitados.

 (iv) Percentagem das crianças precisando de ser 
 enviadas por outros serviços de saúde (encam-
inhamento) que o foram efectivamente.

 (v) Número de resultados de investigação opera-
cional usados para melhorar a implementação 
da AIDI.

FACTORES-CHAVE DO SUCESSO

32. Se considerarmos as três componentes da 
 estratégica, a implementação da AIDI é um processo 
de longo prazo. Será necessário que os países se 
 apropriem da estratégia exprimindo o seu empenha-
mento, institucionalizando a AIDI nas estruturas 
 existentes, investindo os distritos de poderes 
 acrescidos e proporcionando recursos humanos e 
 fi nanceiros.

33. Dever-se incentivar a promoção da colaboração 
com todos os parceiros interessados na implemen-
tação da AIDI, como meio de maximizar os seus 
contributos adicionais.

34. Para um desenvolvimento sustentado da estraté-
gia, é fundamental o desenvolvimento das capaci-
dades aos níveis nacional, distrital e da Região.

CONCLUSÃO

35. As crianças têm direitos – direito à saúde e à 
prestação de cuidados. No seu Artigo 24.º, a Con-
venção dos Direitos da Criança exorta os Estados a 
implementar intervenções que reduzam a mortali-
dade infantil e juvenil, garantam assistência médica e 
cuidados de saúde a TODAS as crianças e combatam 
as doenças e a malnutrição. O Programa de Diag-
nóstico e Tratamento Integrados das Doenças da 
 Infância tem grandes potencialidades para conseguir 
tudo isso. A sua implementação concretiza-se nas 
 estruturas já existentes a nível nacional e das comu-
nidades, e tem sido usado como instrumento essen-
cial para impulsionar a colaboração entre programas 
e parceiros.

36. A presente estratégia servirá de guia aos países 
para implementação do DITIDI. As decisões dos 
países, a título individual, ajudarão a promover uma 
acção colectiva, para garantir que as crianças afri-
canas não vieram ao mundo só para morrerem, mas 
para gozarem de uma vida longa e saudável.

Resolução AFR/RC49/R3

Atenção Integrada às Doenças da Infância 
(AIDI): Plano Estratégico para 2000–2005

O Comité Regional,

Recordando a Resolução WHA 48.12 da 
 Assembleia Mundial da Saúde, que aprovou o Diag-
nóstico e Tratamento Integrados das Doenças da 

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   58 06/10/2012   12:05:22



Colocar a saúde das mulheres e das crianças no topo das prioridades

59

Infância, em Maio de 1995, como uma estratégia de 
custo-benefício para a sobrevivência e desenvolvi-
mento da criança;

Recordando o Quadro de Orientação Regional para 
a Cooperação Técnica com os Estados-Membros, que 
confi rmou a AIDI como uma estratégia apropriada e 
efi caz que deve ser implementada na Região;

Considerando que 70% das mortes infantis 
 devem-se a infecções respiratórias agudas, doenças 
diarreicas, sarampo, paludismo e malnutrição, e que 
a AIDI constitui uma estratégia apropriada para 
combater essas doenças mortais da infância;

Tendo em conta o espírito de importantes even-
tos internacionais, tais como a Conferência de Alma 
Ata de 1978 sobre os Cuidados Primários de Saúde, 
a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Cri-
ança em 1989 e a Cimeira Mundial para a Infância 
de 1990, durante a qual os Chefes de Governo com-
prometeram-se a construir um futuro melhor para as 
crianças;

Tendo consciência das elevadas taxas de mortali-
dade infantil e juvenil nos países da Região, e da 
necessidade de apoiar o desenvolvimento do sector 
sanitário num cenário alargado, que proporcione 
oportunidades para implementar intervenções de 
prevenção, promoção, curativas e de reabilitação;

Reconhecendo que o programa de Atenção 
 Integrada às Doenças da Infância ajudará a reduzir a 
morbilidade e mortalidade dos menores de 5 anos e 
que essa estratégia conseguirá melhorar a relação 
custo-benefício das intervenções;

Considerando a actual situação da implemen-
tação da AIDI na Região Africana e a necessidade de 
prestar um apoio mais intenso à implementação 
deste plano estratégico;

Reconhecendo o precioso apoio que os parceiros 
da cooperação multilateral e bilateral têm, até hoje, 
prestado aos países para a implementação do  DITIDI;

O COMITÉ REGIONAL,

1. APROVA o plano estratégico regional para 
 Atenção Integrada às Doenças da Infância (AIDI), tal 
como está apresentado no documento AFR/
RC49/10.

2. APELA os Estados-Membros que:

 (i) incluam a estratégia da AIDI nas suas políticas 
e planos de acção nacionais de saúde;

 (ii) acelerem a implementação da AIDI, manten-
ham uma abordagem gradual e prestem  atenção 
à qualidade, particularmente durante a fase de 
expansão;

 (iii) tomem as medidas necessárias para garantir 
uma maior disponibilidade de recursos 
 humanos e fi nanceiros, e reforcem os sistemas 
distritais de saúde com vista a uma imple-
mentação sustentável da AIDI;

 (iv) reformulem a sua lista de medicamentos 
 essenciais, para facilitar a implementação da 
 estratégia AIDI;

 (v) reforçem a recuperação nutricional das  crianças 
doentes.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) apoie os Estados-Membros no reforço e acel-
eração da implementação do plano estratégico;

 (ii) desenvolva recursos humanos e mobilize 
 recursos orçamentais regulares e extra orça-
mentais para apoiar a implementação do plano 
estratégico;

 (iii) monitorize a implementação do plano estratég-
ico nos países, e crie condições para a partilha 
de experiências e das lições apreendidas entre 
os Estados-Membros;

 (iv) reporte na 51.ª sessão do Comité Regional so-
bre os progressos realizados na implementação 
do plano estratégico.

4. SOLICITA aos parceiros internacionais e 
 outros, empenhados na implementação da AIDI na 
Região Africana, que intensifi quem o seu apoio aos 
países, para implementação do plano estratégico da 
AIDI.

Quinta sessão, 1 de Setembro de 1999
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3.2 Saúde dos adolescentes: Uma estratégia para 
a Região Africana
(AFR/RC51/10 Ver. 1)

INTRODUÇÃO

1. A saúde dos adolescentes é uma componente da 
saúde pública que é motivo de grande preocupação 
a nível mundial e, principalmente, na Região 
 Africana.

2. A adolescência, período de transição entre a in-
fância e a idade adulta, caracteriza-se por alterações 
fi siológicas rápidas e objectivas, tais como o rápido 

crescimento, amadurecimento maturação do sistema 
reprodutor e alterações no aspecto físico. Na 
 passagem da dependência da infância para a inter-
dependência da idade adulta, ao longo de um proc-
esso de amadurecimento progressivo, ocorre um 
desenvolvimento psicossocial signifi cativo, princi-
palmente relativamente aos aspectos emocional, 
 intelectual e espiritual.

RESUMO

1. A saúde dos adolescentes é uma componente da saúde pública que é motivo de grande preo-
cupação a nível mundial e, de modo particular, na Região Africana.

2. A adolescência é caracterizada por um desenvolvimento psicológico, psicossocial, mas sobretudo 
emocional, intelectual e espiritual, acompanhado de processos de amadurecimento. A saúde dos 
adolescentes é, em parte, condicionada pelo ambiente familiar, que responde às necessidades básicas 
de abrigo, alimentação, educação, cuidados de saúde e valores morais e espirituais, necessários à 
formação do carácter. Os comportamentos adquiridos na adolescência têm impacto no estado de 
saúde e prolongam-se por toda a vida.

3. Reconhece-se a natureza heterogénea dos adolescentes, a sua difi culdade em aceder e utilizar 
plenamente os serviços de saúde existentes, e a sua vulnerabilidade à morbilidade e mortalidade. 
Os problemas de saúde e de desenvolvimento incluem a saúde reprodutiva, comportamentos de 
risco e acidentes, doenças mentais e doenças transmissíveis, como: as IST e o VIH/SIDA. Estas 
estão frequentemente interligadas e relacionadas com os comportamentos.

4. A preocupação mundial com a saúde e o bem-estar dos jovens tem sido manifestada em di-
versos instrumentos, incluindo o Ano Internacional da Juventude em 1985 (Assembleia-Geral da 
ONU), a Convenção dos Direitos da Criança em 1990, a Carta da UA sobre os Direitos e o 
Bem-Estar da Criança e a Estratégia da Saúde Reprodutiva para a Região Africana.

5. A estratégia apresentada no presente documento tem por objectivo orientar os Estados-Membros 
e os parceiros na formulação de políticas, programas e intervenções que contemplem a saúde e o 
desenvolvimento dos adolescentes. Chama a atenção para a resposta do sector da saúde, o papel dos 
pais, famílias, comunidades e outros sectores, bem como para o envolvimento activo dos jovens.

6. A efi cácia e o sucesso da implementação da estratégia nos países dependerá da sua adaptação, 
com o total envolvimento dos profi ssionais de saúde, jovens, famílias, comunidades e parceiros-
chave na formulação de políticas e programas, apoiados por uma pesquisa que os torne sensíveis às 
questões culturais e aos valores.
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3. Alterou-se a percepção de os adolescentes serem, 
por norma, saudáveis, devido a uma melhor com-
preensão dos processos de adaptação às mudanças a 
que estão sujeitos. É evidente que são vulneráveis e 
que se encontram em risco de morbilidade e mor-
talidade. A saúde precária dos adolescentes é, muitas 
vezes, fruto de ambientes pouco saudáveis, de siste-
mas inadequados de apoio à promoção de estilos de 
vida saudáveis, da falta de informações correctas e de 
serviços de saúde insufi cientes ou inadequados. 
Muitos padrões de comportamento, adquiridos na 
adolescência, e problemas de saúde, contraídos 
 durante esta fase, permanecerão ao longo da vida.

4. A saúde dos jovens tem um impacto signifi cativo 
no desenvolvimento nacional; este, por seu lado, é 
essencial na resolução de problemas, como a pobre-
za, que afectam a saúde dos jovens. No contexto da 
adolescência, o desenvolvimento refere-se a um 
desenvolvimento humano em plenitude. Os jovens 
são um recurso valioso para o desenvolvimento so-
cioeconómico e cultural. A sua energia e capacidade 
de empreendimento ainda não são sufi cientemente 
valorizadas nem se refl ectem, adequadamente, nas 
políticas nacionais de desenvolvimento. À família, 
apoiada pela comunidade e pelo ambiente multi-
ssectorial mais alargado, cabe a responsabilidade pelo 
desenvolvimento saudável dos adolescentes. Os 
 valores eternos do respeito pela verdade e pela dig-
nidade humana, tal como são transmitidos no seio da 
família ou, em geral, pelos modelos de comporta-
mento sociais, permitem que muitos adolescentes se 
desenvolvam como membros da sociedade bem 
adaptados.

5. Entre os problemas de saúde mais comuns nos 
adolescentes encontram-se as infecções sexualmente 
transmissíveis, as doenças parasitárias ou de origem 
hídrica, a malnutrição, lesões e incapacidades result-
antes de actividades de risco, e as doenças mentais, 
como a depressão e psicose, que podem levar ao 
 suicídio e à violência. A sexualidade e a saúde 
 reprodutiva dos adolescentes não são, geralmente, 
abordadas de forma adequada no sentido de os pro-
tegerem de gravidezes não desejadas, complicações 
resultantes de abortos e do risco do VIH/SIDA.

6. Os dados sobre o consumo de álcool, do tabaco 
e de drogas entre os adolescentes são fragmentados. 
Contudo, na Região, o seu uso é evidente por parte 
dos jovens. Algumas práticas culturais e tradicionais, 
associadas à iniciação e ao casamento precoce, têm 
consequências nefastas para a saúde e violam os 
 direitos dos adolescentes.1

7. É certo que o público em geral também está à 
mercê de idênticas ameaças à saúde, mas os adoles-

centes são especialmente vulneráveis devido a diver-
sos factores. Não são economicamente independentes 
para poderem aceder aos serviços de saúde; falta-lhes 
o nível de maturidade necessário para tomarem 
 decisões responsáveis quando estão doentes e os 
serviços de saúde não estão preparados para dar 
 resposta às necessidades dos adolescentes no campo 
da saúde e do desenvolvimento. A combinação 
destes factores contribui para a subutilização dos 
serviços disponíveis para os adolescentes.

8. A saúde dos adolescentes é condicionada, em 
grande escala, pelo ambiente familiar, que lhes satis-
faz as necessidades imediatas e básicas de abrigo, 
 alimentação, educação, cuidados de saúde e valores 
morais e espirituais necessários à formação da per-
sonalidade, bem como pelas escolas e ambiente de 
trabalho. A infl uência dos seus pares, e da comuni-
dade em geral, pode promover a saúde e o bem-estar 
dos adolescentes proporcionando-lhes um ambiente 
indutor do desenvolvimento sanitário. Ou, pelo 
contrário, podem originar condições perigosas e 
hostis, prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento. Os 
adolescentes tanto podem ser vítimas como perpet-
radores da violência, por exemplo, de violações e 
ataques.

9. As intervenções preventivas na área da saúde e as 
acções de promoção do desenvolvimento dos ado-
lescentes podem aumentar a capacidade destes para 
adquirir competências que os preparem para uma 
vida individual activa na sociedade com capacidade 
para rejeitar infl uências sociais negativas. Esta situ-
ação é particularmente verdadeira nas intervenções 
que os ajudam a sentir-se apreciados, a acreditar no 
seu valor e a experimentar um sentido de pertença e 
de esperança no futuro, conscientes dos seus direitos 
e responsabilidades.2

10. Nos Estados-Membros existem também exemp-
los da forma como os adolescentes podem ser em-
preendedores, se a sua energia e entusiasmo forem 
orientados para a melhoria da própria saúde e da 
saúde de outros jovens, dentro e fora da escola. Têm 
sido obtidos resultados positivos no recurso aos 
próprios jovens como educadores e aos clubes de 
saúde (por exemplo, clubes anti-SIDA, anti-álcool e 
anti-droga nas escolas) dirigidos por jovens, com o 
apoio de professores, pais e adultos responsáveis.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

11. Existem aproximadamente 1.700 milhões de jo-
vens no mundo, dos quais 86% vivem em países em 
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desenvolvimento.3 Cerca de 16% dos que vivem 
nesses países encontram-se em África Em muitos 
países da Região os jovens representam, aproximad-
amente, 33% da população.4 As adolescentes con-
tribuem para a elevada mortalidade materna na 
Região, sendo responsáveis por 40% do total da 
mortalidade materna em alguns países.5 A falta de 
acesso a serviços de planeamento familiar e de saúde 
reprodutiva, incluindo o aconselhamento, contribui 
para a elevada incidência das complicações pós-
aborto. Em alguns países da Região 25% a 27% das 
primíparas são adolescentes. Por norma, rapazes e 
raparigas iniciam a actividade sexual durante a ado-
lescência. Do total dos novos casos de infecção por 
VIH, em 1999, 65% ocorreram entre jovens que 
viviam em África

12. Em África, os problemas de saúde dos adoles-
centes estão associados a condições socioeconómicas 
que são características da Região. Algumas zonas 
 africanas estão a passar por situações de confl itos civis 
ou armados cujas consequências são os deslocamen-
tos das populações, o colapso da vida familiar, a des-
organização dos sistemas sociais de apoio e uma 
pobreza cada vez maior. Noutras zonas confl itos 
intergeracionais vieram enfraquecer as estruturas e a 
coesão das famílias, deixando os adolescentes expos-
tos a infl uências ambientais negativas, como o abuso 
de substâncias psicoactivas e a prostituição. As dis-
paridades existentes entre as condições de vida nos 
ambientes rurais, peri-urbanos e urbanos, o acesso 
inadequado a água potável e ao saneamento, alimen-
tação, serviços de saúde, educação formal e informal, 
actividades lúdicas e habitação associadas à cada vez 
maior migração de crianças e jovens das zonas rurais 
para as urbanas nos países em desenvolvimento 
(70%), aumentam a sua vulnerabilidade à saúde 
precária.6

13. A pobreza é um factor transversal, que afecta a 
maioria dos Estados-Membros da Região, e que 
 aumenta a vulnerabilidade dos adolescentes à saúde 
precária. Retira-lhes as condições optimizadas e a 
oportunidade de acesso a uma educação através da 
qual podem adquirir competências intelectuais e 
 vocacionais que melhorem as opções e as potenciali-
dades de emprego. A pobreza gera ambientes nos 
quais prosperam o crime, o consumo de drogas, a 
violência, violações e o comércio do sexo. As exper-
iências com projectos que integram os jovens em 
programas de desenvolvimento sustentável e de 
redução da pobreza, promovendo o desenvolvimen-
to rural e urbano, em simultâneo com o desenvolvi-
mento de competências vocacionais e de preparação 
para a vida activa, demonstraram os benefícios da 
preparação destes jovens para virem a ser indivíduos, 

pais e cidadãos responsáveis. Esta abordagem tem 
também aumentado as oportunidades dos jovens na 
obtenção de empregos produtivos, no sector formal 
ou informal.

14. Os adolescentes são um grupo heterogéneo que 
se encontra exposto a diferentes níveis de vulnerabi-
lidade, de acordo com diferentes parâmetros como 
idade, sexo, estado nutricional, estado civil, situação 
de emprego, frequência escolar e os locais públicos 
por onde andam e passam grande parte dos tempos 
livres. Os adolescentes masculinos são mais vul-
neráveis à contração de incapacidades e à mortali-
dade como consequência de riscos assumidos que, 
intencionalmente ou não, venham a resultar, por 
 exemplo, em acidentes rodoviários, violência e 
 suicídio. As adolescentes suportam o impacto das 
consequências de gravidezes não desejadas. Há ado-
lescentes a viver em circunstâncias difíceis, design-
adamente, os incapacitados, os órfãos, os meninos 
de rua, os infectados pelo VIH/SIDA e os que se 
 encontram na situação de refugiados ou deslocados.

15. Os adolescentes não têm acesso nem utilizam, de 
modo adequado, os serviços de saúde disponíveis, 
devido à falta de directrizes e orientações, e não ben-
efi ciam dos progressos alcançados nas tecnologias da 
medicina e da saúde. Não dispõem de informações 
correctas sobre os serviços existentes nem têm os 
meios económicos e sociais necessários que lhes pos-
sibilitem tomar decisões esclarecidas para proteger a 
própria saúde. A criação de serviços orientados para 
as necessidades de saúde reprodutiva dos adoles-
centes e a sua aceitação pelos profi ssionais de saúde, 
pais e comunidades, permitirão uma maior utiliza-
ção desses serviços pelos jovens.

16. De um modo geral, os Estados-Membros da 
Região reconheceram os benefícios, a longo prazo, 
de investir no desenvolvimento da saúde dos adoles-
centes, bem como em actividades recreativas e de 
promoção da cultura. Os países da Região encon-
tram-se em diversos níveis de desenvolvimento e 
implementação de programas vocacionados para a 
saúde e o desenvolvimento dos adolescentes. Aprox-
imadamente 50% dos países criaram ministérios da 
juventude e 60% formularam políticas nacionais para 
a saúde dos adolescentes. Cerca de 97% dos min-
istérios da saúde têm pontos centrais responsáveis 
pela saúde dos adolescentes, e aproximadamente 
60% dos países elaboraram políticas de saúde reprod-
utiva e políticas de saúde de âmbito alargado para os 
adolescentes.7

17. A televisão, a rádio e outros meios de entreteni-
mento alcançam uma elevada percentagem dos ado-
lescentes das zonas urbanas e têm potencial para 
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chegar junto dos adolescentes das zonas rurais. É 
também possível abordá-los através de estruturas 
 sociais, como as famílias, os grupos de juventude, as 
ONGs e a sociedade civil, uma vez que estas têm 
revelado ser efi cazes em situações em que a capaci-
dade de alcance dos media é limitada. Os meios de 
comunicação informais sob a forma de entreteni-
mento, como os fi lmes e peças de teatro, têm tam-
bém sido canais efi cazes para transmitir informação e 
apresentar problemas sensíveis aos jovens em geral e, 
particularmente, aos que se encontram fora das 
 escolas.

Justifi cação

18. A preocupação global com a saúde e bem-estar 
dos adolescentes e dos jovens tem sido manifestada 
em diversos fóruns. A Assembleia-Geral das Nações 
Unidas proclamou 1985 como o Ano Internacional 
da Juventude. Em 1990, a Convenção dos Direitos 
da Criança reconheceu que as crianças são indivídu-
os de pleno direito, com direito à vida, à saúde, à 
protecção e à educação. A Conferência Internac-
ional sobre População e Desenvolvimento, de 1994, 
defendeu a promoção de um amadurecimento sexu-
al saudável a partir da pré-adolescência, do sexo re-
sponsável e seguro, ao longo da vida, e da igualdade 
entre os sexos.

19. A Carta da União Africana de 1990, sobre os 
Direitos e o Bem-Estar da Criança, desencoraja os 
hábitos, tradições e práticas culturais ou religiosas 
que não estejam em conformidade com os direitos, 
deveres e obrigações consagrados na Carta. Chama a 
atenção para o direito de todas as crianças gozarem 
do melhor estado possível de saúde física, mental e 
espiritual.

20. A Estratégia de Saúde Reprodutiva para a Região Af-
ricana, 1998–2007, abrange as necessidades e os 
problemas dos adolescentes em matéria de saúde re-
produtiva. Existem outras estratégias regionais com 
componentes específi cos que abordam a problemáti-
ca dos adolescentes. A Estratégia Regional de Saúde 
Mental também aborda a prevenção do abuso de 
drogas, especialmente entre os jovens.

TÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivos

21. A fi nalidade da presente estratégia é identifi car 
e dar resposta às necessidades de saúde, bem como 
promover o desenvolvimento saudável dos adoles-
centes nos Estados-Membros.

22. Os seus objectivos são apoiar os Estados- 
Membros no seguinte:

(a) revisão, desenvolvimento, implementação e 
 avaliação de políticas e programas nacionais 
 sobre a saúde e o desenvolvimento dos adoles-
centes, a fi m de dar resposta às suas necessidades 
e aos seus direitos;

(b) desenvolvimento das capacidades no sector da 
saúde para prestar os serviços básicos, que 
 respondam às necessidades dos adolescentes, 
 através da participação activa dos jovens, das 
famílias, das comunidades e dos parceiros-
chave;

(c) mobilização do sector privado e outras institu-
ições do sector público para apoiar programas 
para o desenvolvimento dos adolescentes, prin-
cipalmente através de actividades educativas, 
 vocacionais e de preparação para a vida;

(d) utilização dos resultados da investigação como 
base para o desenvolvimento de políticas e pro-
gramas, para a resolução de problemas, organiza-
ção dos serviços e promoção das melhores 
práticas; 

(e) criação de mecanismos nacionais que assegurem 
a colaboração, a diversos níveis, entre os 
parceiros- chave, jovens, pais, dirigentes comu-
nitários, organizações ao serviço da juventude e 
outras, em programas vocacionados para a saúde 
e desenvolvimento dos adolescentes.

Princípios orientadores

23. O sucesso e a sustentabilidade da implementação 
da estratégia dependerão dos seguintes princípios:

(a) adaptação da estratégia geral, como base para 
desenvolver programas nacionais culturalmente 
sensíveis, que sejam moldados por orientações 
políticas;

(b) uma boa compreensão dos problemas e factores 
que afectam a saúde e o desenvolvimento dos 
adolescentes por parte dos profi ssionais de saúde, 
jovens, pais, famílias e comunidade;

(c) criação e reforço de sistemas efi cazes de gestão 
da informação para monitorar as tendências e 
 avaliar a efi cácia dos programas de saúde dos 
adolescentes, com base em indicadores cuida-
dosamente selecionados e sensíveis;

(d) desenvolvimento de políticas e programas com 
base em factos; 

(e) reforço de parcerias que apoiem a saúde e o 
desenvolvimento dos adolescentes, a nível 
 nacional, regional e mundial.

Intervenções prioritárias

24. Os Estados-Membros serão encorajados a utili-
zar abordagens estratégicas para se aproximarem dos 
adolescentes em diversas circunstâncias e ambientes. 
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As principais áreas de intervenção incluem, mas não 
estão limitadas, as seguintes:

(a) criação, implementação e reforço das condições 
essenciais para aumentar a advocacia e a con-
sciencialização das necessidades e direitos cor-
respondentes dos adolescentes, para orientação 
das políticas e legislação nacionais e para enquad-
rar os problemas dos jovens num contexto mais 
vasto de desenvolvimento social e económico; o 
enquadramento jurídico proporcionado pela 
Convenção dos Direitos da Criança e pela Carta 
Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da 
 Criança constituem a base para a revisão dos 
 instrumentos nacionais existentes e a formulação 
de novos instrumentos;

(b) realização de uma análise participada da 
situação, por parte dos países, quanto às ne-
cessidades da saúde dos adolescentes e utilização 
das conclusões para formular políticas e conce-
ber programas que incluam serviços de saúde de 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação;

(c) revisão das intervenções de promoção da 
saúde e sua adaptação aos adolescentes, famílias 
e comunidades. As intervenções deverão ser sen-
síveis, do ponto de vista cultural, e baseadas nos 
valores locais que contribuem para um ambiente 
seguro, acolhedor e protector (reduzindo os ris-
cos) e que estimulem o desenvolvimento dos 
jovens;

(d) reorientação dos serviços de saúde e seu 
 reforço, para que se direcionem para os adoles-
centes, aumentando assim a sua utilização; 
principalmente os profi ssionais de saúde devem 
ser ajudados no sentido de aprenderem a recon-
hecer e a lidar com as necessidades globais de 
cuidados de saúde dos jovens, fornecer as infor-
mações correctas, garantir a confi dencialidade e 
atendê-los sem preconceitos, com compreensão 
e consideração; serão desenvolvidas abordagens 
especiais para providenciar serviços de saúde aos 
jovens em situações difíceis;

(e) reforço das capacidades de todas as categorias 
de pessoas que lidam com, e cuidam, dos jovens 
incluindo o reforço das capacidades das famílias e 
comunidades, bem como do sistema de saúde; 
será ministrada formação para colmatar as falhas 
detectadas nas competências e capacidades dessas 
pessoas; serão reforçadas as capacidades das 
comunidades para compreender a necessidade 
dos adolescentes terem acesso a serviços básicos 
de saúde e para facilitarem um desenvolvimento 
saudável.

25. O desenvolvimento da estratégia regional tem 
vindo a ser enriquecido através de parcerias e da 

colaboração com os Estados-Membros, agências 
das Nações Unidas, organizações não- governamentais 
internacionais e nacionais, associações profi ssionais, 
investigadores, jovens e organizações ao serviço da 
juventude. Ao nível dos países, a colaboração e as 
parcerias entre agências serão reforçadas através de 
mecanismos que apoiem os programas dos países a 
todos os níveis.

26. Os países deverão identifi car prioridades de 
investigação para apoiar o desenvolvimento e im-
plementação dos programas. A ligação entre a saúde 
dos adolescentes e as actividades socioeconómicas 
será alcançada através da promoção e da utilização da 
investigação de acções participativas que envolvam 
os jovens. A investigação é igualmente necessária 
para distinguir as necessidades, em matéria de infor-
mação e de saúde, dos adolescentes masculinos e 
femininos. Uma área importante da investigação 
 operacional é a que relaciona o comportamento 
 favorável à saúde dos adolescentes com as crenças 
psicossociais e socioculturais dos jovens, pais, profes-
sores, prestadores de serviços de saúde, dirigentes 
comunitários, religiosos e outros. As outras áreas 
para a investigação serão seleccionadas em função 
dos problemas resultantes da implementação.

Enquadramento de implementação

Ao nível dos países

27. Para alcançar os objectivos da estratégia no con-
texto dos seus princípios de orientação, os países vão 
implementar intervenções a diversos níveis. A at-
enção vai incidir na revisão dos programas existentes 
e na avaliação das necessidades; no desenvolvimento 
de políticas e de legislação que protejam e promo-
vam o desenvolvimento saudável; e na integração 
das intervenções de saúde dos adolescentes nos 
 programas de outros sectores.

Papel do sector da Saúde

28. O sector da Saúde irá:

(a) assumir o papel de liderança na advocacia e 
adaptação da estratégia regional às estratégias e 
programas nacionais, bem como na obtenção de 
um maior compromisso por parte do governo e 
dos doadores;

(b) garantir que a abordagem à saúde dos adoles-
centes refl ecte o compromisso e a participação 
de outros sectores, incluindo os responsáveis 
pela educação, desenvolvimento comunitário, 
cumprimento da lei, planifi cação económica e 
desenvolvimento de competências vocacionais;

(c) defi nir normas e padrões para pacotes básicos de 
serviços de saúde, realizar acções de formação, 
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defi nir indicadores, bem como monitorar e 
 avaliar a efi cácia das políticas e dos programas.

Papel dos outros sectores

29. A estratégia fornece orientações aos outros sec-
tores para a advocacia e reforma da legislação e das 
políticas que afectam a educação, o trabalho infantil, 
os direitos humanos e os direitos relacionados com a 
saúde e o desenvolvimento dos adolescentes. Cada 
sector fará a revisão das respectivas políticas, para 
apoiar as estratégias e as políticas nacionais de saúde 
dos adolescentes.

A nível regional e internacional

30. A OMS vai fornecer apoio técnico aos Estados-
Membros para o desenvolvimento de políticas e 
planos, incluindo a advocacia e a mobilização de re-
cursos. A colaboração com os parceiros regionais e 
internacionais será reforçada e coordenada para 
apoiar os programas e os planos de acção de cada 
país.

Monitorização e avaliação

31. A monitorização e avaliação dos programas na-
cionais, utilizando indicadores apropriados, serão 
integradas nas estratégias nacionais. Os resultados da 
avaliação serão utilizados para a melhoria da planifi -
cação e implementação. Serão utilizados mecanis-
mos para uma monitoria regional e uma avaliação 
periódica que será reportada ao Comité Regional.

CONCLUSÃO

32. A estratégia evoca, claramente, a importância 
dos problemas de saúde dos adolescentes e seus de-
terminantes, refl ectindo a natureza multissectorial e 
multidisciplinar dos problemas e soluções relaciona-
dos com a saúde e o desenvolvimento dos adoles-
centes. Sublinha as funções e a vontade colectiva dos 
diversos níveis da sociedade (a família, a comunidade 
e os próprios adolescentes) nos esforços para alterar a 
situação, utilizando todos os meios e abordagens 
possíveis. Agora são necessárias acções coerentes e 
coordenadas, para alcançar o objectivo da estratégia.

Resolução AFR/RC51/R3

Saúde dos Adolescente: Uma Estratégia para a 
Região Africana

O Comité Regional,

Recordando a Resolução AFR/RC45/R7, do 
Comité Regional, sobre “saúde dos jovens e adoles-
centes: relatório da situação e análise das tendên-

cias”, bem como as preocupações quanto à saúde 
e bem-estar dos adolescentes expressas de vários 
 modos, tanto a nível mundial como regional;

Considerando a adolescência como uma impor-
tante fase do desenvolvimento humano, caracteri-
zada por mudanças signifi cativas, típicas da transição 
entre a infância e a idade adulta;

Reconhecendo que os problemas de saúde mais 
comuns entre os adolescentes, como gravidezes pre-
coces e de alto risco, complicações pós-aborto, 
 infecções sexualmente transmissíveis e VIH/SIDA, 
abuso do álcool e de substâncias psicoactivas, doenças 
não-transmissíveis, depressões e suicídios, estão 
inter- relacionados e associados aos comportamentos;

Consciente do papel essencial das famílias, esco-
las, comunidades, instituições religiosas, governos, 
organizações não-governamentais, bem como dos 
locais de trabalho, lazer e diversão, no seu contribu-
to para a saúde e desenvolvimento dos adolescentes;

Reconhecendo a abordagem multissectorial e 
multidisciplinar como a melhor opção para a saúde 
e desenvolvimento dos adolescentes;

Apreciando os esforços dos Estados-Membros e 
parceiros em prol da melhoria da saúde e desen-
volvimento dos adolescentes;

1. APROVA a estratégia regional para a saúde dos 
adolescentes, tal como vem proposta no documento 
AFR/RC51/10;

2. LOUVA o Director Regional por promover, 
apoiar a saúde e o desenvolvimento dos adolescentes 
na Região;

3. APELA os Estados-Membros que:

(a) deem prioridade à saúde e desenvolvimento dos 
adolescentes nas suas agendas nacionais do 
desenvolvimento social e económico;

(b) revejam, formulem, implementem e avaliem 
políticas e programas nacionais para a saúde e 
desenvolvimento dos adolescentes;

(c) reorientem e reforçem as capacidades do sector 
da saúde para a prestação de serviços básicos que 
respondam às necessidades dos adolescentes, in-
cluindo os que se encontram em situação difícil, 
por meio da participação activa dos jovens, 
famílias, comunidades, dirigentes religiosos, 
ONG locais e outros intervenientes relevantes;

(d) estabeleçam parcerias multissectoriais e a reforçar 
a colaboração, de modo a obter mais recursos 
para a saúde e o desenvolvimento dos jovens;

(e) proporcionem aos jovens as competências 
necessárias para uma participação signifi cativa na 
formulação e implementação de políticas e 
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 programas para a saúde e desenvolvimento dos 
adolescentes.

4. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) prossiga na advocacia dos programas de saúde 
dos adolescentes, e na mobilização de recursos 
adequados para a sua implementação;

(b) apoie tecnicamente os Estados-Membros na 
 formulação e implementação de políticas e pro-
gramas para a saúde dos adolescentes;

(c) mobilize os governos, as agências das Nações 
Unidas, as ONG e outros intervenientes para a 
organização de seminários e conferências sobre a 
juventude, onde se discutam os problemas e 
 desafi os com que os adolescentes estão confron-
tados, visando melhorar a sua saúde e desen-
volvimento;

(d) dê o seu apoio às instituições e aos peritos 
 nacionais para fazerem investigação sobre as 

carências e problemas na área da saúde dos 
 adolescentes;

(e) apresente ao Comité Regional, em 2003, um 
relatório sobre os progressos realizados na 
 implementação de programas de saúde dos ado-
lescentes, a nível nacional e regional.

Quinta sessão, 29 de Agosto de 2001

REFERENCES

1. Fórum Mundial da Juventude. African Youth and 
Health, Abril 2000. (AYF/UNS/1/2000/15g).

2. UNICEF. Youth Health for a Change, 1997.
3. Population Reference Bureau. (The World’s Youth 

2000), Agosto de 2000.
4. Relatórios de países não publicados 
5. Relatório da ONUSIDA, 1999.
6. UNICEF, “Youth Health for a Change”, 1997.
7. Inquérito realizado pelo Escritório Regional Africano 

da OMS, 2000.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   66 06/10/2012   12:05:23



67

INTRODUÇÃO

1. A saúde das mulheres é um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social, ao longo de toda a 
sua vida e não apenas da sua saúde reprodutiva.1 É o 
resultado da interacção de diversos factores: bio-
lógicos, psicológicos e infl uências socioculturais; 

condições ambientais e ocupacionais e do desen-
volvimento económico.2 As etapas da vida de uma 
mulher3 estendem-se desde a primeira infância, in-
fância, adolescência e idade adulta até aos anos após 
o período fértil. Cada etapa coloca problemas espe-
cífi cos de saúde que afectam os anos subsequentes.

RESUMO

1. A saúde das mulheres é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ao longo 
de toda a sua vida e não apenas a sua saúde reprodutiva. É o resultado da interacção de diversos 
factores: biológicos, psicológicos e infl uências socioculturais, condições ambientais e ocupacionais e 
desenvolvimento económico. As várias etapas da vida de uma mulher estendem-se desde a primeira 
infância, infância, adolescência e idade adulta até aos anos após o período fértil. Cada etapa coloca 
problemas específi cos de saúde, que infl uenciam os anos subsequentes.

2. Os principais motivos para a saúde precária das mulheres são a vulnerabilidade biológica, o 
baixo estatuto social, o acesso limitado aos serviços de saúde, o fraco nível de literacia e a falta de 
poder de decisão. As difi culdades de acesso geográfi co e fi nanceiro, a má qualidade dos cuidados, 
a atitude dos prestadores de cuidados de saúde e as longas horas de espera nos estabelecimentos de 
saúde, têm limitado a utilização dos serviços por parte das mulheres. Todos estes factores requerem 
estudos pormenorizados para orientar a elaboração de políticas e promover um planeamento e in-
tervenção efi cazes.

3. A criação de um ambiente favorável às mulheres, a todos níveis, é essencial para que elas 
alcancem o mais alto nível de saúde possível, como preconiza a Política de Saúde para Todos no 
Século XXI na Região Africana: Agenda 2020. Isto implica a capacidade de resposta do sistema 
de saúde às necessidades das mulheres, a educação das meninas, a qualidade dos cuidados de 
saúde, a eliminação das discriminações entre géneros e das práticas tradicionais prejudiciais, bem 
como a valorização do papel da mulher na sustentabilidade continuidade da vida humana.

4. A estratégia da saúde das mulheres tem como objectivo contribuir para alcançar o mais alto 
nível possível de saúde para as mulheres, ao longo de toda a sua vida, em conformidade com os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Abrange as condições de saúde específi cas, ou predom-
inantes, nas mulheres que tenham consequências graves e impliquem factores de risco diferentes.

5. As intervenções propostas centram-se na melhoria da capacidade de resposta dos sistemas de 
saúde às necessidades específi cas das mulheres; com base em informação fi dedigna; na formulação 
de políticas adequadas e estratégias de advocacia e comunicação com base em factos; no reforço das 
capacidades de vários quadros de prestadores de serviços de saúde a todos os níveis.

6. O Comité Regional adoptou a estratégia proposta para implementação pelos Estados-Membros.

3.3 Saúde das mulheres: Uma estratégia para a 
Região Africana
(AFR/RC53/11)

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   67 06/10/2012   12:05:23



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

68

2. Os principais motivos para a saúde precária das 
mulheres são: a vulnerabilidade biológica perante al-
gumas condições de saúde, o baixo estatuto social, 
acesso limitado aos serviços de saúde, o fraco nível 
de literacia e a falta de poder de decisão. Na Região 
Africana, muitas mulheres estão sujeitas à discrimi-
nação sociocultural e a práticas tradicionais prejudi-
ciais (PTPs), como mutilações genitais femininas4 
(MGF), tabus alimentares, casamento forçado e 
gravidez precoce. As difi culdades de acesso geográ-
fi co e fi nanceiro, a má qualidade dos cuidados de 
saúde, a atitude negativa dos prestadores de cuidados 
de saúde e as longas horas de espera nos estabeleci-
mentos de saúde têm limitado a utilização dos 
serviços por parte das mulheres. Estes factores 
 agravam-se ainda mais na população rural.

3. O efeito conjunto destes factores determina o 
modo como a saúde das mulheres é considerada por 
elas próprias e pelos outros, assim como o valor con-
ferido ao seu bem-estar. A decisão sobre quando 
procurar cuidados de saúde nem sempre depende da 
mulher, mas sim de quem tem poder sobre ela.

4. Várias conferências, reuniões e simpósios 
 abordaram aspectos relacionados com a saúde das 
mulheres e várias resoluções5 e orientações de acção 
levaram à desagregação de dados e à criação de pro-
gramas para melhorar a saúde da mulher em todo o 
mundo. Apesar dos apelos à acção, a nível regional e 
mundial, ainda existem lacunas de informação sobre 
quais os requisitos necessários para melhorar a saúde 
da mulher e sobre como responder aos riscos de 
saúde e às necessidades das mulheres mais carencia-
das.

5. Alguns países da Região melhoraram o acesso 
geográfi co e fi nanceiro de toda a população a 
serviços de saúde de qualidade, em termos de dis-
tribuição e acessibilidade, tendo reduzido os níveis 
de mortalidade materna e infantil. Em média, os 
níveis totais das taxas de fertilidade têm vindo a di-
minuir na maioria dos países, ao longo dos últimos 
10 anos, de acordo com a informação recolhida a 
partir de perfi s sanitários em países selecionados.

6. A estratégia de saúde para as mulheres aborda os 
problemas de saúde das mesmas de forma global e 
propõe intervenções que vão ajudar os Estados-
Membros a identifi car as prioridades e a conceber os 
seus programas de acordo com as mesmas.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

7. Defi ciências durante os primeiros anos de vida 
afectam a saúde e o desempenho reprodutivo das 
mulheres, bem como o das suas fi lhas, originando 

sequelas de saúde intergeracionais. A sobrevivência 
dos recém-nascidos está intrinsecamente associada à 
nutrição, à saúde e aos cuidados das mães.7 As 
doenças comuns infantis - diarreia, infecções respi-
ratórias agudas, sarampo e malnutrição - afectam os 
bebés de ambos os sexos. As meninas africanas são 
vítimas de um perpétuo ciclo intergeracional de 
 subnutrição, trabalho infantil, abuso, negligência e 
discriminação social, incluindo a MGF, factores estes 
que aumentam os riscos de morbilidade e mortali-
dade.

8. O casamento precoce, a gravidez não desejada e 
as complicações na gravidez, associados à violência 
sexual e à toxicodependência, caracterizam o perío-
do da adolescência. Em alguns países, 25 a 27% das 
primíparas são adolescentes, sendo este grupo etário 
responsável por cerca de 40% do total dos óbitos 
maternos, dos quais uma percentagem signifi cativa 
resulta de abortos de risco.2

9. A OMS calcula que a saúde reprodutiva precária 
é responsável por 33% dos encargos totais com as 
doenças das mulheres, em comparação com os 
12,3% para os homens da mesma idade. Apesar da 
disponibilidade de tecnologias seguras e acessíveis, 
uma em 14 mulheres morre devido a complicações 
relacionadas com a gravidez e o parto, nos países em 
desenvolvimento, em comparação com uma em 
4.000, ou mesmo em 10.000, nos países desenvolvi-
dos, o que refl ecte uma enorme desigualdade. Na 
Região Africana a taxa de mortalidade materna 
mantém-se num nível extremamente elevado de 
1.000 para 100.0008 nados-vivos, a maior do mun-
do. As principais causas incluem hemorragias pré e 
pós parto, sepsia, paludismo, complicações result-
antes do aborto e falta de cuidados pré-natais. Em-
bora o paludismo se manifeste tanto nos homens 
como nas mulheres, ao longo da vida, na gravidez 
representa um desafi o adicional para a mulher e para 
o bebé, provocando anemia materna, hemorragia 
pré-parto, anemia fetal e baixo peso à nascença ou 
morte.

10. Por cada mulher que morre, devido a motivos 
associados à maternidade, cerca de 20 sofrerão inca-
pacidades, a longo ou a curto prazo, tais como fístu-
las obstétricas, depressão crónica, incontinência 
urinária, infertilidade, exaustão materna e anemia 
crónica.9 Um estudo de caso das incapacidades re-
sultantes da maternidade, em vários países, revela um 
enorme mas ignorado problema, dissimulado numa 
“cultura de silêncio e resignação”, devido a valores 
que encorajam as mulheres a atribuir uma prioridade 
inferior à sua própria saúde que à dos outros mem-
bros da família.10
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11. A maioria da população idosa é constituída por 
mulheres e esta tendência está a aumentar. Em África 
a esperança média de vida é de 51 anos para as mul-
heres e 48 para os homens.11 Este facto esconde um 
perfi l muito diferente de morbilidade e da qualidade 
de vida das mulheres, resultante de incapacidades re-
produtivas. As principais causas da saúde precária nas 
idosas incluem cancros do colo do útero e da mama, 
osteoporose, síndroma pós-menopausa e depressão 
mental. Muitos destes problemas são, por norma, 
 silenciosos e não são reconhecidos na fase inicial, daí 
resultando a fatalidade associada aos mesmos no 
período pós-menopausa.

12. O VIH/SIDA ocorre ao longo de todo o ciclo 
de vida. Afecta tanto os homens como as mulheres, 
mas estas são mais vulneráveis devido a factores bi-
ológicos e epidemiológicos, violência sexual, baixo 
estatuto socioeconómico e ausência de capacidade 
de negociação perante os parceiros masculinos. Na 
África Subsariana, 55% dos 28,1 milhões de adultos 
infectados pelo VIH são mulheres; entre os jovens 
contam-se 4 mulheres infectadas por cada homem 
infectado pelo HIV.12 Cada vez mais mulheres, aten-
didas em clínicas pré-natais, são diagnosticadas com 
VIH. Em alguns países, as taxas de transmissão de 
mães para fi lhos variam entre os 25% e os 40%.13 Na 
África Subsariana, existem 11 milhões de crianças 
órfãs devido ao VIH/SIDA. Esta vasta população 
de crianças órfãs aumentou os encargos com os 
 cuidados prestados aos pobres e aos idosos.

13. Com o seu reaparecimento a tuberculose 
 tornou-se a primeira causa infecciosa de mortalidade 
nas mulheres, em todo o mundo, sendo anualmente 
responsável por mais de um milhão de mortes de 
mulheres, com idades entre 15 e 44 anos, na Região 
Africana são registadas 600.000 mortes por tubercu-
lose, sobretudo de mulheres.14 VIH, tuberculose e 
paludismo representam uma tríade mortífera para a 
mulher africana.

14. É mundialmente reconhecido que a violência 
contra as mulheres constitui uma violação dos direi-
tos humanos,15 embora os dados regionais sejam 
 escassos. Globalmente, 16 a 50% das mulheres foram 
vítimas de violência física num dado momento das 
suas vidas. Em alguns países africanos, há registos de 
elevados níveis de abuso psicológico. As jovens ado-
lescentes tornaram-se as principais vítimas16 de abuso 
sexual e do tráfi co humano. Entre as consequências 
para a saúde provocadas pela violência baseada no 
género, contam-se o stresse pós-traumático, toxi-
codependência, VIH/SIDA, infecções sexualmente 
transmissíveis, assassínio de mulheres, tentativas de 
suicídio e suicídios consumados.

15. A MGF e os tabus alimentares prevalecem em 
muitas sociedades. Em muitas culturas, a MGF é 
vista como um ritual de passagem de menina para 
mulher adulta. A MGF tem numerosas consequên-
cias imediatas e a longo prazo.17 Na Região Africa-
na, em 27 dos 46 Estados-Membros é praticada uma 
forma de MGF com as correspondentes consequên-
cias para a saúde, a curto e longo prazo. A prevalên-
cia oscila entre os 5 e 98%, em alguns países.18 
Embora existam boas razões para reconhecer e res-
peitar a iniciação das meninas na vida adulta a elimi-
nação da mutilação, que lhe é associada, tem muitas 
vantagens. Em alguns Estados-Membros, que aprov-
aram o Plano Regional de Acção para Acelerar a 
Eliminação da MGF em 20 anos em África, estão a 
registar uma redução na prevalência da MGF.

16. Nos confl itos armados, 80% das populações 
 refugiadas ou internamente deslocadas são mulheres 
e crianças19 com necessidades de saúde especiais. As 
mulheres com incapacidades que se encontrem em 
instituições especializadas20 vivem em situação difícil 
e requerem intervenções específi cas, como o acesso 
a serviços de saúde reprodutiva, apoio psicossocial e 
cuidados e serviços de reabilitação: Para fazer face 
a alguns destes problemas,21 a OMS elaborou um 
 pacote mínimo de serviços de saúde pública em 
 situações de emergência.

17. Ao longo dos anos, tem-se recorrido a aborda-
gens fragmentadas para lidar com a saúde das mul-
heres. A presente estratégia contempla as condições 
de saúde exclusivas ou preponderantes nas mulheres, 
que tenham consequências graves e impliquem 
 factores de risco diferentes para elas. Propõe ainda 
intervenções que assistirão os países a contribuir para 
o alcance dos objectivos de desenvolvimento do 
milénio (ODMs), relacionados com a saúde das 
mulheres.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivos

18. O objectivo da estratégia é contribuir para al-
cançar o nível mais elevado possível de saúde para as 
mulheres, ao longo do seu ciclo de vida, em confor-
midade com os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio.

19. Os objectivos específi cos são apoiar os Estados-
Membros a:

(a) defender políticas e programas de saúde sensíveis 
à mulher, que respondam às suas necessidades, 
em conformidade com os instrumentos e con-
venções aprovados internacionalmente;
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(b) acelerar a implementação de intervenções voca-
cionadas para melhorar a saúde das mulheres que 
incidam sobre as principais causas de morbili-
dade e mortalidade, principalmente na mortali-
dade materna;

(c) melhorar o acesso de todas as mulheres a serviços 
de saúde de qualidade, que respondam às suas 
necessidades específi cas e assegurem uma mater-
nidade segura;

(d) acelerar a eliminação de todas as formas de vio-
lência e de práticas tradicionais prejudiciais.

Princípios orientadores

20. O sucesso e a sustentabilidade da implementação 
desta estratégia serão orientados pelos seguintes 
princípios:

(a) adopção de uma abordagem global da saúde das 
mulheres, incluindo o seu bem-estar físico, 
mental, social e económico ao longo do ciclo de 
vida;

(b) promoção da equidade na saúde, através do aces-
so das mulheres a serviços de saúde de qualidade, 
principalmente aos cuidados obstétricos de 
emergência;

(c) capacitação das mulheres para participarem, ben-
efi ciarem e desempenharem um papel de lider-
ança no sector de saúde, principalmente através 
da educação das meninas;

(d) defesa da implementação nos países de con-
venções e declarações internacionalmente apro-
vadas;

(e) integração da perspectiva do género nas políticas 
e programas de saúde.

Intervenções prioritárias

21. Serão implementadas intervenções que contem-
plem os aspectos de promoção, prevenção, cura e 
reabilitação da saúde das mulheres.

22. Os Estados-Membros serão apoiados na formu-
lação de políticas e programas nacionais para a saúde 
das mulheres resultantes do perfi l nacional de saúde 
das mulheres. Com este perfi l, os países identifi carão 
as intervenções necessárias para melhorar a saúde e a 
sobrevivência das mulheres, e reduzir os encargos 
das doenças no contexto dos serviços de prestação de 
cuidados de saúde existentes. As políticas nacionais 
para a saúde das mulheres deverão incluir mecanis-
mos adequados de fi nanciamento dos cuidados de 
saúde a fi m de proporcionarem às mais pobres, entre 
as mulheres carenciadas, o acesso aos serviços. Os 
países talvez necessitem de formular ou rever a legis-
lação que protege a saúde e os direitos das mulheres.

23. Será prestado apoio adicional para reorientar os 
serviços de saúde no sentido de fornecer cuidados de 
qualidade acessíveis, adequados, oportunos, de preço 
razoável e que respondam às necessidades de saúde 
específi cas das mulheres. Incluirão os serviços pre-
ventivos de saúde sexual e reprodutiva, tratamento 
adequado e atempado dos cancros do colo do útero 
e da mama, tuberculose e VIH/SIDA, incluindo a 
prevenção da transmissão vertical do VIH e o diag-
nóstico precoce e tratamento de doenças especiais 
que afectam a saúde das mulheres como a hiperten-
são arterial, diabetes e a cegueira. O tratamento e 
reabilitação de mulheres com fístulas obstétricas 
serão abordados sempre que representarem um 
problema. Além disso, serão concebidas abordagens 
específi cas para prestar serviços de cuidados de saúde 
receptivos às mulheres em circunstâncias difíceis.

24. Será fornecido apoio para reforçar a capacidade 
dos profi ssionais de saúde para que prestem serviços 
obstétricos de emergência (SOE) básicos e abran-
gentes; apoio psicossocial e aconselhamento e para 
que adoptem atitudes positivas face às utentes. Será 
também reforçada a capacidade das mulheres e ho-
mens, famílias e comunidades para que sejam feitos 
progressos na saúde das mulheres, incluindo a divul-
gação de informações sobre como procurar cuidados 
adequados para reduzir a mortalidade materna e a 
eliminação de todas as formas de violência social e 
dos riscos para a saúde. Será fornecido apoio ao re-
forço das capacidades de um grupo de colaboração 
multidisciplinar nacional para que realize pesquisas 
operacionais sobre práticas tradicionais prejudiciais 
(PTP), violência baseada no género, e para que pro-
ceda à formação dos profi ssionais de saúde, utilizan-
do manuais de formação em MGF produzidos pela 
OMS para o efeito.

25. Os Estados-Membros receberão apoio para re-
forçar os mecanismos de eliminação das práticas 
tradicionais prejudiciais e de todas as formas de vio-
lência, através de intervenções comprovadas (como 
o envolvimento da comunidade, rituais de passagem 
alternativos, compromisso governamental)22 para a 
prevenção e tratamento oportuno dos casos.

26. O apoio vai desenvolver, adicionalmente, a 
 implementação de estratégias de advocacia e comu-
nicação, promovendo uma abordagem à saúde das 
mulheres, do ponto de vista dos direitos humanos, a 
nível individual, familiar e comunitário e no con-
texto mais vasto do desenvolvimento social e 
económico. Os resultados do perfi l nacional da 
saúde das mulheres e de outras investigações serão 
utilizados para elaborar estratégias adequadas para a 
advocacia e comunicação.
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27. Os Estados-Membros serão apoiados na identifi -
cação e realização de investigações prioritárias sobre 
temas relacionados com a saúde das mulheres e com 
a aplicação dos resultados para melhorar as políticas, 
o planeamento e implementação de programas. As 
áreas de investigação operacional incluem a com-
preensão do comportamento que leva as mulheres a 
procurarem, ou não, os serviços saúde, crenças so-
cioculturais, apoio psicológico e atitudes dos presta-
dores de serviços na área da saúde das mulheres. Terá 
lugar uma investigação participativa específi ca para 
dar resposta aos problemas que surjam durante a 
 implementação.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papéis dos países

28. Esta estratégia será implementada no contexto 
das políticas nacionais de saúde ou da reforma do 
sector da saúde, tendo os distritos e as comunidades 
como pontos de partida e dando ênfase à sua inte-
gração em programas pertinentes relacionados com a 
saúde. Esta integração implicará o reconhecimento 
de que a saúde das mulheres é a base de um desen-
volvimento humano sustentável.

29. Os Estados-Membros vão desenvolver ou re-
forçar enquadramentos nacionais para implementar a 
estratégia, de modo integrado, em parceria com 
mulheres, homens, líderes de opinião, organizações 
de base comunitária, ONGs, ministérios pertinentes 
e instituições públicas e privadas. Os países vão im-
plementar a Declaração de Abuja para mobilizar e 
alocar os recursos adequados à saúde das mulheres.

30. O desenvolvimento ou revisão dos enquadra-
mentos legais específi cos, para cada país, destinados a 
prevenir a violência baseada no género e as práticas 
tradicionais prejudiciais vai constituir um grande 
contributo para a saúde das mulheres.

31. O Ministério da Saúde vai desempenhar uma 
função de administração, assegurando a recolha e 
compilação de dados desagregados por género, re-
forçando os sistemas de saúde para que satisfaçam as 
necessidades de saúde das mulheres em termos de 
promoção, prevenção, cura e reabilitação. Ao min-
istério compete assegurar a inclusão de perspectivas 
baseadas no género nas reformas do sector da saúde, 
nos documentos estratégicos para a redução da pob-
reza, na qualidade dos cuidados e na capacidade de 
resposta dos sistemas de saúde. Além destas iniciati-
vas, vai também reforçar os mecanismos para uma 
estrutura nacional de coordenação multidisciplinar e 
multissectorial, que monitorize as tendências na 
saúde das mulheres.

Papel da OMS e dos parceiros

32. A OMS prestará apoio técnico aos Estados-
Membros na implementação desta estratégia, tendo 
em conta as principais causas de morbilidade e mor-
talidade nos países, garantindo, ao mesmo tempo, a 
equidade e os direitos das mulheres no acesso a 
serviços de saúde de qualidade. Serão disponibiliza-
dos instrumentos e orientações genéricos para a im-
plementação, monitorização e avaliação a adaptar 
pelos países.

33. Serão promovidas parcerias para educação e para 
o reforço das capacidades e da liderança das mul-
heres, de modo a garantir a sua participação activa 
no desenvolvimento da saúde. Isto envolverá agên-
cias interessadas e pertinentes das Nações Unidas e 
organismos de cooperação bilateral, bem como 
ONGs internacionais e nacionais, organizações 
 privadas, associações de mulheres e comunidades.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

34. A OMS vai apoiar os países na selecção e utiliza-
ção dos indicadores adequados para a monitorização 
e avaliação. Estes vão incluir: estatísticas vitais de 
saúde desagregadas, percentagem de acesso aos 
serviços obstétricos de emergência, percentagem de 
acesso à detecção do cancro do colo do útero e da 
mama, taxa de prevalência contraceptiva, índices da 
literacia feminina e percentagem de mulheres em 
postos de decisão. Serão recolhidas informações so-
bre a implementação da estratégia e o Comité Re-
gional receberá relatórios periódicos. Os resultados 
da avaliação serão utilizados no reforço dos  programas 
e planos de acção nacionais.

CONCLUSÃO

35. As mulheres merecem atenção especial devido à 
pesada sobrecarga de doenças que suportam e devido 
às condições de saúde relacionadas com a sua vida 
reprodutiva. Isto exige um compromisso de alto 
nível por parte das famílias, comunidades, governos 
e parceiros internacionais. Os esforços para intensi-
fi car as intervenções orientadas para a melhoria da 
saúde das mulheres devem ser coordenados e devem 
envolver todos os intervenientes. Uma orçamen-
tação estratégica e monitorização e avaliação efi cazes 
vão garantir a implementação de intervenções 
 comprovadas e vão marcar a diferença.

36. A criação de um ambiente favorável às mulheres, 
a todos os níveis, é essencial para se alcançar o mais 
alto nível possível na saúde, como preconiza a Políti-
ca de Saúde para Todos no Século XXI na Região Afri-
cana: Agenda 2020. Este ambiente favorável deve 
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surgir no contexto da reforma do sector da saúde nos 
países. As suas principais componentes são a capaci-
dade de resposta dos sistemas de saúde às necessi-
dades das mulheres, a educação das meninas, 
cuidados de saúde de qualidade, eliminação da dis-
criminação baseada no género e das práticas tradi-
cionais prejudiciais, bem como uma valorização do 
papel da mulher na continuidade da vida humana.

37. O Comité Regional aprovou o documento 
“Saúde das Mulheres: Uma estratégia para a Região 
Africana” para implementação pelos Estados- 
Membros.

Resolução AFR/RC53/R4

Saúde das Mulheres: Uma Estratégia para a 
Região Africana

O Comité Regional,

Recordando as anteriores resoluções da Assem-
bleia Mundial de Saúde, WHA40.27, WHA42.42, 
WHA43.10 e WHA45.25 sobre a saúde da mulher e 
desenvolvimento;

Tendo presente as resoluções do Comité Re-
gional, AFR/RC39/R9 sobre as práticas tradicion-
ais que afectam a saúde das mulheres e das crianças, 
AFR/RC43/R6 sobre mulheres, saúde e desen-
volvimento, e AFR/RC47/R4 sobre a promoção 
da participação das mulheres na saúde e no desen-
volvimento;

Em conformidade com a Política de Saúde para 
Todos no Século XXI na Região Africana: Agenda 
2020, que apela à criação de condições que permi-
tam às mulheres participar, benefi ciar e desempenhar 
um papel de liderança no desenvolvimento sanitário;

Tendo presente os instrumentos dos direitos 
 humanos defi nidos nas convenções, declarações e 
cartas internacionais e regionais;

Preocupado com o nível extremamente elevado 
de morbilidade e mortalidade das mulheres, bem 
como com os esforços suplementares que os Esta-
dos-Membros terão de fazer para atingirem os ob-
jectivos internacionais da saúde da mulher, incluindo 
a saúde materna;

Convicto da necessidade de se proceder à de-
composição dos dados por sexo e de incorporar uma 
perspectiva de género nos programas de saúde;

1. APROVA o documento “Saúde das Mulheres: 
Estratégia para a Região Africana”, que trata das 
afecções de saúde que são exclusivas ou mais preva-
lecentes na mulher, assim como das que têm conse-

quências mais graves e implicam diferentes factores 
de risco para as mulheres;

2. LOUVA o Director Regional a advogar, pro-
mover e apoiar a saúde da mulher na Região;

3. APELA aos Estados-Membros que:

(a) concedam maior prioridade à saúde da mulher 
na sua agenda nacional de desenvolvimento so-
cioeconómico, através do reforço e da expansão 
dos esforços para atingir as metas internacionais 
relativas à melhoria da saúde da mulher, em 
 particular a educação das meninas;

(b) façam esforços complementares para melhorar a 
advocacia, ao mais alto nível, a favor de políticas 
e programas de saúde sensíveis às mulheres, bem 
como a favor da mobilização de recursos, da 
 criação de parcerias e do compromisso político 
sustentado à Declaração de Abuja;

(c) promovam o acesso de todas as mulheres a uma 
gama completa de informações e serviços de 
saúde de qualidade, com incidência nas princi-
pais causas de morbilidade e mortalidade;

(d) acelerem a implementação das intervenções 
 destinadas a eliminar todas as formas de violência 
e práticas tradicionais nefastas, com base nas 
 estratégias internacionais e regionais existentes;

(e) proporcionem aos profi ssionais de saúde, as 
comunidades, as famílias e os indivíduos, mul-
heres e homens, as competências necessárias que 
lhes permitam delinear, implementar, monitori-
zar e avaliar políticas e programas da saúde da 
mulher a todos os níveis.

4. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) preste apoio técnico aos Estados-Membros para 
a elaboração de políticas e para a implementação 
das convenções e declarações aprovadas, per-
mitindo assim atingir os objectivos internacion-
ais no domínio da saúde da mulher;

(b) continue a advogar a favor de uma abordagem 
estratégica para a redução da morbilidade e da 
mortalidade nas mulheres, incluindo as inter-
venções efi cazes no domínio da Iniciativa para 
uma Maternidade Segura, os planos regionais 
para a eliminação das mutilações genitais femini-
nas e outras práticas tradicionais nefastas, e para a 
prevenção da violência assim como a educação 
das meninas;

(c) mobilize os governos, as agências das Nações 
Unidas e as ONGs, bem como outros parceiros, 
para organizarem simpósios, conferências e sem-
inários, a fi m de dar nova atenção à saúde da 
mulher na agenda nacional de desenvolvimento;

(d) apoie as instituições públicas e privadas e os per-
itos nacionais para que realizem investigação 
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 sobre as prioridades identifi cadas, documentem 
as respectivas conclusões e as melhores práticas a 
serem usadas pelos Estados-Membros na imple-
mentação integral de abordagens de boa relação 
custo-efi cácia para a melhoria da saúde da 
 mulher;

(e) mantenha o compromisso da OMS relativo à 
 inclusão da questão dos sexos nas políticas e nos 
programas.

(f) apresente um relatório à Quinquagésima-sexta 
sessão do Comité Regional e, mais tarde, de três 
em três anos, sobre os progressos registados na 
implementação da estratégia da saúde da mulher.
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3.4 Sobrevivência infantil: Uma estratégia para 
a Região Africana
(AFR/RC56/13)

RESUMO

1. Os últimos 20 anos testemunharam progressos na sobrevivência infantil, graças a intervenções 
efi cazes em saúde pública e a melhores desempenhos nos campos económico e social, em todo o 
mundo. Contudo, morrem anualmente cerca de 10,6 milhões de crianças, 4,6 milhões das quais 
na Região Africana. Cerca de um quarto dessas mortes ocorrem no primeiro mês de vida e mais de 
dois terços nos sete primeiros dias. Entre os menores de cinco anos, a maioria das mortes deve-se 
a um número reduzido de problemas comuns, evitáveis e tratáveis, como infecções, malnutrição e 
problemas neonatais, que se manifestam isoladamente ou em conjunto.

2. A redução na média da mortalidade infantil que se vem verifi cando no mundo ao longo dos 
anos é sobretudo atribuída à sua diminuição nos países desenvolvidos. A Região Africana neces-
sita de aumentar a sua redução anual da taxa de mortalidade para 8,2% ao ano, caso se deseje 
alcançar, até 2015, o Objectivo do Desenvolvimento do Milénio n° 4. Foram identifi cadas e 
recomendadas diversas intervenções acessíveis, que podem evitar 63% da mortalidade actual.

3. A chave do progresso na realização do objectivo até 2015 está em abranger todos os recém-
nascidos e crianças de todos os distritos com algumas intervenções prioritárias. São necessários 
compromissos novos e fi rmes para priorizar e acelerar os esforços de sobrevivência infantil, e alocar 
recursos nos países.

4. Entre as intervenções prioritárias para a sobrevivência infantil a implementar e acelerar, con-
tam-se os cuidados aos recém-nascidos com uma abordagem ao longo da vida e uma continuidade 
dos cuidados, a alimentação dos lactentes e crianças pequenas, incluindo o suplemento de micro-
nutrientes e desparasitagem, a administração de vacinação às mães, aos fi lhos e novas vacinas, a 
prevenção da transmissão vertical do VIH, e o uso da Atenção Integrada às Doenças da Infância 
no tratamento das doenças comuns da infância, e nos cuidados às crianças expostas ao VIH, ou 
infectadas por este.

5. Este documento apresenta uma estratégia para optimizar a sobrevivência, o crescimento e o 
desenvolvimento das crianças com idades entre os 0–5 anos e para reduzir a mortalidade neonatal 
e infantil na Região Africana, em consonância com os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio.

6. Os governos assumirão a liderança no sentido de garantirem uma abordagem integrada e 
orientada na planifi cação do programa e na prestação de serviços para acelerar as intervenções em 
saúde das crianças e recém-nascidos. A OMS e os parceiros apoiarão os países neste esforço.

7. O Comité Regional a analisou a estratégia proposta pela OMS, UNICEF e Banco
Mundial, e a adoptou-a juntamente com a resolução em anexo para ser utilizada pelos países da Região
Africana.
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INTRODUÇÃO

1. A sobrevivência infantil, entendida como a so-
brevivência das crianças com idades entre 0–5 anos, 
é uma grande preocupação da saúde pública em 
muitos países africanos. Os últimos 20 anos testemu-
nharam progressos na sobrevivência infantil, graças a 
intervenções efi cazes em saúde pública e a melhores 
desempenhos no campo económico e social, em 
todo o mundo. Contudo, morrem anualmente cerca 
de 10,6 milhões de crianças, 4,6 milhões das quais na 
Região Africana. Cerca de um quarto dessas mortes 
ocorrem no primeiro mês de vida e mais de dois 
terços nos sete primeiros dias. Entre os menores de 
cinco anos, a maioria das mortes deve-se a um 
reduzido número de problemas comuns, evitáveis e 
tratáveis.

2. Em 2000, as nações do mundo reuniram-se e 
acordaram nos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODMs). Um dos objectivos (ODM 4) 
consiste em reduzir em dois terços a taxa de mor-
talidade dos menores de 5 anos, entre 1990 e 2015. 
Alguns países conseguiram progressos mas, no geral, 
os países da África Subsariana não estão em vias de 
alcançar o ODM 4. A Região Africana necessita de 
aumentar a redução da sua taxa anual de mortalidade 
para 8,2%, caso queira alcançar o ODM 4 até 2015.1

3. Tratados e convenções internacionais, como a 
Convenção dos Direitos da Criança (1990), a Sessão 
Especial das Nações Unidas sobre as Crianças (2002) 
e a Consulta Mundial OMS/UNICEF sobre a Saúde 
e Desenvolvimento das Crianças e Adolescentes 
(2002), sublinham o direito inerente à vida e a 
urgência em reduzir a mortalidade infantil com vista 
a um futuro próspero.

4. A Declaração do Milénio e os ODMs propor-
cionam um enquadramento para combater as ele-
vadas taxas de mortalidade na Região. As metas 
pertinentes apelam à redução da fome (ODM 1), à 
redução das taxas de mortalidade dos menores de 5 
anos (ODM 4) à melhoria da saúde materna (ODM 
5) e no combate ao VIH/SIDA, paludismo e outras 
doenças (ODM 6).

5. Foram identifi cadas e recomendadas várias inter-
venções acessíveis, que podem evitar 63% da 
 mortalidade actual2 se forem implementadas com 
 elevados níveis de cobertura. São necessários com-
promissos novos e reforçados para priorizar e acel-
erar os esforços de sobrevivência infantil, e alocar 
recursos nos países.

6. Para alcançar os ODMs, há uma necessidade 
crescente de parcerias, de recursos e de programas 
mais efi cazes, em todos os níveis. Só um esforço 

bem coordenado e orientado, e uma acção adequada 
por parte da comunidade internacional e dos 
Estados- Membros podem levar aos recém-nascidos 
e crianças os cuidados de saúde de que carecem, de 
modo mais efi caz.

7. Em África, a Carta da União Africana sobre os 
Direitos e o Bem-Estar das Crianças (1990), a 
 estratégia da Atenção Integrada às Doenças da 
 Infância, do Comité Regional da OMS (1999) e a 
Declaração da União Africana sobre a Sobrevivência 
Infantil (2005) reconhecem o dever de acelerar as 
intervenções com vista à sobrevivência infantil.

8. A União Africana solicitou aos Estados- Membros 
para que integrassem a sobrevivência infantil nas suas 
políticas nacionais de saúde. A saúde e a sobrevivên-
cia infantil mereceram prioridade por parte da Nova 
Parceria para o Desenvolvimento Africano. A 
resolução da 58a Assembleia Mundial da Saúde3 e a 
consequente Declaração de Deli de 2005 sobre a 
saúde materna, dos recém-nascidos e infantil, rec-
lamam o mais alto empenho político.

9. Este documento proporciona orientação es-
tratégica aos Estados-Membros da Região Africana 
para enfrentarem os problemas da sobrevivência e 
desenvolvimento das crianças, reduzirem as elevadas 
taxas de mortalidade infantil e alcançarem o ODM 4.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

10. Ao longo dos anos, houve a nível mundial, uma 
redução geral nas taxas de mortalidade infantil, mas 
esta é sobretudo atribuída à redução das taxas nos 
países com um rápido desenvolvimento económi-
co.4

11. A situação permanece crítica para muitas cri-
anças africanas, sendo agravada pela dimensão da 
 pobreza no continente. Vários factores contribuem 
para a lenta redução na média anual da taxa de mor-
talidade e para as grandes disparidades na sobre-
vivência infantil entre os países em desenvolvimento, 
e no seio de cada um. Mencionam-se circunstâncias 
sócio-económicas, culturais, tradicionais e referentes 
ao desenvolvimento, além de catástrofes naturais, 
confl itos armados, exploração e fome. A pobreza é o 
principal factor responsável pela baixa cobertura das 
intervenções efi cazes.

12. Na Região Africana, as infecções são a principal 
causa directa da mortalidade infantil. Embora a 
 importância relativa das infecções varie de país para 
país, mais de 70% das mortes de crianças são, essen-
cialmente, atribuídas apenas algumas causas evitáveis, 
nomeadamente: infecções respiratórias agudas, 
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 diarreia, paludismo, sarampo, malnutrição e proble-
mas neonatais (asfi xia, parto prematuro, insufi ciência 
ponderal à nascença e infecções), isoladas ou com-
binadas. O VIH/SIDA será responsável por 57% das 
mortes entre os menores de cinco anos nos países 
com maior prevalência de VIH.

13. A pandemia do VIH contribuiu para a pobreza 
crescente, para a destruição das famílias e do apoio 
comunitário essencial à sobrevivência infantil, e 
também para a crise de recursos humanos na saúde e 
em outros sectores. Embora se saiba que o tratamen-
to do VIH nas crianças pode reduzir a mortalidade e 
aumentar a qualidade de vida, são muito poucos os 
países com abordagens abrangentes aos cuidados e 
apoio pediátricos para o VIH.

14. Os factores que infl uenciam indirectamente a 
saúde podem variar entre os países. Porém, a malnu-
trição é um factor de risco crítico em muitos países, 
e a segurança alimentar e da nutrição continuam a 
ser desafi os fundamentais para a sobrevivência infan-
til.5 Falta de água e de saneamento, más condições de 
vida e espaçamento inadequado entre os fi lhos estão 
associados a uma mortalidade elevada. Na África, é 
raro que a água, o saneamento e a higiene venham 
associados às estratégias nacionais de sobrevivência 
infantil.

15. Há algumas intervenções de relação custo- 
benefício que poderão reduzir signifi cativamente a 
mortalidade, e estas variam muito entre os países e 
dentro de cada um. Em alguns países, os progressos 
alcançados no início dos anos 80 e na década de 90 
não foram sustentados e as taxas de cobertura acabar-
am por regredir. Por exemplo: o uso de redes trata-
das com insecticida pode reduzir em cerca de 17% a 
mortalidade infantil devida ao paludismo,6 mas em 
África a cobertura permanece baixa em 15% dos 
países.7 Intervenções como a terapia de rehidratação 
oral e o tratamento de infecções respiratórias agudas 
perderam aparentemente a sua dinâmica. Inter-
venções mais recentes, como as que melhoram a 
saúde dos recém-nascidos, têm merecido pouca at-
enção, devido a concepções erradas quanto à sua 
complexidade e custo.8

16. Existem múltiplos obstáculos, nos sistemas de 
saúde, que impedem uma aceleração efi caz das inter-
venções. Recursos humanos, fi nanceiros e materiais 
insufi cientes, a par de limitada capacidade de gestão, 
pagamentos por parte dos utentes e mecanismos de-
sajustados para que as famílias tenham acesso aos cui-
dados de saúde, são alguns dos factores que resultam 
numa má prestação de serviços e em baixa cobertura 
das intervenções. A insufi ciente disponibilidade de 
medicamentos e fornecimentos essenciais, bem 

como uma supervisão inadequada dos prestadores de 
cuidados de saúde encontram-se entre os problemas 
que persistem nos sistemas de saúde de muitos países.

17. Os recursos fi nanceiros para os programas de so-
brevivência infantil estão aquém de serem adequa-
dos, para chegarem a todas as comunidades, em 
todos os distritos, com intervenções de baixo custo. 
A nível mundial, são necessários 52,4 mil milhões de 
dólares americanos, além das despesas correntes, para 
alcançar a cobertura universal. Isso corresponde ini-
cialmente a 0,47 dólares por pessoa, aumentando 
para 1,48 dólares no 10° ano, quando 95% da popu-
lação infantil for abrangida.9

18. Em 1999, o Comité Regional da OMS para 
África adoptou a Gestão Integrada das Doenças da 
Infância (GIDI) como principal estratégia para a so-
brevivência das crianças e redução da elevada taxa de 
mortalidade infantil na Região.10 Concluiu-se que a 
GIDI é uma estratégia de prestação de serviços efi caz 
em várias intervenções para a sobrevivência infantil, 
tendo contribuído para uma redução de 13% na 
mortalidade num período de 2 anos, nos distritos, na 
Tanzânia, onde foi implementada.11

19. Contudo, para conseguir um impacto maior é 
imperioso implementar a estratégia da GIDI recor-
rendo a uma abordagem para o decurso da vida. O 
crescimento e o desenvolvimento durante a gravidez 
são essenciais para garantir um período neonatal 
 saudável. Por outro lado, a redução da morbilidade 
neonatal é essencial para um crescimento e desen-
volvimento saudáveis durante a infância, a ado-
lescência e a idade adulta. Isso exige uma abordagem 
holística, que combina uma estratégia integral de 
 sobrevivência infantil, com estratégias de erradicacão 
da pobreza extrema e da fome, melhoria da saúde 
materna e de combate ao VIH/SIDA, paludismo e 
outras doenças.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivo

20. O objectivo da estratégia consiste em acelerar a 
redução da mortalidade neonatal e infantil, em con-
sonância com os Objectivos do Desenvolvimento 
do Milénio, chegando atingir uma cobertura elevada 
para um conjunto defi nido de intervenções efi cazes.

Princípios orientadores

21. A estratégia assenta nos seguintes princípios:

(a) Abordagem para o decurso da vida: esta estratégia 
promove o crescimento e o desenvolvimento 
seguro do feto e em todas as faixas etárias dos 0 
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aos 5 anos, a fi m de preparar cada individuo para 
uma vida adulta saudável, bem ajustada e produ-
tiva, através da implementação coordenada com 
outras estratégias com vista à realização dos 
ODMs e à promoção da saúde.

(b) Equidade: dar-se-á enfâse na garantia de igual-
dade de acesso às intervenções para sobrevivên-
cia infantil para todas as crianças.

(c) Direitos das crianças: dever-se-á incorporar uma 
planifi cação com base nos direitos da criança, nas 
intervenções em saúde das crianças de modo 
 garantir a protecção das pessoas mais vulneráveis.

(d) Integração: dever-se-ão envidar todos os esforços 
para implementar as intervenções prioritárias 
propostas, nos vários níveis de saúde, de forma 
coerente e efi caz, e que responda às necessidades 
das crianças.

(e) Colaboração multissectorial: considerando que as 
questões de saúde são do fórum do desenvolvi-
mento, a execução dos resultados em termos de 
saúde requer contributos de outros sectores.

(f) Parcerias: dever-se-á dar enfâse a criação de novas 
parcerias e ao reforço das existentes de modo a 
garantir que as intervenções de sobrevivência 
 infantil sejam totalmente integradas, de forma 
sustentável, nos sistemas de saúde nacionais e 
distritais.

Abordagens estratégicas

22. As abordagens estratégicas são as seguintes:

(a) Advocacia para harmonização dos objectivos e da agen-
da da sobrevivência infantil, a fi m de promover, 
implementar, acelerar e alocar recursos com vista 
a alcançar os objectivos e metas acordados 
 internacionalmente.

(b) Reforço dos sistemas de saúde, aumentando as ca-
pacidades em todos os níveis do sector da saúde 
e garantindo a prestação de serviços de quali-
dade, a fi m de se alcançar uma elevada cobertura 
da população com as intervenções de sobre-
vivência infantil, de forma integrada.

(c) Capacitação das famílias e das comunidades, em es-
pecial as pobres e marginalizadas, para melhorar 
as práticas fundamentais de cuidados das crianças 
e disponibilizar, no seio da comunidade, o trata-
mento do paludismo, pneumonia, diarreia e do 
VIH/SIDA.

(d) Criação de parcerias operacionais para implementar 
intervenções promissoras sob a liderança do 
 governo, e com o empenho dos doadores, das 
ONGs, do sector privado e de outros parceiros 
na planifi cação conjunta, no co-fi nanciamento 
das actividades e nas análises técnicas.

(e) Mobilização de recursos para a sobrevivência das 
crianças ao nível internacional, regional e gov-
ernamental para acelerar intervenções compro-
vadas.

Pacote de serviços essenciais

23. A Gestão Integrada às Doenças da Infância 
continuará a ser um mecanismo importante de prestação 
para grande parte das intervenções prioritárias abaixo 
indicadas. Dever-se-á igualmente promover ligações 
sólidas com Directrizes para acelerar a realização do 
ODM n° 5 e com os serviços da estratégia Tornar a 
Gravidez mais Segura, em especial para os cuidados 
aos recém-nascidos e a Prevenção da Transmissão 
Vertical do VIH (PMTCT).

24. Cuidados aos Recém-nascidos. Tendo em 
conta a abordagem de cuidados continuados e no 
decurso da vida, as intervenções neonatais que 
 necessitam de ser aceleradas incluirão: o acesso a 
 cuidados especializados durante a gravidez, o parto e 
o período imediatamente após o nascimento, a nível 
de comunidade e dos estabelecimentos de saúde. O 
reforço das capacidades dos quadros profi ssionaliza-
dos ou não profi ssionalizados contemplará a optimi-
zação das práticas de cuidados de ressuscitação do 
recém-nascido, aleitamento materno desde o início 
e em exclusividade, e meios de evitar a hipotermia, 
cuidados de higiene com o cordão e a pele, medidas 
adequadas e atempadas de detecção de infecções e 
de lactentes nascidos com insufi ciência ponderal. A 
 iniciativa Tornar a Gravidez mais Segura oferece, 
 através da Gestão Integrada da Gravidez e do Parto, 
oferece oportunidades para abordar sobre a fase ini-
cial da saúde infantil. A Gestão Integrada das Doenças 
da Infância será também expandida para abranger os 
recém-nascidos nos seus primeiros sete dias de vida.

25. Alimentação dos lactentes e crianças 
pequenas, incluindo o suplemento de micro-
nutrientes e desparasitagem. As intervenções 
fundamentais a destacar são exclusivamente o aleita-
mento materno nos primeiros 6 meses de vida, 
 incluindo o colostro, suplementos alimentares 
 adequados e atempados, e ingestão adequada de 
 micronutrientes (particularmente vitamina A, ferro 
e iodo). Promover-se-á a desparasitação regular du-
rante a infância e gravidez para sua funcionalidade. 
Dever-se-á dar ênfase especial à prevenção e trata-
mento da malnutrição. A integração da Alimentação 
dos Lactentes e Crianças Pequenas em outros 
serviços de cuidados de saúde pediátricos, como a 
Iniciativa dos Hospitais Amigos dos Bebés, GIDI, 
PMTCT e Promoção da Monitoria do Crescimento 
e Referência, proporcionam uma importante início 
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oferecem uma oportunidade fulcral para acelerar 
 estas intervenções.

26. Prevenção do paludismo pelo uso de redes 
tratadas com insecticida e pelo tratamento 
preventivo intermitente do paludismo. O uso 
de redes tratadas com insecticida (ITNs), quer para 
os menores de cinco anos, quer para as mães  grávidas, 
integrando o tratamento preventivo intermitente do 
paludismo (IPT) durante a gravidez nas zonas onde 
o paludismo é endémico, são intervenções prior-
itárias para reduzir a insufi ciência ponderal à nas-
cença, bem como a morbilidade e mortalidade 
infantis. Um mecanismo para assegurar o acesso uni-
versal às ITN consiste em distribuir ITN gratuitas ou 
subsidiadas, de modo regular ou através de campan-
has. As ITN e o IPT devem estar integrados no 
 Programa Alargado de Vacinação (PAV), cuidados 
pré-natais e actividades da GIDI, para aumentar 
 rapidamente a cobertura.

27. Vacinação das mães e crianças. Promover-
se-á a administração de toxóide de tétano às 
 mulheres grávidas, nas clínicas pré-natais, e das imu-
nizações infantis, incluindo vacinas novas, a nível da 
comunidade e dos estabelecimentos de saúde, at-
ravés de serviços fi xos e serviços junto das comuni-
dades. Entre os meios comprovados para melhorar o 
acesso e a cobertura dos serviços, mencionam-se 
campanhas junto das comunidade para serviços às 
populações remotas, bem como a integração do PAV 
em outras campanhas de sobrevivência infantil, tais 
como: a vitamina A, mebendazol para desparasitação 
e distribuição de ITN. A implementação desta 
 estratégia de sobrevivência infantil efectuar-se-á em 
estreita coordenação com a implementação da Ini-
ciativa Visão e Estratégia Global de Vacinação da 
OMS/UNICEF.

28. Prevenção da Transmissão Vertical do 
VIH. A solução para garantir um começo de vida 
livre do VIH está em evitar a sua transmissão às cri-
anças, prevenindo a infecção nas mães. Outras inter-
venções incluem o planeamento familiar, terapia 
anti-retroviral, aconselhamento sobre a alimentação 
do lactente, e apoio às mães infectadas pelo VIH e 
aos seus bebés, nos países onde a prevalência do VIH 
é elevada. A integração de intervenções de PMTCT 
nos cuidados pré-natais, programas de nutrição, 
GIDI e outros serviços de VIH/SIDA reforça a 
oportunidade de reduzir o VIH pediátrico e os 
 óbitos a inerentes a este.

29. Tratamento das doenças comuns da infân-
cia e cuidados às crianças expostas ao VIH ou 
infectadas pelo mesmo. Estas intervenções in-
cluem a terapia de re-hidratação oral e suplemento 

de zinco para tratar a diarreia, tratamento efi caz e 
adequado com antibiótico para a pneumonia, dis-
enteria e infecções neonatais, tratamento imediato e 
efi caz do paludismo nos estabelecimentos de saúde e 
a nível comunitário. Os cuidados às crianças expos-
tas ao VIH ou infectadas por este é a chave para uma 
melhor qualidade de vida. A GIDI proporciona uma 
abordagem para tratar todas estas doenças comuns de 
modo integrado.

Quadro de Implementação

30. Para se alcançar a cobertura universal através 
destas intervenções, a presente estratégia propõe que 
os países baseiem os seus sistemas de saúde numa 
combinação adequada de mecanismos com base nos 
seguintes métodos de prestação de serviços:

(a) Serviços direccionados para a comunidade e 
famílias, que podem ser prestados diariamente 
por promotores nutricionais ou técnicos forma-
dos em saúde comunitária, com supervisão per-
iódica por parte dos quadros técnicos de saúde 
mais qualifi cados;

(b) Serviços planifi cados direccionados para as popu-
lações, que requerem quadros técnicos de saúde 
com qualifi cações mínimas (enfermeiras auxilia-
res, parteiras e outros funcionários paramédicos) 
e que podem ser prestados através das comuni-
dades ou dos estabelecimentos de saúde, de 
 forma programada;

(c) Serviços clínicos direccionados para o indivíduo, 
que requerem profi ssionais de saúde com 
 qualifi cações superiores (enfermeiras, parteiras e 
médicos diplomados), disponíveis permanente-
mente.

31. Actualmente, nem todos os países conseguem 
garantir a cobertura total de uma série de inter-
venções. Os obstáculos à implementação integral do 
conceito de cuidados continuados nos métodos de 
prestação de serviços terão de ser abordados a médio 
e longo prazo. Para facilitar a planifi cação a longo 
prazo, a estratégia identifi ca uma abordagem faseada 
que permite que cada país defi na e implemente um 
pacote de intervenções de serviços essenciais que, 
com o tempo e com o aumento da cobertura, po-
dem então ser alargados para se tornarem num pa-
cote de intervenções optimizadas (ou maximizadas). 
Os pacotes essenciais incluem:

(a) Um pacote mínimo, de intervenções de alto im-
pacto e baixo custo que precisam ser implemen-
tadas a uma escala imediata. O pacote mínimo 
pode incluir redes tratadas com insecticida para 
grávidas e crianças; cuidados pré-natais; a pro-
moção do aleitamento materno inicial, exclusivo 

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   78 06/10/2012   12:05:24



Colocar a saúde das mulheres e das crianças no topo das prioridades

79

e prolongado, cuidados neonatais; vacinação de 
rotina das mães e das crianças, suplemento de 
 vitamina A; desparasitagem; a alimentação com-
plementar das crianças; terapia de reidratação 
oral e suplementação de zinco para a diarreia; 
tratamento do paludismo, incluindo a terapia à 
base de artemisinina, gestão da pneumonia em 
recém-nascidos, medicamentos anti-retrovirais 
para a gestão da SIDA em pediatria e o espaça-
mento das gravidezes.

(b) Um pacote alargado, equivalente ao pacote 
 mínimo, acrescido de intervenções com base 
em evidências, tais como: cuidados neonatais 
 alargados, vacina da Haemophilus infl uenza tipo 
B e anti-retrovirais para a gestão da SIDA em 
 pediatria.

(c) Um pacote máximo, equivalente ao pacote alar-
gado acrescido de novas intervenções planifi ca-
das, tais como: rotavirus e vacina pneumococica, 
suplemento preventivo de zinco e tratamento 
preventivo intermitente do paludismo em 
 crianças.

32. O total dos recursos necessários para a imple-
mentação da estratégia através dos vários métodos de 
prestação de serviços para cada um dos pacotes pro-
postos está indicado num documento à parte, que 
está em vias de fi nalização.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Países

33. Os governos assumirão a liderança para garantir 
uma abordagem integrada e dirigida à planifi cação 
do programa e à prestação de serviços que acelerem 
as intervenções em saúde dos recém-nascidos e cri-
anças. Serão garantidas certas intervenções prioritári-
as com vista ao acesso universal e a uma cobertura 
elevada entre os menores de 5 anos, incluindo os 
recém-nascidos. O papel específi co dos países 
 consistirá em:

(a) Desenvolvimento de políticas: criação de políticas 
necessárias que permitam a intensifi cação efi caz 
de intervenções;

(b) Desenvolvimento de capacidades: reforçar a capaci-
dade nacional para planifi car, implementar e 
monitorizar as acitividades de forma efi caz, in-
cluindo a implementação de políticas orientadas 
para a sobrevivência infantil e para os obstáculos 
inerentes ao sistema de saúde;

(c) Comunicação e mobilização social: formular uma 
 estratégia nacional de comunicações que apoie 
actividades integradas de promoção da saúde, 
 viradas para a capacitação de famílias, agregados 

familiares e comunidades, garantindo ligações 
claras com uma real prestação de serviços essen-
ciais por parte dos vários sectores, instituições e 
intervenientes;

(d) Advocacia e desenvolvimento de parcerias: advogar e 
criar parcerias no âmbito do quadro da Parceria 
para a Saúde Materna, dos Recém-Nascidos e 
das Crianças, garantindo a obtenção de consen-
sos, a harmonia nas intervenções e a mobilização 
de recursos dentro e fora do país; incluem-se 
aqui as intervenções em sobrevivência infantil 
das diversas iniciativas mundiais e nacionais para 
o desenvolvimento, como os Documentos da 
Estratégia de Redução da Pobreza, abordagens 
de âmbito sectorial e o Fundo Mundial de Luta 
contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo, assim 
como uma estreita colaboração com os parceiros 
no sector da saúde e as associações com outros 
programas, como: o controlo do paludismo, 
VIH/SIDA, Saúde Materna e Neonatal, PAV, 
Vigilância e Resposta Integrada às Doenças e 
Desenvolvimento dos Sistemas de Saúde;

(e) Investigação Operacional: proceder a investigação 
operacional em áreas prioritárias para melhoria 
das políticas, da planifi cação, da implementação 
e aceleração de intervenções em sobrevivência 
infantil de custo-benefício;

(f) Documentação: avaliar, documentar e partilhar as 
experiências e esforços sobre o programa para 
alcançar os objectivos defi nidos e recorrer às 
lições apreendidas durante a fase de expansão, e 
para efeitos de advocacia;

(g) Desenvolvimento de um quadro de monitorização e 
avaliação: conceber um quadro de monitorização 
e avaliação que inclua a recolha de dados de 
base, acompanhe os progressos e documente e 
partilhe as experiências com os países e regiões.

OMS, UNICEF, Banco Mundial e parceiros

34. A OMS, a UNICEF, o Banco Mundial e os par-
ceiros deverão:

(a) Advogar visando as intervenções prioritárias e a 
mobilização de recursos;

(b) apoiar tecnicamente os países na aceleração das 
intervenções de sobrevivência infantil, reforçan-
do a capacidade dos países e interpaíses com 
mecanismos de monitorização e avaliação, e 
 informações sobre gestão sanitária;

(c) apoiar os países na identifi cação, documentação 
e divulgação das melhores práticas para a imple-
mentação destas intervenções;

(d) apoiar os países no desenvolvimento das suas 
 capacidades de investigação operacional;

(e) facilitar a coordenação e a colaboração.
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

35. Acordar-se-á, com os parceiros e outros inter-
venientes, sobre um conjunto mínimo de processos 
e indicadores de impacto para acompanhar os pro-
gressos.

36. O processo de monitorização estará em confor-
midade com os princípios dos direitos da criança. As 
informações e resultados serão estratifi cados por 
vários grupos, de modo que as comparações possam 
ser feitas sobre o impacto das diversas medidas da 
política e do programa. A avaliação será efectuada de 
2 em 2 anos.

CONCLUSÃO

37. As crianças representam o futuro da África. As-
sim sendo, investir na saúde das crianças é imperioso 
para assegurar futuras gerações mais saudáveis e mais 
produtivas, que assumirão o desenvolvimento sócio-
económico do continente.

38. Esta estratégia refl ecte uma abordagem integral e 
do ciclo de vida aos problemas de saúde das crianças, 
e à prestação de serviços de cuidados de saúde. Esta 
destaca a necessidade de implementar intervenções 
de custo-benefício para a saúde dos recém-nascidos 
e das crianças, a fi m de reduzir em três quartos a 
mortalidade dos recém-nascidos e em dois terços as 
mortes de crianças, num máximo possível de grupos 
populacionais.

39. A chave dos progressos na via da consecução da 
MDM 4 até 2015 consiste em levar umas quantas 
intervenções prioritárias até cada recém-nascido e 
cada criança, em todos os distritos. As intervenções 
descritas acima não são novas; no entanto, esta es-
tratégia exige um forte empenhamento na concessão 
de prioridades, no fi nanciamento e na aceleração das 
intervenções em sobrevivência infantil conhecidas, 
de boa relação custo-efi cácia, com vista à sua imple-
mentação em níveis elevados de cobertura popula-
cional.

40. O Comité Regional analisou a estratégia Re-
gional para Sobrevivência Infantil proposta pela 
OMS, UNICEF e Banco Mundial, e adoptou-a 
juntamente com a resolução que se segue, a fi m de 
ser usada pelos países.

Resolução AFR/RC56/R2

Sobrevivência Infantil: Uma Estratégia para a 
Região Africana

O Comité Regional,

Preocupado com o facto de morrerem todos os 
anos cerca de 10,6 milhões de crianças em todo o 
mundo, das quais 4,6 milhões na Região Africana, 
tratando-se, na maioria, de mortes de crianças com 
menos de cinco anos e que se devem a um reduzido 
número de doenças comuns, evitáveis e tratáveis;

Tendo tomado em consideração o facto que o 
Objectivo do Desenvolvimento do Milénio nº 4 
visa a redução em dois terços da mortalidade em 
menores de cinco anos até 2015,comparados aos 
níveis de 1990;

Reconhecendo que os tratados e convenções in-
ternacionais, incluindo a Convenção dos Direitos da 
Criança de 1990, a sessão especial das Nações Unidas 
sobre as crianças, em 2002, e a reunião mundial de 
consulta da OMS/UNICEF sobre saúde e desen-
volvimento das crianças e dos adolescentes, realizada 
em 2002, salientam o direito inerente à qualidade de 
vida e a urgente necessidade de reduzir a mortali-
dade infantil;

Considerando que as crianças representam o 
 futuro de África e que é urgente investir na sua saúde 
de modo a garantir uma geração mais saudável e 
mais produtiva, que contribua para o desenvolvi-
mento socioeconómico e prosperidade da Região.

Cientes que a Carta Africana da OUA de 1990 
sobre os Direitos e Protecção da Criança, a estratégia 
de Atenção Integrada às Doenças da Infância (AIDI), 
adoptada pelo Comité Regional da Região Africana 
da OMS em 199, e a Declaração de Tripoli sobre a 
Sobrevivência da Criança elaborada pela Assembleia 
da União Africana, em Julho de 2005, reconhecem 
a necessidade urgente de acelerar as acções favoráveis 
à sobrevivência das crianças.

Tendo analisado o documento intitulado “Sobre-
vivência Infantil: uma estratégia para a Região 
 Africana”, desenvolvido em conjunto pela OMS e 
UNICEF, propondo uma estratégia de sobrevivên-
cia infantil para a Região Africana.

1. APROVA a estratégia proposta para a sobre-
vivência infantil na Região Africana;

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) ponham em prática políticas necessárias para 
 implementação efi caz da estratégia para a sobre-
vivência das crianças;

(b) reforçem as capacidades nacionais para planifi car, 
implementar e monitorizar as actividades com 
efi cácia, incluindo a implementação de políticas 
destinadas a resolver o problema da sobrevivên-
cia das crianças no contexto dos sistemas de 
prestação de cuidados de saúde;
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(c) garantam a relevância e a consistência das men-
sagens para as intervenções prioritárias para a 
 sobrevivência das crianças e criem estratégias 
 nacionais de comunicação, em apoio às activi-
dades integradas de promoção da saúde, com 
 especial relevo para a autonomia dos indivíduos, 
das famílias e das comunidades;

(d) assegurem a obtenção de consensos, a harmoni-
zação das intervenções e a mobilização de 
 recursos dentro e fora do país, no quadro das 
parcerias para a saúde das mães, dos recém- 
nascidos e das crianças;

(e) realizem investigação operacional em áreas pri-
oritárias para melhorar as políticas, a planifi cação, 
a implementação e o reforço de intervenções de 
custo-benefício para a sobrevivência das  crianças;

(f) avaliem, documentem e partilhem experiências 
e esforços programáticos para atingir os objec-
tivos defi nidos, de modo a aplicarem as lições 
apreendidas durante a fase de expansão e para 
fi ns de advocacia;

(g) concebam um quadro para a monitorização e 
avaliação, que inclua a recolha de dados iniciais e 
o acompanhamento dos progressos, documen-
tando os dados e partilhando-os com os países e 
regiões.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) estimule parcerias e trabalhe com a UNICEF, 
Banco Mundial e outros parceiros relevantes no 
apoio à implementação desta estratégia;

(b) advogue pelo reforço das intervenções prior-
itárias e da mobilização de recursos;

(c) dê apoio técnico aos países para aumentarem as 
intervenções para a sobrevivência das crianças, 
melhorando as capacidades, os mecanismos de 
monitorização e avaliação dos países e interpaís-
es, e a informação sobre a gestão sanitária;

(d) ajude os países a identifi car, documentar e divul-
gar amplamente as melhores práticas de imple-
mentação dessas intervenções;

(e) ajude os países a desenvolverem capacidades para 
a investigação operacional;

(f) facilite a coordenação e a colaboração com a 
União Africana e as comunidades económicas 
regionais;

(g) apresente, de dois em dois anos, um relatório 
 sobre os progressos realizados na implementação 
da estratégia de sobrevivência das crianças na 
Região Africana.

Terceira sessão, 29 de Agosto de 2006
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INTRODUÇÃO

1. A estratégia regional para o VIH, aprovada em 
1996, durante a Quadragésima-sexta sessão do 
Comité Regional Africano da OMS, reafi rmava o 
importante papel do sector da saúde na resposta dos 
países à epidemia do VIH/SIDA, com uma clara 
componente de prevenção.1 Apesar dos recursos e 
esforços empregues a epidemia continuou sem ced-
er, com elevada morbilidade e mortalidade, com-
prometendo as mais-valias na área da saúde e a 
melhoria do nível de saúde da Região.

2. Os esforços de prevenção do VIH foram ultra-
passados pela epidemia do VIH/SIDA, com tendên-

cia para um aumento da incidência do VIH em 
muitos países. Caso esta tendência persista, muitos 
países da Região Africana não conseguirão atingir o 
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio n°6.2 
Por isso, é imperioso reformular as estratégias de 
prevenção, identifi car medidas que intensifi quem 
rapidamente intervenções bem-sucedidas e sublin-
hem o que deve ser feito de modo diferente.

3. Reconhecendo a alarmante tendência da in-
cidência do VIH na Região, bem como a necessi-
dade de aumentar as medidas para combater uma 
maior difusão do VIH, o Comité Regional Africano 
da OMS, na sua Quinquagésima-quinta sessão em 

RESUMO

1. Quase dois terços da população seropositiva, no mundo, vivem na África Subsariana. Só em 
2005, dos 4,9 milhões de novas infecções, 3,2 foram registadas na Região Africana, a maioria 
das pessoas afectadas tem entre 15 a 49 anos.

2. Os países da Região Africana conseguiram alcançar progressos encorajadores na implemen-
tação de vários elementos de prevenção e intervenções de tratamento para controlo da epidemia do 
VIH/SIDA. Os principais desafi os incluem uma cobertura efi caz de serviços limitada para ter o 
impacto necessário, a fraca ligação entre as intervenções de prevenção e de tratamento, a debilidade 
dos sistemas de saúde, a falta de um ambiente político favorável à prevenção do VIH e a inade-
quação de recursos em todos os níveis.

3. Reconhecendo a tendência alarmante da incidência do VIH, na Região, e a necessidade de 
aumentar as medidas para controlar o progresso adicional da epidemia, o Comité Regional Afri-
cano da OMS aprovou, na sua Quinquagésima-quinta sessão, em Agosto de 2005, a Resolução 
AFR/RC55/R6, “Intensifi cação dos esforços de prevenção do VIH na Região Africana”. At-
ravés desta resolução, o Comité Regional declarou 2006 o “Ano de Aceleração da Prevenção do 
VIH na Região Africana”, incentivando os Estados-Membros a privilegiar e revigorar os esforços 
de prevenção do VIH.

4. O principal objectivo desta estratégia é contribuir para acelerar a prevenção do VIH e reduzir 
o impacto do VIH/SIDA no contexto do acesso universal à prevenção, tratamento, cuidados e 
apoio. As abordagens estratégicas propostas incidem na intensifi cação do acesso às intervenções de 
prevenção e em associar a prevenção ao tratamento, cuidados e apoio.

5. O Comité Regional analisou e adoptou esta estratégia proposta, juntamente com a sua resolução.

4.1 Prevenção do VIH na Região Africana: Uma 
estratégia para renovação e aceleração
(AFR/RC56/8)
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Maputo, em Agosto de 2005, aprovou a Resolução 
AFR/RC55/R6 “Intensifi car os esforços de pre-
venção do VIH na Região Africana”. Nesta 
resolução, o Comité Regional declarou 2006 o 
“Ano de Aceleração da Prevenção do VIH na 
Região Africana”, incentivando os Estados-Mem-
bros a privilegiar e revigorar os esforços de pre-
venção do VIH, criar parcerias mais fortes, bem 
como mecanismos de coordenação, e garantir uma 
liderança e coordenação efi cazes.

4. As iniciativas e compromissos globais, actual-
mente em vigor, proporcionam um ambiente fa-
vorável à intensifi cação dos esforços de prevenção na 
Região, ao mesmo tempo que asseguram a sua 
ligação às intervenções de tratamento, cuidados e 
apoio. Em Junho de 2005, a ONUSIDA aprovou 
um documento defi nindo a sua posição política, 
“Intensifi car a prevenção do VIH”.3 De modo se-
melhante, a Cimeira dos G8, em Gleneagles, em Ju-
lho de 2005, assumiu o compromisso de apoiar os 
países para alcançar o acesso universal à prevenção, 
cuidados e tratamento do VIH, por parte de todos os 
que deles necessitem até 2010.4

5. Reconhecendo a insufi ciência dos recursos para 
proteger e salvar as crianças, a UNICEF lançou, com 
os seus parceiros, uma campanha mundial subordinada 
ao tema: “Juntos pelas crianças, juntos contra o SIDA”. 
Esta campanha pretende colocar as crianças infectadas 
e afectadas pelo VIH/SIDA no centro da resposta glo-
bal, através de esforços orientados para a intensifi cação 
das intervenções de prevenção e cuidados5.

6. Em Março de 2006, representantes de 53 países 
africanos adoptaram o “Compromisso de Brazza-
ville”, que incentiva os países a assumir medidas ur-
gentes e uma acção decisiva para ultrapassar os 
obstáculos que impedem os progressos na imple-
mentação de serviços de prevenção, tratamento, cui-
dados e apoio.

7. Este documento apresenta as intervenções e 
acções chave para acelerar as intervenções de pre-
venção do VIH no sector da saúde e destaca a sua 
ligação às intervenções de tratamento, cuidados e 
apoio no contexto de um acesso universal. Porém, a 
implementação efectiva desta estratégia exige o en-
volvimento e a coordenação multissectorial.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

8. No fi m de 2005, dos 40 milhões de pessoas esti-
madas a viverem com VIH/SIDA, 25,8 milhões 
encontravam-se na África Subsariana.6 De acordo 
com o relatório da OMS-ONUSIDA, de Dezembro 
de 2005, dos 4,9 milhões de novas infecções, em 

todo o mundo, 3,2 milhões (65%) ocorreram na 
África Subsariana, com uma prevalência geral de 
7,2% (6,6% – 8,0%). Calcula-se que, no mesmo ano, 
tenham morrido 2,4 milhões de adultos e crianças e 
que mais de 12 milhões de crianças fi caram órfãs 
devido à SIDA. Esta, que é actualmente a principal 
causa de morte tanto nos adultos como nas crianças, 
reduziu a esperança média de vida na Região Afri-
cana de 62 para 47 anos.7

9. A prevenção, tal como o tratamento, continua 
concentrada nas zonas urbanas. Os grupos vul-
neráveis não são sufi cientemente abrangidos e vão 
aumentando a epidemia. A prevenção seria mais efi -
caz se fosse coordenada com as intervenções de 
tratamento, cuidados e apoio. Foi demonstrado que 
a prevenção do VIH é efi caz em termos de custos e 
que a implementação de um pacote de prevenção 
abrangente do VIH (associado ao tratamento) pode-
ria evitar 29 milhões (63%) dos 45 milhões de novas 
infecções esperadas na Região, até 2010.8

10. Em 2003, na África Subsariana, a proporção de 
adultos que receberam serviços de aconselhamento e 
testes voluntários foi de 7% enquanto a proporção de 
grávidas abrangidas pelos serviços de prevenção da 
transmissão vertical (PMTCT) foi de 5%.9 Na 
Região a cobertura dos serviços de aconselhamento 
e testes voluntários (VCT) e da prevenção da trans-
missão vertical (PMTCT) continuam a ser a mais 
baixa do mundo, calculada, respectivamente, em 7% 
e 5%.10 Em 2004, o uso de preservativos por parcei-
ros não coabitantes foi reportado em 19%, na África 
Subsariana.11 Dos 4,7 milhões de adultos e crianças 
que se calcula necessitarem de medicamentos anti-
retrovirais, na Região, só 17% receberam tratamento 
até ao fi m de 2005.12

11. Os esforços para acelerar as intervenções de pre-
venção do VIH e avançar para o objectivo do Aces-
so Universal vão enfrentar vários desafi os:

(a) Ausência de um ambiente político favorável. A pre-
venção e cuidados que melhorem a utilização 
dos serviços e combatam os factores subjacentes 
à transmissão do VIH exigem um ambiente 
político favorável.

(b) Cobertura reduzida das intervenções de prevenção do 
VIH. Para assegurar uma cobertura abrangente 
de todos os níveis do sistema de saúde, a inter-
venção de prevenção do VIH deverá ser alargada 
e integrada.

(c) Ligações frágeis. As intervenções de prevenção, 
tratamento, cuidados e apoio ao VIH devem estar 
associadas no contexto de um “pacote essencial”.

(d) Acesso limitado por parte das populações-alvo. A 
 participação do sector privado, de grupos da 
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 sociedade civil, das pessoas que vivem com 
VIH/SIDA (PVVS) e de todos os grupos- alvo 
deverá ser garantida por uma resposta da saúde 
pública nacional ao VIH/SIDA.

(e) Sistemas de saúde frágeis. Para responder à cres-
cente procura de serviços de prevenção, trata-
mento, cuidados e apoio ao VIH/SIDA é 
necessário reforçar os sistemas de saúde.

(f) Recursos fi nanceiros inadequados. É necessário mo-
bilizar e garantir recursos fi nanceiros adicionais e 
sustentáveis, que atinjam níveis operacionais, ao 
mesmo tempo que se assegura uma coordenação 
e a responsabilização efi caz desses mesmos 
 recursos.

12. No entanto, existem numerosas oportunidades 
para intensifi car serviços abrangentes de VIH con-
centrados na prevenção:

(a) maior compromisso ao nível mundial, regional e 
nacional para intensifi car a resposta ao VIH;

(b) existência do princípio dos “Três Níveis”13 com 
melhorias na gestão, coordenação, parcerias, 
monitorização e avaliação;

(c) lições aprendidas a partir da Iniciativa “3 por 
5” e partilha de experiências e das melhores 
 práticas;

(d) progresso na investigação operacional e clínica 
para informar os programas e criar novas alterna-
tivas de prevenção e terapêutica.

Objectivos

13. O principal objectivo consiste em contribuir 
para acelerar a prevenção do VIH e reduzir o im-
pacto do VIH/SIDA, num contexto de acesso uni-
versal à prevenção, tratamento, cuidados e apoio.

Metas

14. Até ao fi nal de 2010:

(a) todos os distritos deverão prestar serviços de ac-
onselhamento e testes voluntários;

(b) garantir-se-ão sangue e produtos sanguíneos 
100% seguros;

(c) pelo menos 80% das grávidas que acedam a 
serviços de cuidados pré-natais terão acesso a 
serviços de prevenção da transmissão vertical;

(d) pelo menos 80% dos doentes com infecções sex-
ualmente transmissíveis terão acesso a uma gestão 
integral das IST;

(e) pelo menos 80% das pessoas que vivem com o 
VIH e SIDA terão acesso a serviços completos 
de prevenção, tratamento e cuidados;

(f) o uso de preservativos irá abranger pelo menos 
60% dos indivíduos que têm um comportamen-
to sexual de risco.

Princípios orientadores

15. Subjacentes à aceleração da prevenção do VIH 
na Região Africana estarão os seguintes princípios 
orientadores:

(a) Abordagem que respeite os direitos humanos. Um 
acesso equitativo a serviços de qualidade, a partir 
de uma abordagem que respeite os direitos hu-
manos, assegurará a devida atenção às populações 
vulneráveis, incluindo mulheres e crianças, so-
bretudo as afectadas pelos confl itos, pessoas 
carenciadas e populações em zonas desfavoreci-
das. Os problemas da violência sexual e da trans-
missão intencional do VIH devem também 
merecer a devida atenção.

(b) Adaptação de intervenções comprovadas. Dever-
se-á dar prioridade à identifi cação, adaptação e 
intensifi cação de medidas preventivas do VIH 
que sejam aceitáveis do ponto de vista cultural e 
social.

(c) Ligações. A prevenção do VIH, bem como as 
intervenções de cuidados, tratamento e apoio 
devem ser implementadas em simultâneo. 
Qualquer situação em que um indivíduo pro-
cure cuidados de saúde deverá ser uma oportu-
nidade para a prevenção do VIH.

(d) Participação comunitária. As comunidades e as 
sociedades civis devem ser promovidas e apoia-
das, como componentes-chave, na intensifi cação 
das intervenções em todos os níveis. A partici-
pação deve ser proveniente de todas as comuni-
dades, incluindo as PVVS.

(e) Princípio dos “Três Níveis”. Os governos de-
vem assumir a liderança e, com a participação de 
todos os intervenientes, actualizar ou desenvolv-
er um enquadramento estratégico geral para a 
resposta nacional, a coordenação nacional do 
VIH/SIDA e a monitorização e avaliação a nível 
nacional.

(f) Sustentabilidade e responsabilização. É necessário 
promover recursos adicionais, garantir que o seu 
pagamento e utilização são adequados e conce-
ber um sistema para monitorizar a utilização cor-
recta dos fundos.

Abordagens estratégicas

16. Para acelerar a implementação dos serviços de 
prevenção do VIH será necessária uma implemen-
tação descentralizada das abordagens estratégicas que 
se referem a seguir.

Criação de um ambiente político favorável

17. Deverão ser desenvolvidas políticas e legislação 
que promovam uma abordagem baseada nos direitos 
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humanos. Onde estas já existem devem ser revistas 
para garantir a incorporação de abordagens que 
evitem a discriminação e aumentem o acesso aos 
serviços. Entre os aspectos específi cos a contemplar 
encontra-se a estigmatização das pessoas que vivem 
com VIH e a discriminação de que são alvo no em-
prego, no casamento, na constituição de família, no 
acesso a cuidados de saúde e a medicamentos; os tes-
tes e aconselhamento aos jovens, a violência sexual e 
a transmissão intencional do VIH. As políticas de-
vem ter em conta as questões relacionadas com a 
idade e o género (incluindo as violações) e a ex-
posição de menores ao álcool, ao consumo de drogas 
e outros comportamentos de risco.

18. Todos os canais de comunicação devem ser mo-
bilizados para garantir que o público em geral e os 
grupos alvo específi cos sejam devidamente informa-
dos sobre as políticas e a legislação existentes, rela-
cionadas com o VIH/SIDA. Devem privilegiar-se 
os canais que facilitem discussões interactivas com 
comunidades, famílias e indivíduos.

Expansão e intensifi cação de intervenções 
efi cazes de prevenção do VIH

19. Os esforços e intervenções de prevenção que 
funcionam melhor na Região deverão ser identifi ca-
dos e adaptados às circunstâncias culturais e sociais 
prevalecentes em cada local.

20. As intervenções de comunicações sobre a mu-
dança de comportamentos devem ser reforçadas, 
recorrendo a todas as oportunidades de contacto 
com os vários grupos. Estes serviços devem ser di-
reccionados para os jovens e ter também como alvo 
a prostituição. Deve ser igualmente reforçada a in-
vestigação operacional para orientar os programas de 
comunicação das alterações comportamentais, prin-
cipalmente entre as populações mais vulneráveis.

21. É necessário intensifi car o tratamento das in-
fecções sexualmente transmissíveis (IST), reforçando 
a capacidade dos profi ssionais da saúde para ministrar 
um tratamento sindrómico de qualidade, assegurar a 
disponibilidade de medicamentos, melhorar a iden-
tifi cação e tratamento dos parceiros, promover o uso 
correcto e consistente de preservativos e reforçar os 
sistemas de vigilância das IST.

22. Os testes de rotina nas clínicas de tuberculose, 
nas unidades de IST e noutros serviços com pa-
cientes internos e externos podem ajudar a intensifi -
cação dos serviços de aconselhamento e testes do 
VIH. Estes podem ser alargados de modo a abranger 
os centros de saúde periféricos e remotos, onde ex-
ista também a possibilidade de comunicação por 
telemóveis e satélite. O recurso a técnicas simples, 

como os testes rápidos e a colaboração de leigos que 
prestam serviços de aconselhamento e testes, tam-
bém deram provas de sucesso.

23. A implementação de estratégias inovadoras e o 
aproveitamento de todos os pontos de contacto com 
as mulheres grávidas pode alargar a cobertura e acei-
tação das intervenções de prevenção da transmissão 
vertical. Estas incluem o aconselhamento e testes 
universais das mães grávidas com opção de auto-ex-
clusão, o teste rápido do VIH durante o parto, a of-
erta de serviços de planeamento familiar de rotina às 
mulheres que tenham experimentado serviços de 
cuidados pré e pós-natais e que desejem evitar futu-
ras gravidezes, e testes rápidos de rotina do VIH aos 
recém-nascidos com mães de alto risco que não ten-
ham feito o teste. Devem ser implementadas políti-
cas e mecanismos de apoio à alimentação dos 
lactentes para ajudar as mães a reduzir o risco de 
transmissão do VIH através da amamentação.

24. O desenvolvimento e implementação de políti-
cas nacionais adequadas para a transfusão de sangue e 
a expansão dos serviços até aos níveis periféricos po-
dem reforçar os programas de segurança do sangue e 
dos produtos sanguíneos.

25. Pode-se reforçar as medidas de prevenção e con-
trolo da infecção garantindo o desenvolvimento e 
implementação de directrizes e planos de acção para 
a segurança das injecções, profi laxia pós-exposição 
(incluindo serviços para as vítimas de abuso sexual e 
os prestadores de cuidados de saúde), gestão de 
resíduos sanitários dos cuidados administrados, dis-
ponibilidade oportuna de equipamento e de seg-
urança, fornecimentos e tratamento.

26. Dever-se-á promover, em toda a sociedade, o 
uso de preservativos por ambos os sexos. Deverá ser 
dada especial atenção aos portadores de IST, aos pa-
cientes de tuberculose, às PVVS e aos respectivos 
parceiros, bem como às prostitutas e clientes.

Estabelecer a ligação entre prevenção, 
tratamento, cuidados e apoio ao VIH através 
de um “pacote essencial”

27. Dever-se-á criar um Grupo de Trabalho Técni-
co para defi nir o “pacote essencial” e desenvolver 
mecanismos operacionais para todos os níveis. O 
Grupo de Trabalho Técnico deverá incluir o máxi-
mo possível de intervenientes e adoptar uma abord-
agem participativa para alcançar o consenso nacional 
relativamente ao pacote essencial.

28. Para se contribuir efi cazmente para a implemen-
tação das intervenções, o pacote essencial para a pre-
venção, tratamento, cuidados e apoio ao VIH/SIDA 
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deve ser defi nido de modo a abranger os problemas 
de saúde pública, educação e serviços jurídicos e so-
ciais. A abordagem deve ser descentralizada e inte-
grada, com ênfase na delegação de autoridades, 
actividades de colaboração entre programas, trans-
ferência de tarefas e desenvolvimento de capacidades 
a nível distrital e comunitário.

29. Será necessário rever as políticas e directrizes 
técnicas existentes para o fornecimento de pre-
venção, tratamento, cuidados e apoio, de modo a 
englobar o pacote essencial. As directrizes e políticas 
técnicas revistas devem refl ectir novas abordagens 
para aumentar o acesso aos serviços, incluindo a 
transferência de tarefas.

Aumentar o acesso intensifi cando a 
implementação e adopção de uma abordagem 
nacional simplifi cada à saúde pública

30. Será necessário desenvolver ou actualizar os 
planos nacionais para a prevenção, tratamento e cui-
dados do VIH/SIDA, para alcançar um acesso uni-
versal. O desenvolvimento do plano deve ser 
baseado no consenso de todos os intervenientes. O 
plano deve quantifi car as lacunas de recursos; desen-
volver os programas, recursos e capacidades ex-
istentes e defi nir as funções dos vários intervenientes.

31. Dever-se-á adoptar métodos simplifi cados, com 
base em factos, para a implementação das inter-
venções. Isto vai garantir que os profi ssionais de 
saúde primários serão capazes de utilizar estas abord-
agens nas actividades de Atenção Integrada às 
Doenças da Infância (AIDI), Atenção Integrada às 
Doenças dos Adolescentes e Adultos (AIDAA), tu-
berculose, paludismo e da transmissão vertical do 
VIH. Os profi ssionais da saúde deverão integrar estas 
intervenções nas fases clínicas provisórias formuladas 
pela OMS, para o VIH/SIDA, e na defi nição dos 
casos de VIH/SIDA para a respectiva vigilância14, 
nas directrizes para o aconselhamento e teste do 
VIH, nos regimes simples e padronizados de terapia 
anti-retroviral e nas instruções para a aderência, na 
monitorização dos pacientes sob tratamento, na pre-
venção junto de casais VIH-positivos e discordantes 
e no tratamento sindrómico das IST.

32. É necessário reforçar a participação comunitária 
no âmbito da intensifi cação das intervenções em 
VIH. Devem ser feitos todos os esforços para estimu-
lar as comunidades a falar sobre o VIH/SIDA, o 
efeito que tem nas suas vidas e as acções a empreender 
para enfrentar a epidemia. As comunidades também 
devem empenhar-se em actividades que visem uma 
mudança positiva de comportamentos e um melhor 
conhecimento do tratamento e devem ser mais es-

clarecidas sobre os testes e aconselhamento. As asso-
ciações de PVVS devem receber apoio para assumir 
um papel de liderança na facilitação da participação 
comunitária na prevenção, na adesão ao tratamento e 
na redução do estigma associado ao VIH.

Reforço dos sistemas de saúde para responder 
ao aumento da procura

33. A função de liderança do Ministério da Saúde 
deve ser reforçada para incluir a coordenação, regu-
lamentação, implementação, monitorização e av-
aliação das actividades. De acordo com o princípio 
dos “Três Uns”, devem ser defi nidos mecanismos 
que coordenem as actividades dos departamentos 
pertinentes do Ministério da Saúde e de outros in-
tervenientes, incluindo o papel específi co e comple-
mentar do Ministério, dos conselhos ou comissões 
nacionais para a SIDA, de outros sectores do gov-
erno e dos sectores privado e corporativo.

34. É necessário revitalizar as estruturas e capacidades 
distritais devido ao facto de os programas de pre-
venção e cuidados do VIH serem implementados, 
sobretudo, a nível distrital. As equipas de saúde distri-
tais devem ser reforçadas em termos de pessoal e ca-
pacidades para planifi car, implementar e monitorizar 
as intervenções efi cazmente. As ligações com as or-
ganizações de base comunitária e com grupos da so-
ciedade civil devem ser estabelecidas a nível distrital.

35. É imperativo integrar os saberes e competências, 
para as intervenções chave, nos currículos da for-
mação inicial e durante o desempenho das funções É 
necessário explorar meios inovadores para expandir 
a formação e manter e motivar os funcionários, prin-
cipalmente a nível periférico.

36. Para assegurar a disponibilidade de diagnósticos, 
medicamentos e produtos de qualidade, os países de-
vem melhorar os sistemas de aquisição e gestão dos 
suprimentos, incluindo o cálculo e projecção dos 
requisitos e a utilização de informações sobre os 
melhores preços e fornecedores. Dever-se-á reforçar 
os sistemas de controlo da qualidade dos materiais de 
diagnóstico e dos medicamentos genéricos ou de 
marca.

37. Os laboratórios desempenham uma função es-
sencial na prevenção e controlo do VIH/SIDA. Os 
países devem garantir uma abordagem adequada às 
necessidades de reforço e descentralização dos 
serviços laboratoriais, no plano geral da implemen-
tação.

38. A recolha e gestão de informações estratégicas são 
importantes para orientar a implementação da pre-
venção, tratamento, cuidados e apoio intensifi cados 
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ao VIH. Os países devem criar sistemas que acom-
panhem os progressos da epidemia, a implementação 
e os resultados da intervenções e a resistência do VIH 
aos medicamentos.

Aumentar e sustentar os recursos fi nanceiros

39. Os países devem dar continuidade aos esforços 
para alcançar o objectivo da Declaração de Abuja, de 
afetar 15% dos seus orçamentos ao sector da saúde. É 
necessário mobilizar recursos adicionais, junto dos 
doadores e parceiros do desenvolvimento, para o re-
forço geral do sistema de saúde, incluindo os recur-
sos humanos para a saúde e a melhoria das 
infraestruturas. Dever-se-á procurar métodos inova-
dores para mobilizar fundos do sector privado, cor-
porativo e das comunidades. As intervenções do 
VIH/SIDA devem ser integradas nas agendas na-
cionais para o desenvolvimento e alívio da pobreza. 
A mobilização de recursos deve ter em conta a utili-
zação adequada e reafectação dos recursos existentes, 
ao mesmo tempo que reforça a capacidade do país 
para absorver recursos adicionais.

40. Os Estados-Membros devem aumentar os es-
forços para implementar mecanismos sustentáveis de 
fi nanciamento da prestação de serviços a favor dos 
mais pobres15. Os países devem reforçar os mecanis-
mos de reporte e acompanhamento dos fundos para 
garantir responsabilidade e transparência. Dever-se-á 
dar especial atenção aos mecanismos de rápida dis-
tribuição dos fundos para os níveis periféricos, a fi m 
de melhorar o acesso aos serviços.

41. Dever-se-á reforçar e apoiar as parcerias ex-
istentes, através da participação de parceiros chave, 
incluindo as PVVS, na programação e partilha regu-
lar da informação sobre os progressos. Deverão ser 
utilizados o Grupo Temático das Nações Unidas, os 
Grupos Internacionais de Doadores, os Mecanismos 
de Coordenação dos Países, o Grupo Técnico de 
Trabalho para o VIH/SIDA, bem como outros 
fóruns de parcerias. A dinâmica gerada pela Iniciati-
va “3 por 5” deverá ser aproveitada para intensifi car 
as intervenções de prevenção do VIH.

Papéis e responsabilidades

Países

42. Os governos devem garantir a administração e a 
liderança, e celebrar parcerias com a sociedade civil 
e as PVVS, para elaboração de planos e mobilização 
de recursos, tanto internos como externos, a fi m de 
acelerar as intervenções de prevenção, tratamento, 
cuidados e apoio ao VIH/SIDA. Devem ainda ga-
rantir a coordenação efi caz das intervenções; o sec-
tor da saúde deve fornecer orientação técnica para a 

implementação desta estratégia de prevenção do 
VIH, no sector da saúde, no âmbito do quadro de 
colaboração intersectorial.

43. Os países devem ser responsáveis pela imple-
mentação das actividades planeadas, monitorização e 
avaliação dos programas e coordenação de todos os 
parceiros.

Organização Mundial de Saúde e outros 
parceiros

44. A OMS fornecerá liderança técnica e orien-
tações normativas para desenvolver planos de acção, 
implementar programas e monitorizar e avaliar.

45. A OMS e outros parceiros vão apoiar os países 
na mobilização de recursos, no planeamento (in-
cluindo a estimativa dos custos) e no reforço da ca-
pacidade do governo para coordenar as actividades, 
no quadro do princípio dos “Três Uns”.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

46. Foi alcançado o consenso mundial relativo ao 
enquadramento de monitorização e avaliação para o 
VIH/SIDA.16 Os indicadores e as abordagens do en-
quadramento, e outros indicadores, acordados entre 
as agências, vão orientar a monitorização e avaliação 
desta estratégia regional. Serão realizados esforços 
suplementares para monitorizar a incidência da in-
fecção pelo VIH para a avaliar, mais efi cazmente, o 
impacto das intervenções de prevenção. A monitori-
zação dos progressos na implementação da estratégia 
terá lugar de dois em dois anos e será objecto de um 
relatório a enviar ao Comité Regional.

CONCLUSÃO

47. O impacto da epidemia do VIH/SIDA afectou 
seriamente os progressos alcançados no desenvolvi-
mento humano, nas últimas décadas. Contribuiu 
para uma elevada morbilidade e mortalidade, re-
sultando numa redução da esperança de vida com 
graves consequências sociais e económicas. Apesar 
dos esforços desenvolvidos a nível nacional, regional 
e internacional, a incidência do VIH permanece 
muito elevada, indicando que os esforços de pre-
venção do VIH não foram adequados. É imperativo 
renovar e acelerar a prevenção do VIH, associando-a 
ao tratamento, cuidados e apoio, e adoptando es-
tratégias e acções claras e abrangentes, como este 
documento prescreve.

48. O Comité Regional analisou e adoptou esta 
proposta de estratégia, juntamente com a resolução 
em anexo.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   90 06/10/2012   12:05:28



Acções aceleradas para o combate ao VIH/SIDA, ao paludismo e à tuberculose

91

Resolução AFR/RC56/R3

Prevenção do VIH na Região Africana: Uma 
Estratégia para Renovação e Aceleração

O Comité Regional,

Considerando que o VIH/SIDA é uma das prin-
cipais causas de mortalidade na Região Africana, im-
pondo um fardo desproporcional aos jovens e às 
mulheres;

Alarmado por constatar que, a despeito de sinais 
precoces de declínio da incidência do VIH em alguns 
países, mais de 3 milhões de novas infecções contin-
uam a ocorrer anualmente na Região Africana;

Tendo em mente o cada vez maior compromisso 
político e empenhamento na luta contra o VIH/
SIDA na Região Africana, por parte dos Governos e 
da comunidade internacional;

Incentivado pelos progressos conseguidos na in-
tensifi cação do tratamento anti-retroviral e convicto 
de que o tratamento e os cuidados proporcionam 
uma boa oportunidade para acelerar a prevenção do 
VIH;

Tendo presente o Compromisso de Brazzaville 
de Março de 2006 sobre o Acesso Universal à Pre-
venção, Tratamento, Cuidados e Apoio ao VIH e o 
Apelo à Acção dos Chefes de Estado, na Cimeira 
Especial sobre o VIH/SIDA, Tuberculose e Palud-
ismo, em Abuja;

Lembrando os progressos alcançados na imple-
mentação da Resolução AFR/RC55/R6: Acelerar 
os esforços de prevenção do VIH na Região Afri-
cana, aprovada em Maputo, em Agosto de 2005; a 
proclamação de 2006 como o Ano da Aceleração da 
Prevenção do VIH na Região Africana, sob a lider-
ança da União Africana; a mobilização da família das 
Nações Unidas no apoio à aceleração da prevenção 
do VIH na Região Africana; e as medidas em curso 
nos países, para acelerar a prevenção do VIH;

1. APROVA o documento intitulado “Prevenção 
do VIH na Região Africana: Estratégia de Intensifi -
cação e Aceleração”.

2. SOLICITA aos Estados-Membros que:

(a) Desenvolvam, adaptem ou revejam as estratégias 
nacionais para acelerar a prevenção do VIH, no 
contexto do acesso universal à prevenção, trata-
mento, cuidados e apoio ao VIH;

(b) desenvolvam planos operacionais para a imple-
mentação da estratégia, num contexto de coop-
eração multissectorial, com metas para 
intensifi car a prevenção do VIH com base no 
que foi defi nido na estratégia regional;

(c) garantam a liderança política e a coordenação, na 
implementação das estratégias e planos;

(d) assegurem a investigação operacional sobre alter-
ações comportamentais, a fi m de orientar os 
programas de comunicação sobre alterações de 
comportamentos;

(e) comprometam recursos a longo prazo, com 
apoio internacional, para garantir a intensifi cação 
dos esforços nacionais sustentáveis para a pre-
venção do VIH.

3. APELA ao Director Regional que:

(a) dê apoio técnico aos Estados-Membros na for-
mulação e implementação de estratégias de pre-
venção do VIH com base no sistema de saúde;

(b) defenda a atribuição de mais recursos e ajude a 
mobilizar apoio internacional a longo prazo, para 
intensifi car os esforços de prevenção do VIH;

(c) monitorize os progressos na implementação 
desta estratégia e apresente um relatório ao 
Comité Regional a cada dois anos.
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INTRODUÇÃO

1. Os casos de tuberculose foram triplicados, em 
muitos países, nos últimos 10 anos1, principalmente 
onde a prevalência do VIH é elevada. Sendo que 
aproximadamente 35% dos doentes com Tubercu-
lose estão também infectados com VIH, a co-in-
fecção Tuberculose/VIH tornou-se o factor mais 
importante de propagação da epidemia da Tubercu-
lose na Região Africana.

2. Reconhecendo a importância das duas epidemi-
as para a saúde pública, o Comité Regional da OMS 

para África aprovou duas resoluções na sua quin-
quagésima quinta sessão, em 2005. A Resolução 
AFR/RC55/R5 declarava a Tuberculose como 
uma emergência na Região. A mesma exortava ain-
da os Estados-Membros à implementação de acções 
urgentes e extraordinárias para o controlo da epi-
demia da Tuberculose, incluindo o reforço das in-
tervenções contra a Tuberculose e o VIH/SIDA. A 
Resolução AFR/RC55/R6 apelava à rapidez das 
intervenções de prevenção do VIH nos países. Ante-
riormente, os ministros da saúde africanos tinham-se 
comprometido a adoptar os objectivos da “Iniciativa 

RESUMO

1. A epidemia da tuberculose na Região Africana da OMS atingiu proporções de emergência. 
Tendo em conta dados de vigilância recentes, a Região representa 25% dos casos de tuberculose 
registados a nível mundial, mas conta apenas com 10% da população mundial. Durante os últi-
mos 10 anos, as taxas de notifi cação da tuberculose mais do que duplicaram na maioria dos 
países. Embora o aumento seja generalizado, é mais evidente nas regiões onde existe uma elevada 
prevalência de VIH. Em média, 35% dos doentes de tuberculose na Região estão co-infectados 
pelo VIH e a tuberculose é responsável por, aproximadamente, 40% das mortes em pessoas que 
vivem com VIH/SIDA.

2. Vários estudos aleatórios demonstraram a efi cácia das intervenções conjuntas contra a tubercu-
lose e o VIH/SIDA na redução da morbilidade e mortalidade entre as pessoas infectadas por 
ambas as doenças. Não obstante a importância reconhecida da co-infecção na propagação da epi-
demia da tuberculose, assim como as provas existentes sobre a efi cácia das intervenções conjuntas, 
os programas de luta contra a Tuberculose VIH/SIDA continuam a implementar actividades de 
controlo independentes. O resultado tem sido uma baixa cobertura, acesso limitado e uso inefi caz 
dos escassos recursos existentes.

3. Esta estratégia propõe intervenções para o reforço dos mecanismos de colaboração, melhorias a 
nível da prevenção, detecção de casos e tratamento da Tuberculose em pessoas que vivem com o 
VIH/SIDA, melhorias a nível de acesso aos testes e aconselhamento sobre o VIH entre os doentes 
com Tuberculose, controlo da infecção para reduzir a transmissão, promoção, comunicação e mobi-
lização social, parcerias, mobilização de recursos e investigação.

4. O Comité Regional analisou e adoptou a estratégia proposta.

4.2 Tuberculose e VIH/SIDA: Uma estratégia 
para o controlo de uma dupla epidemia na 
Região Africana da OMS
(AFR/RC57/10)
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3 por 5” e a promover o acesso universal à terapêu-
tica anti-retroviral para as Pessoas que Vivem com o 
VIH/SIDA (PVVS).

3. Esta estratégia propõe intervenções prioritárias 
para promover e acelerar a implementação de activi-
dades conjuntas contra as duas doenças, reduzir a 
morbilidade e a mortalidade associadas à coinfecção 
pela Tuberculose e VIH, e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que vivem com Tuberculose e 
VIH/SIDA. Todavia, a implementação efi caz desta 
estratégia requer o envolvimento e coordenação de 
diversos sectores, e recursos adicionais e sustentáveis.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

4. Em 2005, foram registados mais de um milhão 
de novos casos de Tuberculose. Com apenas 10% da 
população mundial, a Região Africana representa, 
pelo menos, 25% dos casos de Tuberculose regista-
dos anualmente.2 Desde o início de 2006, o aumen-
to da incidência de casos de Tuberculose resistente a 
medicamentos antituberculosos de primeira e seg-
unda linha é evidente em alguns países da Região. 
No fi nal de 2006, todos os Estados-Membros imple-
mentaram o tratamento de curta duração sob ob-
servação directa (DOTs) recomendado para o 
controlo da Tuberculose3.

5. A África Subsariana é a Região mais atingida por 
infecções de VIH e mortalidade relacionada com o 
VIH/SIDA em todo o mundo, representando mais 
de 60% de PVVS. Aproximadamente três quartos 
das mulheres e quase 90% das crianças que vivem 
com VIH/SIDA encontram-se nesta Região.

6. Em pessoas infectadas pelo VIH, o vírus promove 
o avanço da Tuberculose activa, se houver infecções 
por Mycobacterium tuberculosis latentes ou recen-
temente adquiridas. Relativamente à patologia, a 
Tuberculose acelera o desenvolvimento da SIDA nas 
pessoas que vivem com o VIH e é uma condição 
determinante da SIDA. Em alguns países, principal-
mente na África Austral, a prevalência do VIH entre 
os doentes de Tuberculose chega aos 70%, sendo a 
Tuberculose responsável por, pelo menos, 40% das 
mortes de PVVS na Região4.

7. A cobertura das principais intervenções contra a 
Tuberculose e o VIH/SIDA é ainda inaceitavel-
mente baixa na Região. Em 2005, entre 2% e 50% 
dos casos de Tuberculose foram submetidos a testes 
de VIH, e menos de 10% dos doentes de Tubercu-
lose duplamente infectados e selccionados tinham 
acesso ao tratamento anti-retroviral. Pouco mais de 

50% dos doentes de VIH duplamente infectados tin-
ham acesso à terapia profi láctica com cotrimoxazole, 
enquanto menos de 10% das PVVS fi zeram o rast-
reio da Tuberculose activa. No geral, a cobertura da 
terapia anti-retroviral em África é de aproximada-
mente 28% (24%–33%). No fi nal de 2005, entre a 
população geral, a percentagem mediana de homens 
e mulheres que tinham sido testados para o VIH e 
tinham recebido os resultados era de 12% e 10% re-
spectivamente5.

8. Apesar da conhecida interacção sinergética nega-
tiva entre as duas infecções e das provas da redução 
da morbilidade e da mortalidade através de inter-
venções conjuntas contra a Tuberculose e o VIH/
SIDA, os programas de controlo das duas infecções 
têm sido, em grande parte, implementados de forma 
independente. Os programas de luta contra a Tuber-
culose visam a implementação da DOTS; os progra-
mas de luta contra o VIH/SIDA tendem a 
considerar a Tuberculose apenas como uma das in-
fecções oportunistas, concedendo pouca atenção às 
necessidades de cuidados especiais das PVVS coin-
fectadas com Tuberculose.

9. Existe um maior empenho político, a nível re-
gional e a nível internacional, relativamente ao aces-
so universal aos serviços de controlo da Tuberculose 
e VIH/SIDA, incluindo intervenções conjuntas 
contra a Tuberculose e o VIH/SIDA. Existe, igual-
mente, um maior fi nanciamento do Fundo Mundial 
de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo 
(GFATM) e de outros parceiros, destinado ao re-
forço dessas intervenções.

Justifi cação

10. Até à data, vários ensaios clínicos aleatórios 
demonstraram a efi cácia das intervenções conjuntas 
na redução da incidência de Tuberculose e de morte 
entre as PVVS. O uso da terapêutica preventiva com 
cotrimoxazole e isoniazida, assim como o tratamen-
to de outras infecções oportunistas, reduziram a 
morbilidade e a mortalidade entre as PVVS. Além 
disso, a terapêutica anti-retroviral reduziu a incidên-
cia da tuberculose em mais de 80% das PVVS6.

11. Embora seja conhecido o efeito negativo da du-
pla infecção Tuberculose/VIH, e tenha sido prova-
do o impacto positivo das intervenções conjuntas, os 
programas de luta contra a Tuberculose e o VIH/
SIDA têm sido, em grande parte, implementados de 
forma independente. Isto teve como consequência 
um acesso limitado às intervenções efi cazes ex-
istentes para as pessoas duplamente infectadas e re-
sultou numa utilização inefi caz dos escassos recursos 
disponíveis.
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12. O controlo efi caz da Tuberculose e do VIH/
SIDA terá necessariamente de incluir intervenções 
destinadas a combater a dupla epidemia. Os doentes 
com Tuberculose deverão ter acesso rápido à pre-
venção do VIH/SIDA, bem como aos respectivos 
cuidados e intervenções de apoio; do mesmo modo, 
as PVVS deverão ter acesso à prevenção, cuidados e 
intervenções de apoio contra a Tuberculose.

13. Esta estratégia salienta a importância da dupla 
epidemia da Tuberculose e VIH/SIDA e facilitará o 
aumento das intervenções efi cazes disponíveis, para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas duplamente 
infectadas.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivo geral

14. A fi nalidade desta estratégia é contribuir para a 
redução da morbilidade e a mortalidade associadas à 
co-infecção por Tuberculose e VIH na Região, ga-
rantindo o acesso universal às intervenções contra a 
Tuberculose e o VIH/SIDA, conforme as orien-
tações da Iniciativa “Travar a Tuberculose”.

Objectivos específi cos

15. Os objectivos são:

(a) proporcionar um quadro para a planifi cação, or-
ganização, implementação, monitorização e av-
aliação das intervenções conjuntas contra a 
Tuberculose e o VIH/SIDA;

(b) promover a prevenção contra a Tuberculose e o 
VIH/SIDA, assim como a prestação de cuidados 
e os serviços de apoio como parte integrante de 
um pacote completo de cuidados para as pessoas 
duplamente infectadas;

(c) proporcionar uma plataforma para a promoção 
do controlo da dupla epidemia de Tuberculose e 
VIH;

(d) aumentar a colaboração intersectorial e as parce-
rias para a luta contra a dupla epidemia de Tu-
berculose e VIH/SIDA;

(e) promover o acesso universal aos serviços de Tu-
berculose e VIH.

Princípios orientadores

16. A implementação da estratégia será orientada pe-
los seguintes princípios:

(a) O acesso equitativo às intervenções de Tu-
berculose e VIH/SIDA inclui a defi nição de-
liberada de objectivos e inclusão de todos os 
grupos vulneráveis.

(b) A apropriação e liderança nacionais da es-
tratégia e processo de implementação deverão 
pertencer e ser geridas pelos países, de modo a 
garantir harmonização e sustentabilidade.

(c) A parceria e a colaboração envolvem todos os 
sectores, incluindo a sociedade civil e as comuni-
dades, em todas as fases de desenvolvimento e 
implementação do programa, para aumentar a 
aceitação das intervenções, alargar o acesso aos 
serviços e mobilizar recursos humanos e fi nancei-
ros adicionais para a implementação do programa.

Intervenções prioritárias

17. As principais intervenções destinam-se ao re-
forço da colaboração entre os dois programas de 
luta; melhoramento da prevenção, detecção de casos 
e tratamento da Tuberculose entre PVVS e popu-
lações vulneráveis, tais como os prisioneiros; e mel-
horar o acesso a testes de VIH e aconselhamento 
entre os pacientes com Tuberculose. As acções pro-
postas são recomendadas para todas as áreas em que 
a prevalência do VIH entre os doentes com Tuber-
culose exceda os 5% e devem ser levadas a cabo no 
contexto dos programas de controlo da Tuberculose 
e VIH/SIDA já existentes.

Reforço dos mecanismos de colaboração

18. É necessário criar melhores mecanismos para a 
colaboração entre os programas de luta contra a Tu-
berculose e a SIDA. Isto poderia ser facilitado através 
da criação de órgãos de coordenação conjuntos a 
nível operacional, bem como da elaboração de 
planos de acção conjuntos para a Tuberculose e o 
VIH. Para se desenvolver uma base de colaboração, 
é necessário criar um pacote completo de inter-
venções, assim como orientações e instrumentos 
técnicos para lidar com a co-infecção. Todas os in-
tervenientes e prestadores de cuidados de saúde, nos 
sectores público e privado, devem ser sensibilizados 
e formadas de forma a apoiarem a prestação de todas 
as intervenções de colaboração.

Melhoria da prevenção, detecção e 
tratamento da Tuberculose entre as PVVS

19. A redução do impacto da tuberculose entre as 
PVVS é um dos principais pilares desta estratégia. 
Isto poderá ser conseguido através da intensifi cação 
da detecção de casos de tuberculose entre as PVVS, 
com vista a identifi car e tratar os que sofrem de Tu-
berculose activa, e administrando simultaneamente a 
terapêutica preventiva com isoniazida e outros mé-
todos às PVVS sem Tuberculose activa.
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Melhoria do acesso aos testes de VIH e 
aconselhamento entre os pacientes com 
Tuberculose

20. Esta estratégia destina-se a melhorar os testes de 
VIH e aconselhamento entre os pacientes com Tu-
berculose. Isto poderá ser alcançado através da oferta 
de testes de VIH de rotina e aconselhamento, como 
ponto de partida e com opção de escolha, a todos os 
pacientes com Tuberculose, e de cuidados contínuos 
de VIH/SIDA e apoio aos pacientes com Tubercu-
lose duplamente infectados. Outros serviços incluem 
intervenções para a prevenção de novas infecções de 
VIH, redução da transmissão do VIH, oferta de ter-
apêuticas profi lácticas para outras infecções bacteria-
nas oportunistas e fornecimento de medicamentos 
anti-retrovirais para pacientes com Tuberculose du-
plamente infectados e escolhidos, de modo a reduzir 
a carga viral.

Controlo da infecção para redução da 
transmissão

21. Devem ser implementadas medidas de controlo da 
infecção como parte integrante das intervenções con-
juntas Tuberculose/VIH. Deverá ser dada especial 
 atenção à prevenção da transmissão cruzada da Tuber-
culose resistente a medicamentos múltiplos e extensi-
vamente resistente, a PVVS vulneráveis e a outros 
grupos de risco, como prisioneiros e refugiados. Isto 
poderia ser facilitado, quando possível, através da 
triagem dos doentes, separação física (isolamento e 
outros sistemas de barreiras físicas) reajustamento das 
instalações e melhor adesão ao tratamento da Tuber-
culose por parte dos doentes, de modo a prevenir a 
resistência adquirida aos medicamentos.

Contribuir para o fortalecimento dos sistemas 
de saúde

22. O fortalecimento dos sistemas de saúde é uma 
componente da iniciativa “Travar a Tuberculose”. 
O fortalecimento dos recursos humanos para a 
saúde, infra-estruturas laboratoriais, assim como a 
gestão e fornecimento de medicamentos são impor-
tantes contributos dos programas de controlo da tu-
berculose para o fortalecimento dos sistemas de 
saúde. As inovações na prestação de serviços para a 
tuberculose, no enquadramento geral dos serviços 
de saúde, têm de ser documentadas e partilhadas. O 
trabalho em curso da OMS para a elaboração de 
documentos e instrumentos de apoio ao envolvi-
mento activo dos programas nacionais de controlo 
da tuberculose, para o fortalecimento dos sistemas de 
saúde, deverá acelerar-se e os Estados-Membros de-
verão receber orientações.

Promoção, comunicação e mobilização social

23. De modo a promover o apoio da população à 
implementação das actividades é necessário informar 
e sensibilizar as comunidades e os profi ssionais de 
saúde relativamente à importância da co-infecção da 
Tuberculose e VIH. Isto poderá ser facilitado pela 
implementação de uma promoção orientada, es-
tratégias de comunicação e de mobilização social 
para a luta contra a Tuberculose e o VIH.

Parcerias e mobilização de recursos

24. É essencial a mobilização de recursos fi nanceiros, 
e outros, adicionais para um aumento signifi cativo 
das intervenções propostas. Embora o fi nanciamento 
dos doadores seja uma opção para aumentar o pacote 
dos recursos, a afectação de recursos nacionais sufi -
cientes e a inclusão das intervenções de Tubercu-
lose/VIH nos planos nacionais de desenvolvimento 
são cruciais para garantir a sustentabilidade dos re-
cursos. O apoio pode ser suscitado através da apre-
sentação de pedidos de subvenção a agências de 
fi nanciamento, como o Fundo Mundial de Luta 
contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo, a Fundação 
Bill e Melinda Gates e outros parceiros doadores bi-
laterais e multilaterais.

25. É igualmente importante aumentar a capacidade 
dos parceiros colaboradores para levarem a cabo in-
tervenções conjuntas, através da descentralização dos 
processos de tomada de decisões e prestação de 
serviços. Isto poderá ser conseguido através de uma 
maior participação comunitária e da sociedade civil, 
bem como de parcerias público-privadas, na 
prestação de determinados serviços.

Investigação

26. As investigações clínicas e outras em curso, para 
um melhor entendimento e avaliação do impacto 
das intervenções, são um elemento importante da 
implementação do programa. Isto poderá ser reali-
zado através da promoção de uma estreita colabo-
ração entre as instituições nacionais de investigação e 
os investigadores, para que seja levada a cabo uma 
investigação operacional útil para a prevenção e 
controlo da Tuberculose e VIH/SIDA.

Papéis e responsabilidades

Países

27. Os países deverão alocar fi nanciamento para in-
tervenções prioritárias com vista à promoção do 
acesso universal aos serviços de Tuberculose e VIH/
SIDA. Os papéis e responsabilidades específi cas dos 
países são: a criação e implementação de actividades 
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de promoção e mobilização social, e planos de acção 
a curto e médio prazo para combater a dupla epi-
demia da Tuberculose e VIH; o desenvolvimento e 
adaptação de instrumentos e orientações técnicas; a 
mobilização dos recursos internos e externos para 
implementação de actividades; a monitorização e a 
avaliação da implementação do programa e seus im-
pactos; a coordenação dos parceiros colaboradores; e 
a criação de parcerias nacionais para a implemen-
tação de actividades de Tuberculose, VIH/SIDA e 
actividades conjuntas Tuberculose-VIH/SIDA.

OMS e outros parceiros

28. A estratégia prevê as seguintes funções e respon-
sabilidades para a OMS e outros parceiros: apoio aos 
programas nacionais para promoção do controlo efi -
caz da Tuberculose, VIH/SIDA e da dupla infecção 
Tuberculose-VIH; fornecimento de apoio técnico 
aos países para a criação ou adaptação de instrumen-
tos e orientações nacionais, implementação de pro-
gramas, monitorização e avaliação; e apoio aos países 
na mobilização de recursos e reforço dos sistemas de 
prestação de serviços de saúde. A OMS deverá iden-
tifi car e apoiar os centros de excelência, sobretudo 
relativamente à tuberculose multi e ultraresistente, e 
elaborar uma estratégia para as estirpes de Tubercu-
lose resistentes.

Implicações dos recursos

29. Segundo dados da OMS e da União Internac-
ional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares, o 
rastreio de um caso de Tuberculose custa entre 5–10 
dólares, o tratamento de um caso de Tuberculose não 
complicado custa 17 dólares e o tratamento de um 
caso de Tuberculose com resistência multimedica-
mentosa custa cerca de 2000 dólares. Pelas estimativas 
da ONUSIDA, um teste do VIH custa aproximada-
mente 2 dólares e uma terapêutica anti-retroviral para 
um ano custa 130–300 dólares por paciente. Assim, 
um aumento signifi cativo das intervenções para o 
combate da dupla epidemia Tuberculose-VIH/SIDA 
necessitará de um nível mais elevado de recursos fi -
nanceiros numa base sustentável.

30. Serão necessários recursos adicionais para re-
sponder ao aumento do número de pessoas que irão 
precisar de testes e aconselhamento para o VIH, ras-
treio da Tuberculose e a gestão correcta das duplas 
infecções.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

31. Para monitorizar e avaliar a implementação das 
intervenções conjuntas propostas para a Tuberculose 
e VIH/SIDA, os seguintes indicadores serão moni-

torizados, de acordo com a localidade, grupo etário 
e sexo:

(a) Percentagem da população alvo com acesso ge-
ográfi co defi nido a serviços conjuntos de Tuber-
culose e VIH/SIDA;

(b) Percentagem de doentes de Tuberculose VIH-
positivos elegíveis, com acesso a serviços essen-
ciais de VIH/SIDA, incluindo terapêutica 
anti-retroviral;

(c) Mortalidade entre os doentes de Tuberculose re-
lacionada com o VIH/SIDA, e mortalidade en-
tre os doentes de SIDA relacionada com a 
Tuberculose;

(d) Percentagem de PVVS rastreadas para a Tuber-
culose activa e percentagem de PVVS com Tu-
berculose activa, com acesso a tratamento efi caz 
para a Tuberculose;

(e) Rastreio da Tuberculose MDR e XDR.

CONCLUSÃO

32. A co-infecção do VIH é o factor de risco mais 
importante para o aumento da incidência da Tuber-
culose na Região Africana. Simultaneamente, a Tu-
berculos é a causa mais comum de morte entre as 
PVVS. As intervenções para reduzir o impacto da 
dupla epidemia existem, mas são actualmente for-
necidas de forma separada, através de programas de 
controlo independentes. Isto resulta num acesso lim-
itado aos serviços, oportunidades perdidas de diag-
nóstico, tratamento e cuidados, efi cácia reduzida e o 
uso inefi caz dos recursos.

33. A estratégia exige uma prestação de serviços 
conjunta, de modo a acelerar o aumento das inter-
venções para Tuberculose e VIH/SIDA, visando o 
acesso universal e a maximização dos escassos recur-
sos e do impacto sobre a saúde.

34. O Comité Regional analisou e adoptou a es-
tratégia proposta.
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INTRODUÇÃO

1. As doenças transmissíveis continuam a ser o 
maior problema de saúde na África. As causas mais 
comuns de morte e de doença na Região são as in-
fecções respiratórias agudas, doenças diarreicas, 
paludismo, tuberculose, VIH/SIDA/IST e infecções 
evitáveis por vacinação. As doenças com tendência 
epidémica, como a meningite meningocócica, 
cólera, febre-amarela e doenças hemorrágicas por 
vírus, especialmente a febre de Lassa e a febre por 
vírus Ebola, são também ameaças dominantes para a 
saúde no continente.

2. Um sistema funcional de vigilância das doenças 
torna-se útil para a defi nição de prioridades, planifi -

cação, mobilização e alocação de recursos, previsão 
e detecção precoce de epidemias e monitorização e 
avaliação de programas de prevenção e combate às 
doenças. Os actuais sistemas de vigilância das doenças 
não são efi cazes ao avaliar o impacto das doenças 
dominantes sobre a saúde, nem avaliam correcta-
mente os actuais programas de combate às doenças, 
sem mencionar intervenções rápidas à detecção pre-
coce de surtos.

3. Pelos acima citados, a Sede Regional propõe 
que se reforcem os sistemas de vigilância das doenças, 
usando uma abordagem integrada. Esta abordagem 
pretende coordenar e racionalizar todas as activi-
dades de vigilância e garantir, em devido tempo, a 

RESUMO

1. Em Setembro de 1993, através da Resolução AFR/RC43/R7, o Comité Regional 
aprovou as medidas propostas para reforçar a vigilância epidemiológica nos vários níveis do sistema 
de saúde, incluindo a organização de actividades de formação a nível distrital. O Comité declarou 
ainda os próximos cinco anos como um período de prevenção e luta contra epidemias de doenças 
transmissíveis nos Estados-membros, por meio da melhoria da vigilância epidemiológica a nível 
distrital.

2. Apesar do papel cada vez mais importante da vigilância das doenças na planifi cação, mobili-
zação e alocação de recursos, detecção precoce e luta contra as epidemias, bem como na quantifi cação 
do impacto dos programas de prevenção e combate às doenças, o sistema existente em muitos Es-
tados-membros não está a produzir a informação relevante necessária.

3. Presentemente, a disfunção dos sistemas de vigilância das doenças em muitos Estados-mem-
bros não permite fazer a detecção das epidemias, o que acarreta propagação das doenças, sofri-
mento humano e perda de vidas. Algumas razões para a debilidade do sistema de vigilância são as 
defi ciências na recolha de dados, na sua análise e na aplicação das informações à acção em todos os 
níveis, bem como a falta de recursos e de consciencialização da utilidade do sistema.

4. Assim, o Director Regional propõe que cada Estado-membro reforce o seu sistema de vigilân-
cia das doenças numa abordagem integrada, cujos pormenores são apresentados neste documento.

5. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia.

5.1 Vigilância integrada das doenças na Região 
Africana da OMS: Uma estratégia regional 
para as doenças transmissíveis (1999–2003)
(AFR/RC48/8)
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disponibilização dos dados da vigilância a todos os 
programas de prevenção e combate às doenças. 
Como parte do processo de reforço, a Sede Region-
al Africana da OMS pretende elaborar directrizes 
para sistemas de vigilância integrados e globais, a 
nível comunitário, de unidade de saúde, de distrito e 
de país, bem como a nível da Sede Regional.

4. Esta estratégia explica a necessidade de reforçar o 
sistema de vigilância das doenças e sugere a abord-
agem que os países podem adoptar neste processo de 
reforço, nos próximos cinco anos (1999–2003).

FUNDAMENTOS E JUSTIFICAÇÃO 
POLÍTICOS

5. Os fundamentos políticos para reforço do siste-
ma de vigilância das doenças transmissíveis emanam 
das seguintes resoluções da Assembleia Mundial da 
Saúde e reuniões do Comité Regional:

 (i) Resolução WHA22.47, de Julho de 1969: so-
licita ao Director-Geral que apoie os Estados-
membros na utilização dos serviços já existentes 
para levarem a cabo uma vigilância epidemi-
ológica o mais efi caz possível.

 (ii) Resolução WHA41.28, de Maio de 1988: afi r-
ma o empenho da OMS na erradicação da po-
liomielite a nível mundial até ao ano 2000 e 
instou os Estados-membros a intensifi car a vig-
ilância, garantindo a identifi cação, a investi-
gação e a notifi cação exacta e atempada dos 
casos, a nível nacional e internacional.

 (iii) Resolução WHA48.13, de 12 de Maio de 1995: 
urge aos Estados-membros que reforcem os pro-
gramas nacionais e locais de vigilância activa das 
doenças infecciosas, garantindo que os esforços 
sejam direccionados para a detecção precoce de 
surtos e a rápida identifi cação de doenças infec-
ciosas novas, emergentes ou reemergentes. So-
licita igualmente ao Director-Geral que elabore 
planos para uma vigilância nacional, regional e 
internacional mais efi caz das doenças infecciosas 
e dos seus agentes causais, para o correcto diag-
nóstico laboratorial e imediata divulgação da 
defi nição dos casos e da informação de vigilân-
cia, e para coordenar a implementação destes 
planos por parte dos Estados-membros, das 
agências e de outros grupos.

 (iv) Resolução AFR/RC38/R9, de Setembro de 
1988: urge aos Estados-membros que reforcem 
a vigilância epidemiológica do VIH/SIDA e a 
enviar regularmente à Organização relatórios 
da situação.

 (v) Resolução AFR/RC38/R34, de Setembro de 
1988: solicita ao Director Regional que colab-

ore com os Estados-membros na avaliação das 
suas capacidades potenciais de vigilância, pre-
venção e combate às doenças em geral e às 
epidemias em particular, e que apoiasse os Es-
tados-membros na elaboração de medidas sim-
ples e efi cazes para vigilância e combate às 
doenças transmissíveis.

 (vi) Resolução AFR/RC38/R13, de Setembro de 
1988: apela aos Estados-membros afectados 
pela dracunculose a intensifi car a vigilância 
desta doença a nível nacional, com envio de 
relatórios regulares à OMS; e solicita ao Direc-
tor Regional que intensifi que a vigilância a 
nível regional sobre as tendências das doenças.

 (vii) Resolução AFR/RC43/R13, de Setembro de 
1993: aprova as medidas propostas para re-
forçar a vigilância epidemiológica a vários 
níveis dos sistemas nacionais de saúde, incluin-
do a organização de actividades de formação a 
nível distrital, e declara o quinquénio seguinte 
como período para prevenção e combate às 
epidemias de doenças transmissíveis, nos Esta-
dos-membros, através da melhoria da vigilân-
cia epidemiológica a nível distrital.

Principais problemas

6. Uma análise dos sistemas nacionais de vigilância 
em Estados-membros seleccionados levou à identifi -
cação dos seguintes problemas:

 (i) A criação de sistemas verticais de vigilância 
como componente dos vários programas de 
combate à doença resultou na duplicação de 
esforços e recursos, com programas diferentes a 
solicitar, junto da mesma agência, o fi nancia-
mento da mesma actividade de vigilância.

 (ii) Os profi ssionais de saúde não notifi cam atem-
padamente os primeiros casos de doenças com 
tendências epidémicas que correspondem à 
defi nição de casos-tipo. Esta demora na notifi -
cação dos primeiros casos suspeitos atrasa signi-
fi cativamente a identifi cação de surtos, 
impedindo uma resposta efi caz.

 (iii) A recolha, análise e divulgação dos dados de 
vigilância, a nível distrital, têm sido inadequa-
das. Na sua maioria, os dados da vigilância pas-
sam do nível distrital para o nacional sem serem 
devidamente analisados no distrito. De modo 
geral, a retroinformação também tem sido in-
adequada a todos os níveis.

 (iv) Tem-se dado pouca atenção à procura de 
oportunidades para integrar as actividades de 
vigilância e aumentar a efi cácia. Daí resulta 
que cada programa organiza os seus módulos 
de formação específi cos (incluindo cursos 
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 sobre vigilância) para o mesmo pessoal san-
itário, sobretudo a nível do distrito e das uni-
dades de saúde.

 (v) O sistema não inclui a pneumonia e as doenças 
diarreicas, que são a primeira e segundas causas 
de mortalidade infantil em África. A vigilância 
do paludismo também é defi ciente. A infor-
mação recolhida sobre doenças que são objecto 
de intervenções muito efi cazes ou com um 
número relativamente reduzido de casos mas 
com elevado potencial epidémico é inadequada.

 (vi) A avaliação dos programas não tem merecido a 
atenção devida, utilizando-se dados de vigilân-
cia. Grandes quantidades de recursos destinam-
se a intervenções avaliadas de forma 
inadequada. 

 (vii) A intervenção dos laboratórios no sistema de 
vigilância é inadequada. As redes nacionais de 
laboratórios e as redes interpaíses não têm sido 
chamadas a desempenhar funções importantes 
para a saúde pública, incluindo a confi rmação 
de casos e de surtos, quando os diagnósticos 
clínicos não podem ser conclusivos.

 (viii) O apoio à supervisão, a actualidade e exaus-
tividade da divulgação da informação, são 
geralmente inadequados.

Abordagem integrada para reforçar o sistema 
de vigilância das doenças

7. Presentemente, cada um dos vários programas 
de intervenção tem o seu sistema de vigilância e es-
força-se por o reforçar, a fi m de obter dados de vig-
ilância frequentes e de forma atempada.

8. A Sede Regional Africana da OMS propõe a to-
dos os Estados-membros que adoptem uma abord-
agem integrada para reforçar os sistemas de vigilância. 
Esta abordagem visa a integração de todas as activi-
dades de vigilância (recolha, análise, interpretação e 
divulgação de dados) a nível distrital. Todos os 
apoios de todos os programas e doadores para imple-
mentar o sistema integrado de vigilância das doenças, 
incluindo formação, supervisão e recursos (fi nancei-
ros e materiais), serão canalizados para os distritos.

9. A nível central, todos os apoios para implemen-
tar o sistema integrado de vigilância das doenças 
serão coordenados pela unidade de vigilância. A 
gestão dos dados para a vigilância de rotina caberá 
também à mesma unidade, enquanto a análise espe-
cializada pode fi car a cargo dos programas de inter-
venção interessados.

10. Como parte da implementação da estratégia, a 
Sede Regional sugere aos Estados-membros que 
tenham em consideração o seguinte:

 (i) uma lista das doenças prioritárias para o sistema 
de vigilância integrada das doenças;

 (ii) um mínimo de dados notifi cados (total de ca-
sos e número de óbitos), que permitam moni-
torizar as tendências epidemiológicas e fazer a 
detecção precoce das epidemias, monitorizan-
do e avaliando os programas de intervenção;

 (iii) criação de dois conjuntos de defi nição de casos 
para facilitar a detecção de casos pelas unidades 
de saúde e pela comunidade.

Desenvolvimento dos sistemas de vigilância 
integrada das doenças

11. A necessidade de reforçar o sistema de vigilância 
usando uma abordagem integrada resulta das seguin-
tes acções comuns, que deviam ser executadas de 
modo coordenado:

 (i) Desenvolver uma crescente consciencialização 
junto do pessoal clínico (médicos e enfermeiros 
que atendem os doentes) no que toca ao uso de 
uma lista de defi nição de casos e acções, recolha 
de amostras e notifi cação em devido tempo.

 (ii) Iniciar uma vigilância baseada nos casos para 
certas doenças seleccionadas, incluindo o 
tétano neonatal, febre hemorrágica e febre-
amarela, e também doenças com um número 
relativamente reduzido de casos mas de grande 
potencial epidémico.

 (iii) Melhorar as competências e as práticas do pes-
soal de saúde em todas as componentes da vig-
ilância (sobretudo na análise e divulgação dos 
dados) nos níveis distrital, intermédio e na-
cional, integrando a formação em serviço e o 
apoio à supervisão.

 (iv) Criar ou reforçar circuitos de retroinformação 
em todos os níveis.

 (v) Melhorar a capacidade dos laboratórios e re-
forçar a sua participação no apoio ao sistema de 
vigilância das doenças.

 (vi) Monitorizar as actividades de vigilância, in-
cluindo a notifi cação atempada e completa.

ESTRATÉGIA REGIONAL DE 
VIGILÂNCIA INTEGRADA DAS 
DOENÇAS

Perspectiva a longo prazo

12. Dentro de dez anos, todos os Estados-membros 
deverão ter instalado um sistema funcional de vig-
ilância integrada das doenças, que garanta o forneci-
mento de informação contínua e em devido tempo 
a todos os programas nacionais de prevenção e com-
bate às doenças, bem como aos serviços de saúde de 
todos os níveis. Dados de vigilância adequados, 
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 melhorarão a previsão e o combate às epidemias, a 
qualidade da planifi cação, a distribuição racional dos 
recursos e ainda a monitorização e avaliação do cir-
cuito de retroinformação. Daí resultará uma di-
minuição nas defi ciências, morbilidade e mortalidade 
atribuíveis às principais doenças transmissíveis.

Princípios orientadores

13. A base do sistema de vigilância integrada das 
doenças é a “recolha de dados para acções”, impli-
cando apenas a recolha e processamento dos dados 
necessários para tomada de acções. Tal será alcança-
do e sustentado cumprindo-se com os princípios 
orientadores gerais de: utilidade, simplicidade e fl ex-
ibilidade do sistema; orientação e integração específi -
ca para a acção.

 (i) Utilidade signifi ca a aplicabilidade dos dados na 
gestão do programa (monitorização das 
tendências da doença, detecção/previsão de 
epidemias, quantifi cação do impacto dos pro-
gramas de intervenção, etc.). O sistema actual 
garante que só serão recolhidos os dados que 
interessam à tomada de decisões e à actuação 
em saúde pública.

 (ii) Simplicidade refl ecte a maneira de aplicar o sis-
tema na prática. Na vigilância integrada das 
doenças, o lema é manter o sistema o mais sim-
ples possível (defi nição de casos, tipo de dados 
a notifi car, procedimentos e instrumentos de 
notifi cação). Quanto mais simples for o siste-
ma, melhor será o preenchimento dos formu-
lários de notifi cação pelos clínicos, profi ssionais 
da saúde e a sua comunicação atempada ao 
nível imediatamente superior.

 (iii) Flexibilidade do sistema refere-se à adaptação 
às mudanças nas necessidades e operações da 
informação (revisão das listas de doenças prior-
itárias, defi nição de casos, notifi cação), com 
poucos quadros, tempo e recursos fi nanceiros 
adicionais. Esta abordagem foi concebida para 
ser o mais fl exível possível.

 (iv) Orientação específi ca para tomadas de acções, 
no contexto da vigilância integrada das 
doenças, signifi ca disponibilizar informação 
aos programas de intervenção específi ca com 
vista à tomada de acções.

 (v) Integração implica coordenar todas as activi-
dades de vigilância comuns a todos os progra-
mas de combate às doenças (recolha de dados, 
processamento e divulgação, formação, super-
visão, monitorização e avaliação do sistema de 
vigilância, etc.). Cada programa de intervenção 
terá a seu cargo actividades específi cas de 
acompanhamento.

14. Outros atributos do sistema de vigilância in-
cluem a aceitação e a fi abilidade dos dados, a actu-
alidade e exaustividade da divulgação da informação, 
a sensibilidade e a especifi cidade.

 (i) Aceitação refl ecte a vontade dos indivíduos e or-
ganizações de colaborarem num sistema de vig-
ilância. A fi abilidade dos dados refere-se ao rigor 
e qualidade dos dados que o sistema divulga.

 (ii) Exaustividade da divulgação da informação 
signifi ca que esta obedece a todos os requisitos, 
incluindo a notifi cação sobre doenças selec-
cionadas para vigilância, por parte das unidades 
que fazem a notifi cação; a oportunidade impli-
ca a recepção dos dados em devido tempo. De 
facto, o atraso na informação prejudica a acção 
de saúde pública.

 (iii) Especifi cidade refere-se à capacidade de o sis-
tema ser bem sucedido na detecção de casos 
cujos sintomas não sejam óbvios. Refere-se à 
percentagem de pessoas sem sintomas visíveis, 
nas quais a doença é correctamente identifi ca-
da por meio da defi nição do caso.

 (iv) Sensibilidade refere-se à capacidade do sistema 
para detectar uma doença ou um surto, seja 
este epidémico ou de outras alterações na 
ocorrência das doenças. Refere-se à percenta-
gem de pacientes nos quais a doença é cor-
rectamente identifi cada por meio da defi nição 
do caso.

Quadro estratégico

Objectivos estratégicos

15. Os objectivos estratégicos do sistema de vigilân-
cia integrada das doenças são:

 (i) Conceber um sistema de vigilância integrada 
das doenças que inclua: a) uma lista das princi-
pais causas de defi ciências, morbilidade e mor-
talidade na África; b) divulgação da informação 
sobre doenças seleccionadas com base nos ca-
sos; c) um aumento no uso da defi nição de 
casos-tipo nas notifi cações.

 (ii) Integrar todas as actividades de vigilância, in-
cluindo o transporte de amostras e formação de 
pessoal sanitário em vigilância e apoio de su-
pervisão aos distritos e estabelecimentos de 
saúde.

 (iii) Reforçar a gestão dos dados da vigilância (rec-
olha, análise, interpretação e divulgação), e 
usar os dados e conclusões da vigilância na to-
mada de decisões e na monitorização e av-
aliação dos programas de intervenção.

 (iv) Reforçar a capacidade e o envolvimento dos 
laboratórios nas actividades de vigilância.
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Metas

16. As metas dos países para o sistema de vigilância 
integrada das doenças são os seguintes:

 (i) Até fi nal de 1999:
 (a) 80% dos Estados-membros terão avaliado o 

seu sistema nacional de vigilância inte-
grada, como parte da implementação da 
estratégia regional;

 (b) 80% dos Estados-membros terão formado 
um órgão central para coordenar todas as 
actividades de vigilância;

 (c) Terá sido criada uma unidade de vigilância 
a nível da Sede Regional da OMS, a fi m de 
coordenar todas as actividades de vigilância 
das doenças.

 (ii) Até fi nal de 2003:
 (a) Todos os Estados-membros terão avaliado 

o seu sistema nacional de vigilância inte-
grada, como parte da implementação da 
estratégia regional;

 (b) Todos os Estados-membros terão formado 
um órgão central para coordenar todas as 
actividades de vigilância;

 (c) Todos os Estados-membros terão sistemas 
funcionais e de vigilância integrada das 
doenças.

Principais áreas de intervenção

Doenças ou Síndromes prioritárias para 
vigilância integrada das doenças

17. A Sede Regional sugeriu dezoito (18) doenças 
ou síndromes transmissíveis para a vigilância inte-
grada das doenças. Espera-se que os Estados-mem-
bros adaptem essa lista de modo adequar ao seu 
perfi l epidemiológico, baseando-se nas perspectivas 
nacionais, regionais e internacionais.

18. A lista sugerida de doenças ou síndromes e seus 
agrupamentos inclui:

 (i) Doenças com potencial epidémico
  Cólera, Disenteria Bacilar, Peste, Sarampo, 

Febre-amarela, Meningite Meningocócica, 
Febre Hemorrágica Viral

 (ii) Doenças destinadas à erradicação
  Dracunculose, Poliomielite
 (iii) Doenças destinadas à eliminação
  Tétano neonatal, Lepra
 (iv) Outras doenças relevantes em termos de 

saúde pública
  Diarreia (em crianças com menos de 5 anos), 

Pneumonia (em crianças com menos de 5 
anos), VIH/SIDA/Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), Paludismo, Tripanos-
somíase, Tuberculose

Participação dos laboratórios na vigilância

19. Na Resolução AFR/RC43/R7, apela-se aos 
Estados-membrosque criem serviços laboratoriais 
com bons quadros e bem equipados, como um passo 
para o reforço do seu sistema de vigilância das 
doenças. O principal papel de um laboratório no sis-
tema de vigilância integrada é proceder, em devido 
tempo e com rigor, à confi rmação dos casos suspei-
tos. O laboratório monitorizará também a resistência 
aos medicamentos e as mudanças nas estirpes dos 
agentes patológicos. Isso exige uma avaliação cuida-
dosa da actual capacidade de diagnóstico de cada país, 
a todos os níveis, e o fornecimento do equipamento 
laboratorial básico recomendado para cada uma das 
esferas e níveis de actividade, bem como a oferta de 
formação em serviço ao pessoal de laboratório, em 
técnicas laboratoriais relevantes. Além disso, os passos 
importantes no reforço do processo são: reforçar as 
instalações laboratoriais existentes, concentrar em 
técnicas de diagnóstico rápido simples e de custo-
benefício, e criar uma rede de laboratórios de refer-
ência, defi nindo o âmbito adequado das actividades 
para cada nível. Prevê-se ainda a realização de canais 
viáveis para encaminhamento de amostras e resulta-
dos, e assegurar-se-á o manuseamento seguro das 
amostras, durante a armazenagem e transporte.

Resistência antimicrobiana

20. O aumento da resistência antimicrobiana nos úl-
timos anos afecta o tratamento e a luta contra 
doenças importantes, levando a epidemias e estados 
de doença prolongados e aumentando a taxa de le-
talidade dos casos. Assim, serão recolhidos dados em 
laboratórios sentinela, a fi m de documentar os pa-
drões de resistência do Paludismo, Tuberculose, 
Disenteria, Cancróide, Gonorreia, Pneumonia 
(S.Pneumoniae, H.Infl uenzae).

Gestão de Dados

21. A gestão dos dados de vigilância implica a rec-
olha, verifi cação, análise e interpretação dos dados e 
a transmissão das informações ao pessoal que em-
preende a acção ou elabora os relatórios.

Recolha de Dados

22. Proceder-se-á apenas a recolha de informações 
básicas sobre doenças prioritárias selecionadas para 
avaliação e monitorização de programas de rotina. 
No entanto, espera-se que os estabelecimentos 
de saúde registem, para futura utilização, toda a 
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 informação necessária que diga respeito a casos indi-
viduais. Para o sistema de vigilância de rotina reco-
menda-se a adopção de registos mensais do número 
total de casos e de óbitos (incluindo a “divulgação da 
informação zero”) para todas as doenças selecciona-
das, utilizando um formato de divulgação de infor-
mação concebido de forma adequada. No entanto, 
cada Estado-membro defi nirá o mínimo de dados de 
vigilância necessário para utilização a nível nacional. 
O quadro 1 mostra fontes de dados de vigilância, por 
doença e por periodicidade de notifi cação.

23. Para as doenças com tendência epidemiológica, 
não há necessidade de se manter a notifi cação imedi-
atamente após a suspeita ou diagnóstico, seguida de 
relatórios semanais durante o período epidémico. 
Além disso, continuarão a funcionar da mesma ma-
neira outros sistemas suplementares de vigilância, 
como a vigilância da resistência antimicrobiana base-
ada nos laboratórios e o sistema de vigilância baseado 
nos casos ou sistema sentinela, para outras doenças 
seleccionadas.

24. O gabinete distrital de saúde recolhe todos os 
relatórios das unidades de saúde e remete-os ao nív-
el nacional. Este compila todos os relatórios e envia-
os para a Representação da OMS no país que 
eventualmente os fará chegar à Sede Regional.

Análise e interpretação dos dados

25. A análise e interpretação dos dados são activi-
dades críticas em todos os níveis, muito em particu-

lar a nível das unidades de saúde e a nível do distrito. 
Neste, a verifi cação e análise sistemáticas e contínuas 
dos dados provindos do nível inferior, ajudarão a 
acompanhar de perto a situação da doença na área. A 
interpretação dos dados também é realçada na abord-
agem integrada, devendo ser praticada em todos os 
níveis, mas especialmente nas unidades de saúde e a 
nível distrital.

Divulgação da informação

26. A distribuição da informação aos responsáveis 
pela acção (directores de programas), ou o seu uso na 
gestão dos programas de intervenção (pessoal dos 
programas) são componentes importantes, mas mui-
tas vezes negligenciadas. Os chefes comunitários (a 
nível da comunidade), administradores, polícia e 
funcionários de outras agências sectoriais e não-gov-
ernamentais (a nível distrital e nacional) têm papéis 
importantes a desempenhar. Será reforçada a retro-
informação aos que geram as informações (prestado-
res de cuidados de saúde) e as pessoas que transmitem 
os relatórios ao nível superior (estruturas sanitárias 
intermédias).

Decisões para a acção

27. À análise e interpretação dos dados segue-se a 
decisão da acção a executar. A acção específi ca de-
pende das causas do problema, dos tipos de doença e 
do nível das estruturas. Espera-se que o pessoal dos 
estabelecimentos de saúde e da equipa distrital 
tomem medidas imediatas, sem necessariamente es-
perar a aprovação do nível superior. A abordagem 
consistirá em identifi car possíveis soluções para cada 
problema detectado durante a análise e interpretação 
dos dados, tomando as medidas necessárias tão de-
pressa quanto possível, em cada nível.

Rede de comunicações

28. A comunicação dos dados da vigilância desde o 
nível do estabelecimento de saúde até atingir o nível 
nacional e internacional, e o seu retorno ao nível 
comunitário (sob a forma de retroinformação) con-
stitui um circuito importante, no qual o meio de 
comunicação usado para passar as informações 
desempenha um papel vital. A fi m de garantir a re-
cepção dos dados de vigilância em tempo oportuno, 
dever-se-ão utilizar, conforme apropriado, os meios 
de comunicação mais rápidos, incluindo correio 
electrónico, telefone, fax e comunicação via rádio. 
Recomendam-se os seguintes meios:

(a) telefone ou rádio, do estabelecimento de saúde 
para a direcção distrital;

Quadro 1: Fontes dos Dados de Vigilância por Doença 
e por Periodicidade da Divulgação da Informação

Fontes dos dados
de vigilância Doença Periodicidade

Relatórios de 
rotina

Todas as doenças Mensal

Relatórios de 
epidemia

Cólera, meningite 
cerebrospinal, febre 
amarela, peste, 
paludismo, febre 
hemorrágica viral, 
sarampo

Imediata-
mente, 
depois 
semanal

Relatórios 
baseados em casos

Tétano neonatal, 
poliomielite, dracun-
culose

Imediata-
mente após 
ocorrência

Relatórios de 
locais sentinelas

Paludismo (resistência 
aos medicamentos), 
sero-prevalência de 
VIH

Mensal/
trimestral/
anual
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(b) telefone, rádio, fax ou correio eletrónico, desta 
para o nível nacional;

(c) correio electrónico ou disquete, do nível na-
cional para a Representação da OMS no país;

(d) correio electrónico, desta para o Bloco Epidemi-
ológico da OMS e para a Sede Regional. Assim 
sendo, prevê-se que todas as Representações da 
OMS tenham correio electrónico.

Orientações estratégicas

Desenvolvimento das capacidades

29. O reforço do sistema de vigilância das doenças, 
utilizando uma abordagem integrada, envolve o seg-
uinte:

 (i) orientação e reorientação através de formação 
em serviço intensifi cada a todos os níveis, uti-
lizando materiais de formação adequados, com 
ênfase na equipa distrital de saúde, médicos e 
enfermeiros que tratam os pacientes;

 (ii) criação de um mecanismo ou órgão de co-
ordenação para as actividades de vigilância in-
tegrada das doenças a todos os níveis, sobretudo 
a nível nacional;

 (iii) instalação de sistemas informáticos para trata-
mentos de dados a nível central e intermédio, 
bem como de instrumentos simples (quadros e 
gráfi cos) para registo dos dados no nível distrital;

 (iv) criação de uma rede de colaboração interpaíses 
para troca de informações sobre doenças com 
interesse a nível internacional;

 (v) criação, em cada país, de redes efi cazes de comu-
nicação para imediata divulgação da informação;

 (vi) reforço da capacidade dos laboratórios, in-
cluindo das redes de laboratórios, a nível 
 nacional e regional.

Promoção do sistema de vigilância integrada

30. O sistema de vigilância integrada será promovi-
do em todos os níveis (comunidades, prestadores de 
cuidados de saúde e autoridades sanitárias, incluindo 
os decisores e executores de políticas) para criar gru-
pos bem informados, com um crescente sentido de 
responsabilidade, urgência e envolvimento, e para 
garantir a máxima cooperação. Isso poderá alcançar-
se através de encontros de sensibilização, seminários 
de formação em vigilância integrada das doenças, 
campanhas de promoção usando meios de comuni-
cação variados, e actividades de vigilância ou inter-
venções programáticas.

Promoção da investigação operacional

31. A vigilância promove a investigação, identifi -
cando as questões a investigar e formulando hipóteses 

que são tratadas pelos investigadores. Os resultados 
destes esforços de investigação podem vir a ser utili-
zados para modifi car e ajustar os programas de con-
trolo.

Quadro de implementação

A nível dos países

32. A comunidade, os prestadores de cuidados de 
saúde e os estabelecimentos de cuidados de saúde (a 
nível distrital, provincial e nacional) são interveni-
entes fundamentais na vigilância integrada das 
doenças. As actividades e tarefas para cada nível en-
contram-se defi nidas abaixo. Os Estados-membros 
com estruturas provinciais ou regionais poderão 
adaptar as actividades a esses níveis, já que as funções 
são basicamente as mesmas.

A nível comunitário

33. A este nível, os chefes comunitários ou profi s-
sionais de saúde capazes de reconhecer os sintomas 
de certa doença poderão ser utilizados como contac-
tos na comunidade, para intuito de detectar e comu-
nicar aos estabelecimentos de saúde os casos suspeitos. 
As tarefas a nível comunitário compreender:

 (i) notifi car o estabelecimento de saúde mais 
próximo da ocorrência de casos seleccionados 
para a vigilância baseada na comunidade;

 (ii) apoiar o pessoal de saúde durante a investi-
gação do caso ou surto;

 (iii) utilizar a retroinformação dos quadros de saúde 
para tomada de acções, incluindo acções no 
campo da educação sanitária e para coordenar 
a participação comunitária.

A nível da unidade de saúde

34. A primeira oportunidade para a vigilância das 
doenças ocorre a este nível, quando o clínico de 
serviço na unidade de saúde observa o paciente. A 
este nível, os clínicos identifi carão as doenças prior-
itárias, utilizando a defi nição dos casos. As tarefas a 
nível da unidade de saúde compreendam:

 (i) proceder ao diagnóstico e tratamento dos ca-
sos;

 (ii) responder com prontidão a qualquer alerta de 
epidemia feito pelos chefes comunitários;

 (iii) enviar, durante o surto, relatórios semanais e 
relatórios mensais concisos;

 (iv) proceder a recolha de amostras (se necessário) 
e enviá-las para ao gabinete distrital de saúde;

 (v) elaborar quadros e gráfi cos, e mostrar os dados 
provenientes para monitorizar as tendências 
das doenças;
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 (vi) utilizar os dados disponíveis para iniciar a acção 
a nível local.

A nível distrital

35. A este nível, procede-se a uma análise contínua 
dos dados de vigilância enviados pelas unidades de 
saúde, a fi m de detectar surtos ou alterações nas 
tendências das doenças. Esta análise está ligada aos 
resultados da investigação, e as mesmas fontes de da-
dos podem servir para avaliar as intervenções. As 
tarefas a nível distrital compreendam:

 (i) analisar os dados de vigilância do nível periféri-
co para detectar associações e tendências epi-
demiológicas e para atingir as metas de 
controlo da doença;

 (ii) apoiar o transporte de amostras até à rede de 
laboratórios, para diagnóstico ou confi rmação 
de casos suspeitos;

 (iii) desencadear a investigação de possíveis surtos;
 (iv) fornecer retroinformação aos estabelecimentos 

de saúde;
 (v) enviar ao nível central relatórios mensais con-

cisos sobre as doenças seleccionadas e os surtos 
epidémicos.

A nível central

36. Ao apoiar os distritos, o nível central desempen-
ha um papel-chave no correcto funcionamento do 
sistema. A análise das tendências gerais da doença 
será feita com continuidade. O nível central fará a 
ligação aos países e agências internacionais, para tro-
ca de informações e mobilização de recursos. As 
tarefas a nível central compreendem:

 (i) providenciar apoio genérico e coordenar as ac-
tividades nacionais de vigilância, incluindo a 
elaboração do plano de acção nacional;

 (ii) coordenar o transporte, em devido tempo, de 
amostras para o laboratório nacional de refer-
ência, caso esse serviço exista só a nível na-
cional, e para laboratórios de referência 
regionais/internacionais, e comunicar os re-
sultados;

 (iii) analisar os dados do nível distrital para detectar 
associações epidemiológicas e tendências, para 
atingir as metas de controlo da doença;

 (iv) proporcionar retroinformação ao nível dos dis-
tritos e, se possível, às unidades de saúde, e at-
ravés destas às comunidades;

 (v) enviar relatórios à Representação da OMS no 
país;

 (vi) e preparar relatórios nacionais sobre a situação 
epidemiológica.

A nível da Representação da OMS no país

37. A nível do país, a Representação da OMS trabal-
hará directamente com o Ministério da Saúde, inter-
agindo com as Equipas do Bloco Epidemiológico da 
OMS e com a Sede Regional.

As tarefas a nível da Representação da OMS no país 
compreenderão ainda:

 (i) providenciar apoio técnico ao Estado-membro 
para: fazer a avaliação inicial do sistema na-
cional de vigilância das doenças; dar formação 
ao pessoal implicado no sistema de vigilância; 
preparar o plano de acção nacional;

 (ii) fornecer recursos materiais, como módulos de 
formação, linhas de orientação e manuais;

 (iii) mobilizar recursos para ampliar o processo de 
reforço;

 (iv) providenciar retroinformação e divulgar da-
dos, sempre que necessário, de acordo com o 
mandato da OMS para monitorizar movimen-
tos transfronteiriços de doenças infecciosas.

A nível interpaíses e da região

A nível interpaíses

38. A nível interpaíses, é necessário criar mecanis-
mos para troca de experiências e de informações so-
bre doenças entre países vizinhos, especialmente 
quanto a movimentos transfronteiriços de doenças 
infecciosas. Assim, em cada Bloco Epidemiológico 
da OMS, os países são incentivados a organizar regu-
larmente reuniões para troca de informações e 
 discussão de aspectos da abordagem integrada. 
 Dever-se-á também organizar reuniões entre equi-
pas de saúde de distritos que partilham fronteiras. As 
equipas da OMS nos Blocos Epidemiológicos as-
sumirão a liderança, no sentido de providenciarem 
essas reuniões e estas deverão ser feitas em estreita 
colaboração com as agências sub-regionais, com as 
Representações da OMS e com os Ministérios da 
Saúde.

A nível da Região

39. A nível da Região, a implementação da estraté-
gia é coordenada pela Divisão de Prevenção e Com-
bate Integrado às Doenças, em colaboração com os 
epidemiologistas interpaíses. O Grupo Especial para 
as Doenças Transmissíveis Emergentes e Reemer-
gentes pode assumir um papel de aconselhamento e 
poder-se-á também criar um sub-comité de vigilân-
cia. A Sede Regional apoiará as equipas da OMS dos 
Blocos Epidemiológicos na coordenação das re-
uniões interpaíses.
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Parcerias

Intervenientes e áreas de colaboração

40. Em todos os Estados-membros serão reforçadas a 
colaboração e participação de todos os parceiros 
 potenciais, em todos os níveis, para garantir uma 
melhor implementação da estratégia de vigilância 
 integrada das doenças. Os principais actores e áreas 
de colaboração estão indicados no Quadro 2.

Quadro de gestão

Mobilização de recurso

Recursos fi nanceiros e materiais

41. Serão necessários recursos para apoiar a for-
mação, reforçar as redes de comunicação e de 
 laboratórios e fornecer equipamentos para processa-
mento de dados. Espera-se que os Governos mobi-
lizem recursos locais para manter o sistema em 
funcionamento. Estes também necessitarão de 
procurar fundos adicionais junto de parceiros para 
cobrir as despesas iniciais. A Sede Regional desem-
penhará um papel importante na mobilização de 
 recursos dentro e fora da Região, para garantir a 

 implementação do sistema de vigilância integrada 
das doenças.

Recursos humanos

42. Os Governos mobilizarão os quadros técnicos 
necessários para implementar a estratégia. A OMS 
fornecerá apoio técnico aos Ministérios da Saúde para 
reforçar as competências a nível nacional, garantindo 
um desenvolvimento sustentável do sistema.

Coordenação

43. Serão colocados sob a liderança dos Ministérios 
da Educação mecanismos de coordenação que apoi-
em a implementação da estratégia de vigilância inte-
grada das doenças. A estratégia centrar-se-á na 
coordenação das actividades ao invés das estruturas.

A nível distrital

44. Às comissões distritais de gestão da saúde poderá 
ser confi ada a responsabilidade de coordenar o sis-
tema de vigilância integrada das doenças. Espera-se 
que os gestores distritais de saúde assumam a lider-
ança na qualidade de secretariados dos comités, e 

Quadro 2: Intervenções e Áreas de Colaboração por Níveis

Nivel Actores Área de colaboração

Comunidade Chefes comunitários Notifi cação de suspeita de doenças com potencial 
epidémico, baseada na defi nição dos casos.

Distrito Outros sectores governamentais Uso das suas capacidades de comunicação. Notifi -
cação de rumores e apoio à investigação.

ONGs e médicos privados Relatórios sobre as doenças sob vigilância. Apoio 
logístico e meios de transporte

Central Outras agências governamentais Participação no organismo central de coordenação.

ONGs e agências das Nações Unidas Participação no organismo central de coordenação. 
Mobilização e alocação de recursos

Interpaíses Equipas OMS no Bloco Epidemiológico:
 – epidemiologistas;
 – peritos laboratoriais;
Organizações sub-regionais

Troca de informações, coordenação interpaíses e 
apoio técnico.

Região Sede Regional,
 – Divisão de Prevenção e
Combate Integrado às
Doenças
 – Outras divisões e
unidades pertinentes;
Organizações regionais (OUA...)
Centros de Colaboração da OMS

Como acima referido.

*IDPCD = Divisão de Prevenção e Combate Integrado às Doenças
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coordenem os parceiros a nível distrital (incluindo os 
representantes da comunidade). Poder-se-ão criar 
comités técnicos de aconselhamento, presididos pe-
los gestores distritais de saúde, para dar apoio em 
questões técnicas.

A nível dos países

45. Dever-se-á abordar todos os parceiros potenciais 
(outras estruturas sectoriais, como Ministérios da 
Agricultura, Universidades, agências do sistema das 
Nações Unidas, organizações de cooperação bilat-
eral e não-governamentais) para constituir um 
comité, a nível central, para apoiar os Ministérios da 
Saúde na coordenação e racionalização dos contrib-
utos para o sistema de vigilância. Poder-se-á atribuir 
a tarefa adicional de coordenar o sistema de vigilân-
cia das doenças, àqueles Estados-membros com eq-
uipas de trabalho destinadas ao controlo de doenças 
emergentes e de outras doenças transmissíveis. Além 
disso, poder-se-á criar um comité técnico de acon-
selhamento para apoiar o comité de coordenação em 
assuntos técnicos e garantir a ligação às actividades 
de saúde pública.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

46. Dever-se-á levar a cabo a monotorização do 
processo e do resultado da estratégia da vigilância das 

doenças, de modo a garantir a qualidade do sistema 
de vigilância. Esta será feita através de uma super-
visão de apoio e de reuniões regulares para avaliação. 
Os indicadores pertinentes serão elaborados como 
parte das Directrizes da Vigilância Integrada.

CONCLUSÃO

47. Um sistema sólido de vigilância das doenças é a 
base para programas efi cazes de prevenção e com-
bate às doenças. Assim, a melhor estratégia para 
África é o reforço do sistema de vigilância através de 
uma abordagem integrada.

48. O êxito da presente estratégia dependerá da 
vontade dos prestadores de cuidados de saúde de no-
tifi carem todos os casos e óbitos ocorridos nos seus 
estabelecimentos de saúde. Dependerá igualmente 
da diligência das entidades e dos quadros de saúde, a 
todos os níveis, para analisar e passar a informação 
aos responsáveis pela tomada de acções, e facultar 
retroinformação ao nível periférico. O empenho dos 
decisores políticos na atribuição de recursos e de to-
dos os parceiros em termos de apoio técnico e fi nan-
ceiro será também, sem dúvida, um signifi cativo 
contributo para o êxito da estratégia.

49. O Comité Regional analisou e adoptou a pre-
sente estratégia.
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INTRODUÇÃO

1. A saúde oral refl ecte o bem-estar da cavidade bu-
cal, incluindo a dentição, as suas estruturas e tecidos 
de suporte. Traduz-se na ausência de doenças, e de 
um óptimo funcionamento da boca e dos seus teci-
dos, garantindo um nível máximo de auto-estima.

2. As doenças orais afectam todos os seres humanos, 
independentemente da localização, país, nacionali-
dade, raça ou cor. Na Região Africana, existe uma 
quantidade desproporcionada de doenças orais com 
consequências graves e por vezes fatais. Algumas 
parecem estar a crescer até ao nível de prevalência, 
devido às extensas perturbações sociais no continen-

te. Embora nem sempre impliquem perigo de vida, 
muitas dessas doenças não deixam de ser importantes 
problemas de saúde pública pela sua elevada prevalên-
cia, pela procura de cuidados por parte da população, 
pelo seu impacto nos indivíduos e na sociedade em 
termos de dor, desconforto, limitações sociais, fun-
cionais e defi ciências, e pela sua infl uência na quali-
dade de vida. Além disso, têm um elevado impacto 
fi nanceiro nos indivíduos e nas comunidades.

3. Dado que a saúde oral é essencialmente infl uen-
ciada por muitos dos factores ambientais que afectam 
a saúde em geral, um programa ou política de saúde 
oral efi caz, deve abordar infl uências genéricas e 

RESUMO

1. O importante contributo da saúde oral para a saúde e o bem-estar gerais da comunidade tem 
sido evidenciado em resoluções aprovadas pela Assembleia Mundial da Saúde e pelos Comités 
Regionais. No entanto, o impacto dessas resoluções tem sido reduzido.

2. As anteriores abordagens da saúde oral em África têm falhado no reconhecimento das prioridades 
epidemiológicas da Região ou na identifi cação de estratégicas fi áveis e adequadas para enfrentar as 
mesmas. Os esforços têm-se traduzido por uma prestação de serviços de saúde oral não planifi cada, 
ad hoc, espasmódica e curativa, que na maioria dos casos, estão mal distribuídos e só abrangem as 
comunidades mais abastadas ou urbanas.

3. Portanto, houve uma necessidade imperiosa de rever as estratégias existentes e de criar um 
quadro estratégico global para apoiar os países na Região.

4. Este documento contempla os mais sérios problemas de saúde oral com que as pessoas têm de 
viver, tais como: noma, cancro bucal e consequências orais da infecção pelo VIH/SIDA. Propõe 
também uma estratégia para auxiliar os Estados-membros e os parceiros a identifi carem prioridades 
e intervenções a vários níveis do sistema de saúde, em especial a nível do distrito.

5. A estratégia visa reforçar as capacidades dos países para melhorar a saúde oral das comunidades, 
recorrendo a intervenções de efi cácia comprovada para fazer face a necessidades específi cas de saúde 
oral. Representa uma nova abordagem que tem potencialidades para melhorar, na sua essência, a 
saúde oral das comunidades na Região Africana.

6. O Comité Regional analisou e adoptou a estratégia de saúde oral para a Região Africana para 
o período de 1999–2008.

5.2 Estratégia regional Africana de saúde
oral
(AFR/RC48/9)
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 especifícias sobre saúde oral. Esse programa ou 
política deve contemplar:

 • apoio a programas genéricos que sejam efi -
cazes na redução da pobreza e na promoção 
da equidade na Região;

 • apoio a programas genéricos que sejam efi -
cazes no fornecimento de água potável, sa-
neamento adequado e habitação duradoura 
para todos;

 • participação em programas de promoção e 
educação para a saúde, de combate ao con-
sumo de tabaco e álcool, e de promoção de 
práticas nutricionais correctas, incluindo o 
uso moderado do açúcar.

4. Esta estratégia é um instrumento de apoio aos 
Estados-membros e seus parceiros para identifi carem 
de forma mais sistemática prioridades e planifi carem 
programas viáveis, em especial a nível distrital. Esta 
visa reforçar a capacidade dos países para melhorar a 
saúde oral das comunidades, por meio de escolha de 
intervenções de efi cácia comprovada para fazer face a 
necessidades específi cas de saúde oral. Em contrapar-
tida, isto exigirá que os países reorientem a educação 
e a formação dos quadros necessários para fazer face a 
esses novas exigências do sistema de saúde oral.

FUNDAMENTOS E JUSTIFICAÇÃO 
POLÍTICOS

5. Há uma necessidade imperiosa de rever as es-
tratégias existentes e estabelecer um quadro estratég-
ico global de apoio aos países, considerando que:

 • as anteriores estratégias de saúde oral em 
África falharam no reconhecimento das pri-
oridades epidemiológicas da Região ou na 
identifi cação de estratégias fi áveis e adequa-
das para responder a estas;

 • apenas 14 dos 46 países (30%) da Região têm 
um plano nacional de saúde oral. Destes 
países, poucos fi zeram progressos com vista a 
sua implementação e nenhum avaliou o que 
foi feito, indicando claramente que tais 
planos são basicamente imperfeitos ou de-
masiado ambiciosos;

 • os esforços têm-se caracterizado por uma 
prestação de serviços de saúde oral não planifi -
cada, ad hoc, espasmódica e curativa. A ênfase 
dada à formação do tipo de quadros exigidos 
por esta estratégia obrigou certos países africa-
nos a criar instituições onde os estudantes de 
ciências de saúde oral recebem formação em 
formas sofi sticadas e inadequadas de cuidados 
de saúde oral, enquanto que em outras pouca 
ou nenhuma formação é ministrada;

 • os cuidados de saúde oral existentes na 
Região são quase inteiramente curativos e 
em grande parte orientados para combater 
um problema fundamental, nomeadamente: 
as cáries dentárias. Doenças graves tais como: 
noma, cancro oral, manifestações orais de in-
fecção pelo VIH/SIDA e traumatismos têm 
sido amplamente omitidos nos sistemas de 
cuidados de saúde públicos e privados na 
Região, como têm sido nos programas de 
formação de quadros de saúde oral. Estas são 
doenças que têm cada vez mais maior mor-
talidade e morbilidade de todas as doenças 
orais na Região.

6. O importante contributo da saúde oral para a 
saúde e bem-estar geral das comunidades tem sido 
evidenciado em resoluções aprovadas pela Assem-
bleia Mundial da Saúde e pelos Comités Regionais, 
nomeadamente:

 • Resolução WHA36.14 (1983), que apelou 
os Estados-membros a seguirem as estratégias 
de saúde existentes, quando criassem as suas 
estratégias nacionais de saúde oral;

 • Resolução AFR/RC24/R9 (1974), que 
 solicitou ao Director Regional da OMS para 
África que promovesse a criação de serviços 
de aconselhamento dentário na Sede 
 Regional;

 • Resolução AFR/RC30/R4 (1980), que 
apela os Estados-membros da Região Afri-
cana a integrar a saúde oral nos programas de 
cuidados primários;

 • Resolução AFR/RC44/R13 (1994), que 
exorta os Estados-membros a formular uma 
política e plano globais de saúde oral a nível 
nacional, baseados nos cuidados primários, e 
a criar programas de formação adequada para 
os quadros de saúde oral a todos os níveis, 
especialmente ao nível do distrital.

7. Além disso, a Conferência dos Chefes dos Serviços 
de Medicina Dentária da Região Africana (1969) e o 
Comité Regional de Peritos em Saúde Oral (1978) 
recomendaram a criação de serviços de saúde oral ba-
seados na abordagem da saúde pública. Várias confer-
ências internacionais sobre saúde oral e outras 
iniciativas correlacionadas também reforçaram a ne-
cessidade de uma abordagem global para a saúde oral.

Prioridades da saúde oral

8. As cáries dentárias e as doenças periodontais têm 
sido historicamente consideradas como os mais 
 importantes problemas de saúde oral em todo o 
 mundo. No entanto, nos países africanos, estes não 
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aparentam ser tão comuns nem têm a mesma ordem 
de gravidade que no mundo desenvolvido. O perfi l 
das doenças orais em África é hoje muito diferente do 
que era anteriormente, este não é homogéneo no 
continente. Assim, as doenças orais que são con-
hecidas em cada comunidade necessitam de ser 
 individualmente avaliadas, segundo os critérios epide-
miológicos básicos de prevalência e gravidade. Este é 
um pré-requisito para um escalonamento  signifi cativo 
das necessidades da comunidade e para a elaboração de 
programas de intervenção para  combate das mesmas.

9. Não hajam dúvidas que a Região Africana tem 
de enfrentar urgentemente algumas afecções orais 
muito graves, quer pela sua elevada prevalência, quer 
pelos graves riscos de saúde que delas podem resultar.

Problemas prioritários

10. O cancrum oris (NOMA) e a gengivite 
 ulcerativa necrotizante aguda (GUNA), se sabe 
estarem associados, são ainda comuns entre as cri-
anças africanas. A taxa de incidência anual mais re-
centemente obtida para o NOMA é de 20 casos por 
100.000. Cerca de 90% destas crianças morrem sem 
receber quaisquer cuidados. Com o crescimento da 
pobreza e dado que muitas crianças sofrem de sub-
nutrição ou malnutrição, o que lhes afecta o sistema 
imunológico, é provável que aumente a prevalência 
de afecções como o NOMA. A prevalência do can-
cro da bucal também está a aumentar em África. 
Estima-se que a taxa de incidência anual do cancro 
bucal e da faringe seja de 25 casos por 100.000 nos 
países em desenvolvimento. Considera-se que a ráp-
ida urbanização, o consumo crescente do tabaco e 
do álcool aumentam muito a incidência do pré- 
cancro e cancro bucal. A maior prevalência de 
 infecções pelo Vírus da Imunodefi ciência Hu-
mana (VIH) e Síndrome da Imunodefi ciência 
Adquirida (SIDA) está localizada em África. Os 
 estudos mostram que as manifestações orais de HIV/
SIDA estão muito disseminadas, e com muita 
frequência incluem infecções fúngicas como as pro-
vocadas por cândida, gengivite necrotizante e leuco-
plaquia pilosa oral. Estudos nacionais e outros de 
menor dimensão, em África, mostraram que a 
prevalência das cáries dentárias é bastante baixa, 
mas com variações regionais signifi cativas. A maioria 
dos casos (90%) continua por tratar.

Outros problemas

11. O traumatismo maxilo-facial aumentou em 
muitos países, como resultado de violência entre 
pessoas, de acidentes de viação e guerras. Sabe-se 
que a doença periodontal destrutiva crónica 
ocorre em pequena percentagem em muitas popu-

lações, independentemente da localização ou estatu-
to socioeconómico. Ainda prevalecem práticas 
lesivas, como: a remoção de raízes de dentes caninos 
caducos, a extracção de dentes anteriores superiores 
e inferiores, e o limar ou aguçar de dentes anteriores 
superiores. A fl uorose é muito comum em certas 
partes de África, como o Vale do Rift na África Ori-
ental. Sabe-se que a presença de malnutrição au-
menta a possibilidade de fl uorose entre as crianças. 
O edentulismo (perda de dentes), malformações 
congénitas e tumores benignos também ocorrem, 
mas há poucos dados de prevalência disponíveis.

12. A Região Africana também sofre de uma carên-
cia aguda de dados recentes, fi áveis e comparativos, 
e de uma relativa falta de procedimentos de con-
versão dos dados em informação para planifi cação.

Factores determinantes dos problemas de 
saúde oral em África

13. A pobreza é um importante determinante do es-
tado de saúde ou de doença. A prevalência de 
doenças orais segue de perto os níveis das carências 
sociais. Num continente onde a maioria das popu-
lações é desesperadamente pobre, doenças orais pre-
veníveis como: o NOMA e o cancro bucal 
tornam-se abundantes. Os elevados níveis de ama-
mentação em biberões nas áreas urbanas da Região 
têm sido associados aos altos índices de quedas 
dentárias em lactentes amamentados em biberões. A 
urbanização crescente também tem dado sinais de 
causar aumentos observáveis na prevalência de 
doenças orais. O maior acesso ao álcool está associa-
do a níveis mais elevados de traumatismos interpes-
soais e de cancrobucal.

14. A presença da pobreza e subdesenvolvimento 
generalizados em África signifi ca que as comuni-
dades estão cada vez mais expostas a todos os grandes 
factores determinantes das doenças orais.

15. Ao adoptar um modelo predominantemente 
ocidental de cuidados de saúde oral, os sistemas de 
saúde africanos falharam na abordagem destes im-
portantes factores determinantes da saúde oral. Os 
sistemas de saúde oral caracterizam-se pela predom-
inância de dentistas, muitos dos quais exercem as 
suas funções em clínicas privadas em zonas urbanas, 
onde os serviços públicos ou privados de saúde oral 
funcionam, são orientados para o tratamento, pro-
porcionando sobretudo o alívio da dor e da sepsia, e 
ocasionalmente outras formas de cuidados curativos.

Necessidades de desenvolvimento

16. Está claro que da análise da saúde oral no con-
texto africano, acima citada, é necessário ter-se em 
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conta uma abordagem de saúde bem sucedida dessas 
 circunstâncias, na Região, de modo concentrar de 
forma efi caz sobre os verdadeiros determinantes das 
doenças orais.

17. As necessidades a serem abordadas, utilizando 
esta estratégia, incluem o acesso equitativo e univer-
sal a serviços de saúde oral de qualidade adequada e 
acessíveis, através do seguinte:

 • envolvimento da comunidade na identifi -
cação de problemas, necessidades e inter-
venções de saúde oral;

 • planifi cação, administração e avaliação ade-
quadas dos serviços;

 • serviços orientados para a prevenção e acção 
multissectorial, especialmente no campo da 
promoção e educação sanitárias participadas;

 • correspondência adequada entre o tipo de 
profi ssionais e as necessidades da população.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Perspectiva a longo prazo

18. Dentro dos próximos 25 anos, todas as popu-
lações da Região deverão usufruir de melhores 
níveis de saúde oral, através de uma redução signifi -
cativa de todas as doenças e afecções orais que prev-
alecem na Região, pelo acesso equitativo a cuidados 
de saúde oral de qualidade e de custo-benefício, e 
pela adopção de estilos de vida saudáveis.

Princípios orientadores

19. A implementação efi caz desta estratégia e a sua 
 sustentabilidade serão orientadas pelos seguintes 
princípios:

 • elevada prioridade à promoção da saúde oral 
e à prevenção das doenças orais;

 • incidência das intervenções de saúde oral nos 
distritos e suas comunidades, com ênfase es-
pecial nas crianças, grávidas e outros grupos 
vulneráveis;

 • utilização de intervenções apenas com efi cá-
cia comprovada;

 • integração dos programas de saúde oral em 
todos os sectores pertinentes;

 • participação das comunidades nas actividades 
de saúde oral que lhes digam respeito.

Quadro estratégico

Objectivos estratégicos

20. Objectivos dos países: espera-se que, até ao ano 
2008, todos os países da Região Africana tenham 
 conseguido:

 • formular estratégias nacionais de saúde oral e 
planos de implementação com incidência 
nos níveis distrital e comunitário;

 • integrar as actividades de saúde oral em out-
ros programas e instituições de saúde ou afi ns 
(por ex: saúde materno-infantil, nutrição, es-
colas, programas relativos à água, etc.);

 • reforçar os estabelecimentos de saúde com 
tecnologias, métodos, equipamentos e re-
cursos humanos adequados à saúde oral;

 • integrar formação em aspectos essenciais de 
saúde oral nos programas de formação dos 
quadros da saúde, e de outros com responsa-
bilidades na promoção da saúde oral;

 • implementar sistemas efi cazes de gestão da 
informação sobre saúde oral;

 • dar início a investigação essencial sobre prob-
lemas e necessidades prioritárias da saúde oral.

Objectivo regional:

21. Apoiar os países na delineação e implementação 
de estratégias e planos de saúde oral que garantam 
acesso equitativo e universal a serviços de saúde oral 
de qualidade, através do sistema distrital de saúde.

Áreas programáticas prioritárias

22. Com base nas prioridades de saúde oral anterior-
mente indicadas, foram identifi cados os seguintes 
objectivos e áreas programáticas:

(a) Elaboração de planos de implementação e estraté-
gias nacionais de saúde oral

 Objectivo 1: Elaborar planos e estratégias na-
cionais de saúde oral.

(b) Integração da saúde oral em outros programas
 Objectivo 2: Integrar a saúde oral nos programas 

para grupos vulneráveis e na for-
mação de professores do ensino 
primário e pré-primária.

 Objectivo 3: Fornecer níveis adequados de fl úor 
pelo abastecimento de água ou por 
outros métodos, onde seja conven-
iente e possível, e introduzir siste-
mas de desfl uorização da água nas 
áreas onde a fl uorose seja endémica.

(c) Prestação de serviços efi cazes e seguros de saúde 
oral

 Objectivo 4: Garantir o acesso equitativo das 
populações a cuidados de saúde oral 
de qualidade, através do sistema 
distrital.

 Objectivo 5: Garantir que o serviço distrital de 
saúde oral esteja preparado para 
acudir às carências comunitárias em 
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saúde oral e que sejam seleccionadas 
as formas adequadas de tecnologia.

 Objectivo 6: Criar medidas efi cazes de controlo 
da infecção cruzada.

(d) Abordagem regional da educação e formação em 
saúde oral

 Objectivo 7: Partilhar abordagens comuns à ed-
ucação em saúde oral, para o nível 
e para o tipo de cuidados necessári-
os na Região Africana.

(e) Criação de sistemas efi cazes de informação sobre 
a gestão da saúde oral

 Objectivo 8: Reunir e coordenar o conjunto de 
informações necessárias a planifi -
cação, monitorização e avaliação 
das actividades de saúde oral.

Orientações estratégicas

(a) Advocacia e mobilização social
 A implementação das orientações estratégicas 

deve ser sustentada através de advocacia contínua 
em termos de saúde oral. Para tal recorrer-se-á a 
métodos sociais de marketing e participação para 
mobilizar o apoio dos decisores políticos, diri-
gentes políticos e comunitários, instituições de 
formação, ONGs, associações profi ssionais, gru-
pos comerciais e sociais e indústria.

(b) Desenvolvimento das capacidades
 Implicará o desenvolvimento dos recursos hu-

manos por meio de programas adequados de for-
mação e reciclagem relacionados com problemas 
prioritários de saúde oral. As necessidades de for-
mação e os processos deverão ser, na medida do 
possível, coordenados e uniformizados, e ser-
virem-se das competências e recursos combina-
dos da Região.

(c) Informação e educação
 Dever-se-á facultar aos indivíduos, famílias e 

comunidades informação adequada à promoção 
de comportamentos e estilos de vida favoráveis à 
saúde oral. Dever-se-á envolver as pessoas em 
todas as etapas da elaboração de materiais educa-
tivos, promocionais e informativos sobre saúde 
oral.

(d) Acesso equitativo a serviços de saúde oral de qual-
idade

 Este aspecto requer a consecução de maior equi-
dade na saúde oral e no acesso a serviços de saúde 
oral de qualidade, especialmente para as comuni-
dades rurais, periurbanas e que carecem de at-
endimento. Dever-se-á adoptar os recentes 
progressos na saúde oral e a elevada tecnologia 
disponível de modo sejam económicos, tecnológ-
ica e culturalmente adequados à Região Africana.

(e) Promoção da investigação operacional
 Para reforçar a capacidade de investigação e de 

promover investigação relevante que responda 
às necessidades das comunidades no campo da 
saúde oral, dever-se-á incluir uma cultura de in-
vestigação, nos programas nacionais de saúde 
oral, cujas conclusões sejam amplamente divul-
gadas e utilizadas para efeitos de planifi cação.

Quadro de implementação

A nível dos países

23. O distrito continua a ser o local com maior po-
tencialidade para se conseguir uma integração bem 
sucedida da planifi cação e implementação de pro-
gramas de saúde oral, noutros programas de saúde e 
desenvolvimento. Deverá ser elaborada uma matriz 
de implementação, que inclua um quadro para plan-
ifi cação das intervenções prioritárias.

A nível interpaíses e da Região

24. Será necessário criar mecanismos que garantam a 
troca de experiências na implementação de estraté-
gias de saúde oral entre os países da Região, no 
 espírito da Cooperação Técnica entre Países em 
Desenvolvimento. Dever-se-á tirar o máximo 
proveito das capacidades e recursos dos Centros de 
Colaboração da OMS para a saúde oral, sobretudo 
nas áreas de reforço das capacidades e promoção da 
investigação. Em colaboração com parceiros inter-
nacionais, a OMS proporcionará apoio aos Estados-
membros nas seguintes áreas:

 • criação de sistemas nacionais de dados com-
parativos sobre saúde oral e tendências das 
doenças para apoio a planifi cação, incluindo 
a defi nição de indicadores adequados para 
avaliação dos progressos;

 • desenvolvimento de intervenções efi cazes na 
promoção da saúde oral;

 • elaboração de planos de implementação e es-
tratégias nacionais de saúde oral;

 • estimativa das necessidades de quadros e 
elaboração de programas de formação ade-
quados à execução efi caz de programas de 
saúde oral.

Parcerias

25. Dever-se-ão identifi car, o mais cedo possível, 
parceiros que possam apoiar o processo. Deve-se 
criar, a nível nacional, uma rede abrangente de par-
ceiros interessados para facilitar a implementação da 
estratégia e a mobilização de recursos.
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26. A equipa de gestão da saúde a nível distrital é a 
principal responsável pela implementação de progra-
mas, estratégias e intervenções. É a esse nível que se 
concretizam a interacção e a parceria entre os grupos 
de in interesse da comunidade, e os profi ssionais da 
saúde e do desenvolvimento, contribuindo para uma 
operacionalidade bem sucedida dos planos distritais 
de saúde oral. Os distritos também colherão benefí-
cios da troca mútua de informações, experiências e 
difi culdades e da colaboração em programas com in-
teresse comum.

27. Os parceiros que possam estar envolvidos a nível 
nacional incluem: associações profi ssionais, comér-
cio, indústria, pessoal odontológico e médico e 
profi ssionais afi ns, ONGs, agências de ajuda, OMS e 
outras agências das Nações Unidas. O nível nacional 
deverá assegurar um bom sistema de comunicações 
entre todos os níveis do sistema de saúde e os vários 
parceiros. Para tal, deverá estar bem preparado para 
facilitar as parcerias e a colaboração.

Quadro de gestão

Mobilização de recursos

Recursos fi nanceiros

28. A mobilização de recursos internos e externos é 
essencial para a execução dos programas nacionais de 
saúde oral. Estes deverão ajustar-se aos fundos que 
estão disponíveis na realidade. O sector da saúde oral 
deverá também reservar uma parte do orçamento 
geral dos cuidados de saúde alocados para fi nanciar 
programas e actividades integradas, que a saúde oral 
seja uma componente. Os ministérios da saúde e as 
ONGs serão incentivados a mobilizar fundos extra-
orçamentais para a saúde. Deve-se ainda explorar 
outras iniciativas de partilha dos custos para apoiar as 
intervenções em saúde oral.

Recursos humanos e institucionais

29. A nível do país, o governo necessita de apoiar a 
formação de número adequados de quadros para 
apoiar a implementação das estratégias de saúde oral 
que este seleccinou. Será necessário realizar nego-
ciações com as instituições de formação, com o gov-
erno e outros fi nanciadores para delinear estruturas 
adequadas e defi nir carreiras e perfi s ocupacionais, 
etc, para o aprovisionamento dos serviços de saúde 
oral. A nível regional, a OMS facilitará a formação 
de peritos que possam dar apoio técnico ao processo 
estratégico da saúde oral e prestar auxílio na moni-
torização e avaliação dos programas. Estes peritos 
apoiarão também o desenvolvimento das capaci-
dades de investigação do país, em colaboração com a 
International Association for Dental Research (Divisão 

Africana), World Dental Federation, Commonwealth 
Dental Association, Aide Odontologique Internationale e 
outras organizações.

Recursos materiais

30. Dever-se-ão envidar todos os esforços, a nível 
interno e externo, no sentido de gerar fi nanciamen-
to para os programas de saúde oral. Dever-se-á pro-
mover a aquisição e a concepção de equipamento 
adequado e sólido, que se coadune com o ambiente 
africano. Embora se deva realizar a compra de equi-
pamento e material a grosso, sempre que adequado, 
dever-se-á também explorar formas mais efi cazes de 
se obter custos reduzidos em pastas e escovas de 
dentes, fi os dentais e outros artigos.

Coordenação

31. A criação de mecanismos de coordenação entre 
os parceiros é crucial para a implementação da es-
tratégia de saúde oral. Dever-se-á dar uma atenção 
especial à coordenação das actividades ao invés das 
estruturas, que deverá ir muito mais além da simples 
troca de informações. Sempre que haja um nível 
 regional ou provincial, num país, caber-lhe-á a 
 responsabilidade de apoiar as actividades distritais de 
saúde e coordenar os programas que ultrapassem os 
limites dos distritos, e assegurar a ligação entre as 
actividades de nível distrital e nacional. Pode apoiar 
os distritos na coordenação dos processos de adjudi-
cação, recolha de informações e actividades de 
análise, planifi cação e recolha de fundos. A principal 
responsabilidade do nível nacional é a coordenação, 
contrariamente a programação ou prestação de 
serviços e deverá estar devidamente preparado para 
assumir esse papel. As organizações subregionais 
 vocacionadas para o desenvolvimento, deverão tam-
bém estar envolvidas nos esforços de coordenação. A 
nível regional, a implementação será coordenada 
pela Divisão de Protecção e Promoção da Saúde, em 
colaboração com as estruturas da OMS existentes e 
os organismos governamentais.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Monitorização

32. Será importante monitorizar o processo regional 
da aceitação, aprovação e divulgação da estratégia 
pelas estruturas da OMS, pelos chefes dos serviços de 
odontologia nos países e respectivos Ministros da 
Saúde. De seguida, a estratégia deve chegar às estru-
turas provinciais e distritais responsáveis pela sua im-
plementação. Dever-se-á verifi car se o processo 
obedece ao calendário proposto. Depois será impor-
tante monitorizar os indicadores de resultados, que 
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irão indicarão até que ponto a estratégia e as áreas 
programáticas prioritárias foram contempladas e im-
plementadas. Os indicadores a avaliar incluem os 
objectivos nacionais seleccionados.

Avaliação

33. A OMS tem um papel particularmente impor-
tante no apoio ao processo de implementação, bem 
como na monitorização e avaliação dos progressos 
da  estratégia no seu conjunto. Serão feitas revisões 
e avaliações periódicas, e apresentados relatórios 
 regulares, de acordo com as resoluções da OMS.

CONCLUSÃO

34. Este documento defi ne um processo que a OMS 
pretende seguir para apoiar os países a melhorarem e 
sustentarem a saúde oral das suas comunidades. For-
nece orientações técnicas e de gestão que os países 
podem seguir para racionalizar os serviços de saúde 
oral, a fi m de prestarem intervenções de forma efi caz 
e efectiva de custo acessível e que respondam às 
 necessidades de saúde oral das comunidades. Esta 
 estratégia representa uma nova abordagem que tem 
potencialidades para melhorar, essencialmente, a 
saúde oral das populações da Região Africana.

a) Resolução AFR/RC48/R5

Estratégia regional Africana de saúde oral: 
Uma estratégia regional

O Comité Regional,

Tendo presente que a saúde e o bem-estar infl u-
enciam directamente a saúde oral;

Preocupado com a deterioração da saúde oral na 
Região Africana;

Reconhecendo que as anteriores abordagens da 
saúde oral na Região não levaram em conta as pri-
oridades epidemiológicas da Região nem identifi c-
aram estratégias fi áveis e adequadas para lhes dar 
resposta;

Tendo em consideração que os esforços do pas-
sado consistiram numa evolução não planeada e ad-
hoc dos serviços curativos de saúde oral que, em 
muitos casos, estão mal distribuídos e só abrangem 
comunidades abastadas ou urbanas;

Considerando as Resoluções WHA36.14, AFR/
RC30/R4 e AFR/RC44/R13, adoptadas no 
 passado;

Tendo analisado cuidadosamente o Relatório do 
Director Regional constante do documento AFR/

RC48/9, que propõe uma estratégia regional da 
OMS para a saúde oral;

1. APROVA a estratégia proposta, que visa re-
forçar as capacidades dos Estados-membros para 
melhorarem a saúde oral nas comunidades;

2. APELA aos Estados-membros para que:

 (i) elaborem estratégias e planos de implemen-
tação nacionais de saúde oral com ênfase na 
prevenção, detecção precoce e gestão das 
doenças buco-dentárias;

 (ii) analisem sistemática e aprofundadamente a in-
formação epidemiológica sobre saúde oral, de-
screvendo a prevalência das doenças 
buco-dentárias, a sua gravidade e a distribuição 
etária na população;

 (iii) prestem particular atenção aos problemas mais 
graves de saúde oral com os quais as popu-
lações têm de conviver (por ex. NOMA, can-
cro da boca e manifestações orais da infecção 
por HIV/SIDA);

 (iv) criem programas adequados e de custo acessív-
el para fazer face às necessidades de saúde oral 
das comunidades;

 (v) integrem as actividades de saúde oral em todos 
os programas de cuidados primários de saúde;

 (vi) incluam a formação em competências essen-
ciais de saúde oral nos programas de formação 
dos profi ssionais da saúde e de outros profi s-
sionais com responsabilidades na promoção da 
saúde oral;

 (vii) reforçem os estabelecimentos de saúde com as 
tecnologias, métodos, equipamento e recursos 
humanos de saúde oral adequados;

 (viii) levem a cabo investigação operacional sobre os 
problemas e necessidades prioritários de saúde 
oral;

 (ix) integrem a saúde oral nos sistemas nacionais de 
informação para a gestão sanitária;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) proporcione apoio técnico aos Estados-mem-
bros para a elaboração de estratégias e planos 
de implementação nacionais de saúde oral;

 (ii) apoie todos os países a fi m de os capacitar para 
reforçarem ou criarem e implementarem servi-
ços de cuidados de saúde oral com boa relação 
custo-efi cácia, especialmente a nível distrital;

 (iii) forneça orientações e apoio técnico que facili-
tem a correcta identifi cação dos problemas 
 prioritários de saúde oral e de intervenções 
 adequadas com boa relação custo-efi cácia;

 (iv) promova e apoie a criação de programas ade-
quados de formação, para uma efi caz prestação 
de serviços de saúde oral;
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 (v) promova e apoie actividades relevantes de in-
vestigação orientadas para dar solução aos 
problemas de saúde oral;

 (vi) apresente, na quinquagésima sessão do Comité 
Regional, um relatório sobre os progressos 
 alcançados na implementação da estratégia.

Décima reunião, 2 de Setembro 1998

Doença oral Prevalência Morbilidade Mortalidade

1 Noma Elevada Elevada Elevada

2 VIH oral Elevada Elevada Elevada

3 Cancro oral Média Elevada Elevada

4 Trauma oro-facial Muito elevada Média Média

5 Anormalidades congénitas Elevada Média Média

6 Práticas lesivas Elevada Média Baixa

7 Doença periodontal crónica Média Média Baixa

8 Fluorose Média Baixa Baixa

9 Cáries dentárias Média Baixa Baixa

10 Tumores orais benignos Baixa Média Baixa

11 Queda dos dentes Baixa Média Baixa

 

b) Critérios Epidemiológicos para avaliar as necessidades e prioridades de Saúde Oral

c) Conclusões da reunião consultiva sobre a 
implementação da estratégia regional de saúde oral 
em países africanos

Breve Resumo

Em Setembro de 1998, os Ministérios de Saúde Af-
ricanos, ao participarem na quadragésima oitava ses-
são da OMS Reunião do Comité Regional em 
Harare, Zimbabwe, adoptaram a estratégia de saúde 
oral por um período de dez anos (1999–2008), ten-
do também adoptado a correspondente resolução.

Como um seguimento da estratégia regional de 
saúde oral adoptada, realizou-se, conjuntamente 
com a OMS/AFRO (WHO/AFRO) e a OMS/
HQ(WHO/HQ), uma Reunião Consultiva que 
teve lugar em Harare, Zimbabwe de 30 de Março a 
1 de Abril de 1999. O propósito dessa reunião era o 
de identifi car acções concretas para ajudar os Estados 
Membros na implementação da estratégia.

Houve trinta e nove participantes de quatro grupos 
principais, nomeadamente: especialistas em saúde 
oral em África, directores dentários (CDOs) de país-
es escolhidos na Região, alguns parceiros em Saúde 
Oral e dirigentes de alguns centros colaboradores da 
OMS para a saúde oral. Também houve represent-
antes da Sede da OMS e da OMS/AFRO.

No seu discurso de abertura, o Director regional da 
OMS para a África, Dr. E.M. Sambo, salientou que 
as abordagens anteriores para a saúde oral em África, 
não tinham conseguido reconhecer o perfi l epide-
miológico da Região ou a identifi cação de estraté-
gias fi áveis ou adequadas para os resolver. Os esforços 
tinham consistido numa evolução espasmódica, ad 
hoc dos serviços de saúde oral curativos. O Dr. Sam-
bo sublinhou que a nova estratégia deveria estar fo-
cada nos problemas bucais mais graves com que as 
pessoas tinham que viver, tais como noma, cancro 
oral, e as consequências orais da infecção com VIH/
SIDA. A estratégia era uma ferramenta para auxiliar 
os Estados membros e os seus parceiros a identifi car 
as prioridades e as intervenções a vários níveis no 
sistema de saúde, particularmente a nível distrital. 
Indicou ainda que a estratégia visava fortalecer a ca-
pacidade dos países para melhorar a saúde oral da 
comunidade, usando intervenções de efi cácia com-
provada para atender as necessidades específi cas de 
saúde oral. O Director Regional desafi ou os partici-
pantes a identifi car formas práticas de custo-benefí-
cio de implementação da estratégia regional de saúde 
oral.

Seguem-se os principais resultados da Reunião 
Consultiva.
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INTRODUÇÃO

1. A Saúde Mental é uma componente essencial e 
integrante da saúde, conforme mencionado na Con-
stituição da Organização Mundial de Saúde. Da mes-
ma maneira que a saúde não é apenas a ausência de 
doenças, a saúde mental também não é simplesmente 
a ausência de distúrbios ou doenças mentais, mas 
 representa um estado positivo de bem-estar mental.

2. A Saúde Mental pode ser defi nida como um 
equilíbrio da personalidade individual, considerada do 
ponto de vista biológico e psicossocial. Os distúrbios 
mentais são doenças caracterizadas por anormalidades 
na esfera emocional, cognitiva e comportamental. In-
felizmente o uso corrente do termo “ saúde mental ” 
é apenas identifi cado como distúrbios mentais. Porém, 
a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos distúr-

bios mentais são parte integrante do domínio abran-
gente da saúde mental.

3. Na maior parte dos países na Região Africana, o 
consumo excessivo de álcool e tabaco, e problemas 
relacionados com drogas, estão a tornar-se o principal 
problema de saúde pública. A melhoria da qualidade 
de vida da população em geral, através da prevenção 
e controlo dos distúrbios neurológicas, mentais e psi-
cossociais, a promoção de comportamentos e estilos 
de vida sãos, e o bem-estar mental, são as metas dos 
programas nacionais para a saúde mental e prevenção 
do consumo excessivo de substâncias psicoactivas.

4. A estratégia regional para a Saúde Mental, Pre-
venção e Controlo do Consumo Excessivo de Sub-
stâncias Psicoactivas para o período 2000–2010, 
conforme descrita a seguir, é um instrumento para 

RESUMO

1. A saúde mental e a prevenção e controlo do consumo excessivo de substâncias não são consid-
erados como prioridade na maior parte dos países da Região Africana da OMS. Estes países não 
têm políticas nacionais de saúde mental. Existem uma falta de quadros especializados, que é agra-
vada pela constante fuga de quadros. A existência de confl itos civis armados, a violência e a con-
sequências resultantes destes, são uma ocorrência comum no Continente Africano. Todos estes 
factores apelam para à formulação de uma estratégia regional para a saúde mental, prevenção e 
controlo do consumo excessivo de substâncias psicoactivas.

2. Em consonância com a defi nição de saúde da OMS “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doenças ou de enfermidades”, e tendo em conta as 
várias resoluções da Assembleia Mundial da Saúde, do Comité Regional para África e da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, convidando os Estados-Membros para considerarem a saúde 
mental e os aspectos psicossociais como elementos importantes da saúde, este documento propõe 
uma estratégia para a saúde mental, incluindo a prevenção e o controlo excessivo de substâncias 
psicoactivas na Região Africana, para o período 2000–2010. Espera-se que a estratégia contribua 
para o desenvolvimento de programas nacionais nos Estados-Membros envolvendo os governos e 
outros parceiros.

3. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia, e deu as orientações necessárias 
para a sua implementação.

5.3 Estratégia regional para saúde mental 
2000–2010
(AFR/RC49/9)

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   127 06/10/2012   12:05:34



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

128

apoiar os Estados-Membros e os seus parceiros na 
identifi cação das suas prioridades, desenvolver os 
programas e intervenções aos diversos níveis do sis-
tema de saúde, dando-se especial atenção ao que 
pode ser feito ao nível distrital e das comunidades.

JUSTIFICAÇÃO E BASE POLÍTICA

5. Considerando que as anteriores abordagens da 
saúde mental na Região Africana não identifi caram 
a áreas prioritárias e as estratégias apropriadas para 
determiná-las, os decisores políticos dos países 
desconhecem as necessidades dos seus países em 
saúde mental, e a necessidade de advocacia para re-
sponder as mesmas. A contribuição da saúde mental 
como uma componente essencial da saúde do indi-
víduo e da comunidade foi sublinhada em diversas 
resoluções adoptadas pela Assembleia Mundial da 
Saúde, pelo Comité Regional Africano, pela Assem-
bleia Geral das Nações Unidas e pelo Programa das 
Nações Unidas de Luta contra as Drogas. Porém, 
existe uma necessidade urgente de analisar as estraté-
gias existentes e de desenvolver um quadro estratég-
ico integral para a saúde mental, para a prevenção e 
controlo do consumo excessivo de substâncias psi-

coactivas na Região Africana.

Análise da situação

Magnitude do problema

6. As populações na Região Africana confrontam-se 
com numerosos distúrbios mentais e neurológicas 
que constituem a causa principal de incapacidade. Na 
maior parte dos países existe uma falta de sistemas de 
informação fi áveis. Contudo, alguns dos dados globais 
estão disponíveis e encontra-se abaixo indicados.

7. Estima-se que mais de 12,5 % do fardo mundial 
de morbilidade é atribuído às doenças mentais e 
neurológicas, que poderá também ser aplicável para 
a Região Africana. Para além das incapacidades cau-
sadas por esses distúrbios, o problema é agravado 
pelo entrave social provocado pelo estigma a este 
associado. Em seguida mencionam-se alguns dos dis-
túrbios mais comuns.

Distúrbios mentais comuns: Estes acontecem em 20–
30% da população em geral e até 40% daquelas que 
frequentam os serviços de saúde ambulatórios. Infe-
lizmente, não são devidamente diagnosticadas pelos 
funcionários da saúde, e os parcos recursos são mui-
tas vezes gastos em investigações laboratoriais 
desnecessárias e prescrições inapropriadas.

Depressão: A depressão grave ocorre em 3% da popu-
lação em geral, com o presente risco de suicídio. 

Muitas das vezes não é devidamente diagnosticada 
pelos funcionários dos cuidados primários de saúde 
e, consequentemente, não é devidamente tratada em 
muitos dos casos. Os factores que contribuem para a 
depressão integram os aspectos genéticos agravados 
pelos problemas sócio-económicos e a insegurança 
que são comuns na Região Africana.

Esquizofrenia: Estima-se que 1% da população geral 
pode sofrer de esquizofrenia. Esta doença induz a 
uma grave incapacidade e coloca um fardo consid-
erável sobre as famílias e comunidades das pessoas 
afectadas.

Epilepsia: Estima-se que a taxa de prevalência mun-
dial da epilepsia é entre 0,5 e 1%, mas segundo os 
relatórios de certos países africanos, a taxa pode ser 
muito mais elevada. Os cuidados inadequados du-
rante o parto, a malnutrição, o paludismo e as 
doenças parasitárias, podem ser a origem das taxas 
elevadas de epilepsia em África. Para além disso, a 
doença ainda é fortemente estigmatizada, principal-
mente por ser muitas vezes considerada uma doença 
contagiosa, conduzindo a um isolamento social das 
pessoas que sofrem desta. Um tratamento anticon-
vulsivo simples e acessível pode ser muito efi caz na 
prevenção das crises.

Problemas de saúde mental da criança: A população da 
Região é constituída por crianças com menos de 15 
anos. Estima-se que cerca de 3% das crianças de 0–9 
anos podem sofrer de um distúrbio mental. Muitas 
crianças sofrem de um fraco desenvolvimento psi-
cossocial devido a uma certa negligência por parte da 
mãe ou outros educadores. Esta negligência pode ser 
devido à falta de apoio social às mães ou a uma de-
pressão pós-parto, que pode induzir a um fraco 
desenvolvimento cognitivo e emocional da criança 
numa fase mais avançada da vida. O trauma cerebral 
é uma das principais causas de atraso mental grave.

Distúrbios mentais orgânicas: A demência é uma doença 
crónica que acontece mais frequentemente em pes-
soas idosas. Em África, o número de pessoas idosas 
ainda é baixo, com apenas 3–4 % da população total 
têm mais de 65 anos. Contudo, outros síndromes 
cerebrais, que normalmente resultam de uma in-
fecção ou de um trauma do sistema nervoso central, 
são frequentes na Região Africana.

A perturbação do stress pós-traumático: Muitos dos países 
da Região Africana vivem uma situação de confl ito e 
de desordem civil, tendo um impacto negativo na 
saúde mental e no bem-estar das populações afectadas.

Consumo excessivo de substâncias psicoactivas: Os prob-
lemas relacionados com o consumo de álcool, de 
tabaco e de outras drogas estão a tornar-se uma 
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 crescente preocupação na Região. Muitos dos países 
em África são utilizados como vias de trânsito para o 
tráfi co ilícito de estupefacientes, e estas drogas estão 
a chegar até as populações locais, aumentando os 
problemas das populações autóctones associados ao 
consumo de cannabis.

Tabaco: Como a procura do tabaco enfrenta perspec-
tivas poucos estimulantes em muitos países do norte, 
há uma grande pressão para aumentar as vendas do 
tabaco nos países em vias de desenvolvimento, onde 
o consumo está, de facto, a subir rapidamente e as 
crianças começam a fumar muito cedo. Os Estados-
Membros terão que adoptar a Um Mundo Sem Ta-
baco, como forma de alcançar um Estatuto Livre de 
Tabaco.

Álcool: Existe cada vez mais uma procura para cerve-
jas tradicionais ou licores destilados produzidos a 
nível local. Em grande parte dos países, não tem 
políticas nacionais sobre o consumo de tabaco e be-
bidas alcoólicas. Assim, a publicidade, a distribuição 
e as vendas são feitas de uma forma descontrolada.

8. A crescente pobreza, as catástrofes naturais, as 
guerras e outras formas de violência e instabilidades 
sociais são as maiores causas dos grandes problemas 
psicossociais, incluindo o consumo excessivo de ál-
cool e de drogas, da prostituição, das crianças da rua, 
do abuso da criança, da violência doméstica.

9. A infecção pelo vírus do VIH aumentou consid-
eravelmente os problemas psicossociais já registados 
nos países da Região, criando uma necessidade de 
apoio e aconselhamento adicionais às pessoas afecta-
das, e apoio aos seus membros de família sobreviv-
entes, em especial às crianças.

10. Muitos comportamentos de risco e problemas 
sociais resultam da falta de maturidade mental, de 
auto-estima e de auto-confi ança das pessoas. As 
fortes crenças culturais sobre as causas e o tratamento 
das distúrbios mentais, na Região, também explicam 
a não utilização do sistema de saúde convencional 
como primeira escolha.

Serviços de saúde mental, neurológica e 
psicossocial

11. Na maior parte dos países da Região Africana, 
os programas de saúde mental estão limitados a cui-
dados curativos de má qualidade, normalmente 
serviços prestados em hospitais obsoletos, que se en-
contram muito longe das zonas residenciais. Estas 
condições criam graves problemas de acesso aos 
tratamentos e de aceitabilidade dos mesmos. Por 
conseguinte, as taxas de desistência são elevadas e a 
continuidade dos tratamentos como cuidados ambu-

latórios, são seriamente difi cultados. Nos países onde 
são prestados alguns serviços, estes são essencial-
mente para adultos grandes distúrbios psiquiátricos e 
não dá resposta às necessidades das crianças.

Limitações e pontos fortes

12. As principais limitações para o desenvolvimento 
dos programas de saúde mental a nível dos países são: 
a falta de consciência sobre a importância do prob-
lema, a ausência de um sistema de informação fi ável, 
a insufi ciência de recursos humanos, fi nanceiros e de 
outros1.

13. Contudo, um número de países fi zeram pro-
gressos na redução da dependência em grandes insti-
tuições psiquiátricas. Estes países começaram a 
descentralizar os serviços de saúde e integrá-los nos 
cuidados primários de saúde, a nível comunitário, 
baseados na abordagem do sistema de saúde distrital, 
de acordo com a Resolução do Comité Regional 
(AFR/RC40/R9). A existência de uma forte co-
esão comunitária e de laços familiares, nas sociedades 
africanas, tem ajudado muito no apoio aos pacientes, 
reforçando os cuidados baseados na comunidade. 
Existe um número crescente de instituições de for-
mação em saúde mental, na Região, que estão 
adaptadas à realidade africana. Estas instituições estão 
a ser utilizadas por nacionais e pessoas de outros país-
es africanos, muitas vezes com bolsas de estudo da 
OMS. Além disso, existe um número de actividades 
inovadoras em saúde mental a realizarem-se na 
Região, que infelizmente não são documentadas.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivo principal

14. O objectivo principal da estratégia de saúde 
mental, da prevenção e controlo do consumo exces-
sivo de substâncias psicoactivas, é ajudar a prevenir e 
a controlar os distúrbios mentais, neurológicos e psi-
cossociais, contribuindo assim para a melhoria da 
qualidade de vida das populações. Poder-se-á al-
cançar este objectivo através da formulação e reforço 
de políticas nacionais de saúde mental, desenvolvi-
mento e implementação de programas em todos os 
Estados-Membros da Região Africana.

15. Ao adoptar e aplicar a estratégia regional, todos 
os Estados-Membros da Região Africana deverão 
integrar a saúde mental e a prevenção do consumo 
excessivo de substâncias psicoactivas nos seus serviços 
nacionais de saúde, contribuindo assim para:

 (i) uma redução da incidência e prevalência dos 
distúrbios mentais e neurológicos específi cas 
(epilepsia, depressão, atraso mental, e distúrbios 
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psicossociais devido a catástrofes provocadas 
pelo homem) e outras situações prevalentes;

 (ii) acesso equitativo aos cuidados de saúde men-
tal, neurológicos e psicossociais de custo-ben-
efício;

 (iii) progressos na adopção de estilos de vida 
 saudáveis

 (iv) melhoria da qualidade de vida.

Objectivos específi cos

16. Os objectivos da estratégia são:

 (i) promover a saúde mental e prevenir os distúr-
bios mentais, neurológicos e psicossociais, e os 
problemas relacionados com o consumo ex-
cessivo de drogas;

 (ii) reduzir a incapacidade associada aos distúrbios 
mentais, neurológicos e psicossociais através da 
reabilitação baseada na comunidade;

 (iii) reduzir o consumo excessivo de substâncias 
psicoactivas ( álcool, tabaco e outras drogas);

 (iv) mudar as percepções negativas das pessoas rela-
tivamente às doenças mentais e neurológicas

 (v) elaborar ou analisar a legislação existente no 
apoio à saúde mental, e à prevenção e controlo 
do consumo excessivo de substâncias psicoac-
tivas.

Princípios orientadores

17. Os princípios orientadores para a execução da 
estratégia são:

 (i) integração das questões relacionadas com saúde 
mental, prevenção e controlo do consumo ex-
cessivo de substâncias na agenda nacional das 
reformas do sector da saúde, particularmente 
no que diz respeito à organização, legislação e 
fi nanciamento;

 (ii) promoção da saúde mental e prestação de cui-
dados de saúde, com especial ênfase aos grupos 
vulneráveis e de alto risco

 (iii) prevenção do consumo excessivo de substân-
cias (tabaco, álcool e outras substâncias psicoac-
tivas), especialmente entre as camadas jovens.

Resultados esperados

18. Até ao fi m de 2010:

 (i) Todos os Estados-Membros terão formulado 
políticas e estratégias nacionais de saúde mental;

 (ii) Todos os países da Região terão criado progra-
mas nacionais e planos de acção para implemen-
tação das actividades sobre mental, prevenção e 
controlo do consumo excessivo de substâncias 
psicoactivas, de acordo com as suas prioridades;

 (iii) Programas de reabilitação psicossocial baseados 
na comunidade terão sido criados, implemen-
tados e avaliados nos países, em situação de 
pós-confl ito;

 (iv) Todos os Estados-Membros terão formulado 
ou analisado a legislação existente em apoio à 
saúde mental, à prevenção e controlo do con-
sumo excessivo de substâncias psicoactivas.

Intervenções prioritárias

19. As intervenções prioritárias abaixo indicadas são 
baseadas nos vários elementos que os países possam 
selecionar a partir da disponibilidade de recursos e 
dos diferentes contextos, e incidir de acordo com os 
mesmos.

20. Formulação de política e criação de programa. As 
políticas sobre saúde mental, prevenção e controlo 
do consumo excessivo de substâncias psicoactivas 
deverão ser formuladas em todos os Estados-Mem-
bros. Dever-se-ão estabelecer programas e planos de 
acção específi cos para implementação, tendo em 
consideração as prioridades dos países. Dever-se-á 
incentivar a integração da saúde mental nos serviços 
gerais de saúde, através de um sistema de informação 
fi ável, da descentralização, da colaboração multissec-
torial e da participação comunitária. Poder-se-á 
providenciar acesso equitativo, através da integração 
da saúde mental nos cuidados de saúde primários. 
Para este efeito, os membros da equipa dos cuidados 
de saúde primários necessitam de manter estreitas 
ligações com os serviços especializados, a fi m de re-
ceberem apoio frequente para o seu trabalho. Os 
serviços prestados deverão ajustar-se aos contextos 
económicos, tecnológicas e culturais dos países, na 
Região Africana.

21. Desenvolvimento de capacidades. Dever-se-ão criar 
políticas apropriadas para o desenvolvimento dos re-
cursos humanos, de acordo com as prioridades dos 
países. A formação dos quadros deverá ser consid-
erada uma prioridade, e dever-se-á incentivar a inte-
gração de módulos de saúde mental e prevenção do 
consumo excessivo de substâncias psicoactivas nos 
cursos de formação dos profi ssionais de saúde (médi-
cos, enfermeiros, assistentes sociais e auxiliares médi-
cos). Estes profi ssionais podem ser sensibilizados 
através de seminários de curta duração, utilizando 
materiais didácticos adaptados a realidade local e mé-
todos participativos. Dever-se-á avaliar as necessi-
dades e as possibilidades de formação, e incentivar a 
utilidade das instituições nacionais de formação e dos 
centros colaboradores da OMS.

22. Advocacia e mobilização social – O marketing social 
sobre a importância da saúde mental, da prevenção e 
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controlo do consumo excessivo de substâncias psi-
coactivas é um elemento muito importante na im-
plementação da estratégia.

23. Informação e Educação – Os programas de pro-
moção da saúde mental, da prevenção dos distúrbios 
neurológicas, mentais e psicossociais podem benefi -
ciar da utilidade adequada de informação, facultada 
aos indivíduos, famílias e comunidades. Os materiais 
de informação devem ser elaborados com o envolvi-
mento das populações alvo, tendo em conta as suas 
origens culturais.

24. Investigação – Dever-se-á desenvolver uma cul-
tura de investigação nos programas de saúde mental, 
e de prevenção do consumo excessivo de substâncias 
psicoactivas. Dever-se-á identifi car áreas prioritárias 
de investigação nos Estados-Membros, e os resulta-
dos da mesma deverão ser divulgados de forma 
abrangente e utilizados para o processo de repro-
gramação.

25. Parcerias e Colaboração – Dever-se-á incentivar a 
colaboração entre os ministérios da saúde, outros de-
partamentos do governo, bem como a colaboração 
com associações profi ssionais,2 grupos de interesse 
colectivos, grupos de famílias, ONGs, líderes religio-
sos e comunitários, associações de praticantes de me-
dicina tradicional, organizações de mulheres e de 
jovens, instituições de formação e outras agências das 
Nações Unidas.

26. Deve-se reforçar a cooperação técnica entre os 
países da Região, com os Centros Colaboradores da 
OMS e outros programas a nível da Sede Regional. 
Será necessário uma boa comunicação e coorde-
nação para assegurar melhores resultados dessas 
parcerias.

Quadro de implementação

A nível dos países

27. Os Estados-Membros da Região Africana de-
verão abordar os problemas relacionadas com a saúde 
mental, com a prevenção e controlo do consumo ex-
cessivo de substâncias psicoactivas, como prioridades 
nas suas políticas nacionais e nos planos de desen-
volvimento de sanitários. Os programas nacionais de-
vem espelhar a necessidade para a promoção da saúde 
mental, assim como para a prevenção e controlo do 
consumo de substâncias psicoactivas (ex.: o consumo 
excessivo de álcool, tabaco e outras substâncias psi-
coactivas). Deverão ser considerados parte integrante 
dos cuidados de saúde essenciais. Uma abordagem 
comunitária deve ser incentivada, conforme estabel-
ecido no documento do Comité Regional AFR/
RC40/10 Rev.1 (1990). Dever-se-á nomear um 

ponto focal no Ministério da Saúde para a gerir o 
programa de saúde mental.

O papel da OMS

28. A OMS pode desempenhar um papel chave no 
sentido de apoiar e fundamentar acções efi cazes para 
abordar a questão da saúde mental, da prevenção do 
consumo excessivo de substâncias psicoactivas, nos 
Estados-Membros. Os fundos deverão ser alocados a 
partir dos orçamentos do Escritório da OMS para a 
implementação do programa. A nível regional, a 
OMS providenciará apoio técnico aos Estados-
Membros nas áreas que seguem:

 (i) elaboração de programas nacionais de saúde 
mental, de prevenção e controlo do consumo 
excessivo de substâncias psicoactivas;

 (ii) cooperação técnica interpaíses;
 (iii) integração da saúde mental, da prevenção e 

controlo do consumo excessivo de substâncias 
psicoactivas no sistema geral de cuidados de 
saúde, utilizando a abordagem com base na 
comunidade;

 (iv) reforço da cooperação com os centros colabo-
radores da OMS, na Região, no que toca a 
formação e investigação;

 (v) mobilização de recursos para o reforço das ca-
pacidades nacionais;

 (vi) integração de diferentes aspectos sobre questões 
de saúde mental e consumo excessivo de sub-
stâncias psicoactivas no sistema de informação 
em saúde

 (vii) avaliação das necessidades e da avaliação dos 
programas.

Recursos Humanos

29. A formação de um número adequado de quad-
ros para prestação de serviços nas áreas de saúde 
mental e consumo excessivo de substâncias psico-
activas, deve ser parte integrante das políticas de 
desenvolvimento de recursos humanos nos Estados-
Membros. A OMS, a nível da regional, facilitará a 
identifi cação e a formação de especialistas, que pod-
erão ajudar os países na programação, monitorização 
e avaliação.

Recursos Financeiros

30. Os Ministérios da Saúde e dos Assuntos Sociais 
deverão ser incentivados a alocar fundos das fontes 
nacionais e dos orçamentos do Escritório da OMS 
para o desenvolvimento das actividades do programa 
de saúde mental. Outras iniciativas de partilha de 
custos devem também ser exploradas. A mobilização 
de recursos externos também é muito importante, 
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bem como o papel da OMS na elaboração de direc-
trizes, que podem ser adaptadas pelos Estados-Mem-
bros, às suas respectivas circunstâncias.

Medicamentos e Equipamento

31. A disponibilidade de medicamentos psicotrópi-
cos essenciais deve ser assegurada de acordo a capaci-
dade de prescrição dos profi ssionais de saúde, nos 
diferentes níveis do sistema de cuidados de saúde. 
Cada nível do sistema de saúde mental deverá ter o 
equipamento necessário para o diagnóstico e trata-
mento dos distúrbios neuro-psiquiátricas.

Infra-estruturas e Serviços

32. Os serviços de saúde mental devem ser presta-
dos como parte integrante dos serviços de gerais de 
saúde, tais como: nos centros de saúde. Dever-se-á 
desincentivar os cuidados de enfermagem em hospi-
tais grandes e velhos, e o tratamento asilar em 
grandes e velhos hospitais deve ser desencorajado. 
Dever-se-á apenas recorrer a hospitalização das pes-
soas com problemas mentais, neurológicos e psicos-
sociais quando as outras alternativas de cuidados a 
nível familiar e comunitário forem sufi cientes. A du-
ração da hospitalização deve ser reduzida ao mínimo 
e ao extremamente necessário, e dever-se-á criar 
serviços de cuidados de pós-recuperação (centros de 
dia e alojamentos protegidos).

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

33. Após adopção e arranque da estratégia regional, 
o desenvolvimento das suas actividades a nível dos 
países será monitorizado e avaliado dentro do perío-
do estipulado, 2000–2010. Os Estados-Membros 
serão convidados a criarem programas específi cos, 
de acordo com as suas prioridades e recursos dis-
poníveis. A contribuição da OMS para a implemen-
tação da estratégia será incorporada no orçamento 
do programa regular da OMS.

34. Os indicadores de monitorização e avaliação 
serão formulados para avaliar a implementação da 
estratégia. Serão feitas análises e avaliações periódi-
cas, e os relatórios regulares dos países serão elabora-
dos e analisados para actualizar o perfi l regional do 
programa de saúde mental.

CONCLUSÃO

35. A promoção da saúde mental, a prevenção e o 
tratamento de distúrbios neurológicos, mentais e 
psicossociais, a prevenção e o controlo do consumo 
excessivo de substâncias psicoactivas constituem de-
safi os para todos os países da Região Africana.

36. Este documento estabelece uma estratégia para a 
promoção da saúde mental e estilos de vida sau-
dáveis, a prevenção de distúrbios mentais, neurológ-
icos e psicossociais, o tratamento e reabilitação das 
pessoas que sofrem destes problemas, com o intuito 
de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. É uma abordagem importante, que en-
volve os governos e seus parceiros na área da saúde 
mental, da prevenção e consumo excessivo de sub-
stâncias psicoactivas.

37. O Comité Regional analisou e adoptou a pre-
sente estratégia e deu orientações para a sua imple-
mentação.

Resolução AFR/RC49/R3

Estratégia regional para a saúde mental 
2000–2010

Consciente da dimensão e da relevância para a saúde 
pública dos problemas mentais, neurológicos e psi-
cossociais que têm sido agravados pelo estigma que 
lhes está associado;

Preocupado com o aumento da pobreza, a 
frequência crescente das catástrofes naturais e a esca-
lada das guerras e de outras formas de violência e 
perturbações sociais que estão na origem de proble-
mas psicossociais cada vez mais numerosos, tais 
como o alcoolismo e toxicodependência, a prostitu-
ição, o fenómeno das crianças da rua, o abuso de 
crianças e a violência doméstica;

Recordando as resoluções da Assembleia Mundial 
da Saúde WHA28.81 (1975), sobre a avaliação de 
problemas relacionados com o alcoolismo, e 
WHA30.45 (1977), sobre a criação do Grupo Afri-
cano de Acção para a Saúde Mental, assim como as 
resoluções do Comité Regional AFR/RC40/R9 
(1990), que pediu aos Estados-Membros que imple-
mentassem cuidados comunitários de saúde mental, 
com base na abordagem do sistema distrital de saúde, 
e AFR/RC44/R14 (1994), sobre a aceleração do 
desenvolvimento da saúde mental na Região  Africana;

Apreciando os esforços já desenvolvidos pelos 
Estados-Membros e seus parceiros para melhorar a 
saúde mental das suas populações e prevenir e lutar 
contra o abuso de substâncias psicoactivas;

Reconhecendo a necessidade de analisar as 
abordagens existentes nesta área e de desenvolver 
um quadro estratégico global para a saúde mental e a 
prevenção e luta contra o abuso de substâncias psi-
coactivas, nos países da Região Africana;

Tendo analisado cuidadosamente o relatório do 
Director Regional, contido no documento AFR/
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RC49/9, que estabelece a estratégia regional da 
OMS (WHO) para a saúde mental;

1. APROVA a estratégia proposta que se destina a 
reforçar a capacidade dos Estados-Membros para 
melhorar a qualidade de vida das suas populações, 
promovendo estilos de vida saudáveis e prevenindo 
e combatendo as perturbações mentais, neurológicas 
e psicossociais;

2. SOLICITA aos Estados-Membros que:

 (i) tenham em consideração os problemas de 
saúde mental nas suas políticas e estratégias na-
cionais de saúde; reconheçam a necessidade da 
abordagem multissectorial e integrem a saúde 
mental nos seus serviços gerais de saúde, par-
ticularmente a nível distrital, com uma partici-
pação adequada das comunidades;

 (ii) criem ou actualizem programas e planos de 
acção nacionais para a implementação das ac-
tividades de saúde mental e de prevenção e luta 
contra o abuso de substâncias psicoactivas, de 
acordo com as suas prioridades;

 (iii) promovam a saúde mental e um comporta-
mento saudável, aproveitando a comemoração 
do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de Out-
ubro);

 (iv) elaborem ou actualizem a legislação, em 
matéria de saúde mental e de prevenção e luta 
contra o abuso de substâncias psicoactivas;

 (v) designem um ponto focal no Ministério da 
Saúde, destinado a gerir o programa de saúde 
mental assim criado;

 (vi) disponibilizem recursos fi nanceiros para a im-
plementação das respectivas actividades e estu-
dem a possibilidade de criar esquemas de 
comparticipação nos custos das mesmas, se 
necessário;

 (vii) intensifi quem o desenvolvimento de capaci-
dades, tendo em conta a dimensão da saúde 
mental na elaboração dos planos nacionais de 
desenvolvimento de recursos humanos e usem 
as instituições regionais de formação em saúde;

 (viii) garantam a inclusão nos seus programas na-
cionais de uma cultura de investigação;

 (ix) efectuem intervenções de reabilitação psicos-
social de base comunitária que visem os grupos 
vulneráveis e de alto risco, particularmente os 

deslocados, refugiados, vítimas de minas ter-
restres, profi ssionais de saúde e indivíduos com 
perturbações crónicas do foro mental e neu-
rológico, assim como as pessoas infectadas pelo 
VIH/SIDA.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) preste apoio técnico aos Estados-Membros 
para elaboração de políticas e programas na-
cionais de saúde mental e de prevenção e luta 
contra o abuso de substâncias psicoactivas, bem 
como a elaboração ou revisão da legislação so-
bre saúde mental;

 (ii) tome as medidas apropriadas para reforçar a ca-
pacidade da OMS de fornecer apoio técnico 
oportuno e efi caz, a nível regional e nacional, 
aos programas nacionais de saúde mental e de 
prevenção e luta contra o abuso de substâncias 
psicoactivas;

 (iii) intensifi que o apoio à formação de profi ssion-
ais de saúde mental aos diferentes níveis do sis-
tema de saúde e promova o uso da medicina 
tradicional no contexto da realidade africana;

 (iv) facilite a mobilização de recursos adicionais 
para a implementação da estratégia da saúde 
mental nos Estados-Membros;

 (v) elabore planos operacionais para a implemen-
tação da estratégia regional no período de 
2000–2001;

 (vi) apresente à 51ª sessão do Comité Regional um 
relatório sobre os progressos realizados na im-
plementação da estratégia regional para saúde 
mental.

REFERENCES

1. Cerca de 70–80% da população da Região vive em 
zonas rurais, onde o acesso aos cuidados de saúde é 
difícil ou não existe. Há escassez de  medicamentos 
essenciais para o tratamento das doenças mentais e 
neurológicas mais frequentes. Muitos países da Região 
não têm nenhuma legislação relativa à saude mental, 
ou quando existe está  desactualizada

2. Associações  tais como a Federação Mundial da Saúde 
Mental (FMSM), a Associação Mundial de Psiquia-
tria (AMP),  a Associação Mundial de Reabilitação 
 Psicossocial (AMRP), a Liga Internacional de Luta 
Contra a Epilepsia (ILAE) e outros.
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INTRODUÇÃO

1. A incidência da morbilidade e mortalidade por 
doenças não transmissíveis (DNTs), tais como as 
doenças cardiovasculares, o cancro e a diabetes, tem 
vindo a aumentar. Em 1990, a morbilidade por 
DNTs representou 41% da incidência mundial de 
doenças em todo o mundo, e atingirá os 60% em 
2020.

2. Em 1990, as DNTs e as lesões foram respon-
sáveis por 28% da morbilidade e 35% da mortalidade 
na África Subsariana.1 Caso os programas de con-
trolo de doenças transmissíveis atinjam os seus ob-
jectivos, estes números passarão para 60% e 65%, 
respectivamente, em 2020. Se tais objectivos não 
forem atingidos e as doenças transmissíveis per-
sistirem, então as DNTs estarão na origem de quase 
50% da morbilidade e mortalidade.

RESUMO

1. A concretização da Saúde para Todos, proclamada na Assembleia Mundial da Saúde de 
1977, continuará a ser um objectivo importante para o futuro próximo.

2. Há já muitos anos que a Região vem assistindo a um rápido aumento das doenças não trans-
missíveis (DNTs), que se vem juntar à já muito grave incidência das doenças transmissíveis. Se 
não forem desde já tomadas medidas, as DNTs poderão transformar-se na principal causa de 
morbilidade e mortalidade no ano 2020. Conforme referido no estudo sobre a incidência das 
Doenças com Fardo Mundial, qualquer que seja o cenário das destas, as DNTs assumem cada vez 
maior importância em África.

3. Muitas DNTs que constituem problemas de saúde pública partilham os mesmos factores de 
risco, tais como o consumo de tabaco, a obesidade, o elevado consumo de bebidas alcoólicas, a in-
actividade física e a poluição ambiental, e podem ser objecto de medidas preventivas e de promoção 
da saúde.

4. A estratégia proposta no presente documento destina-se a reforçar a capacidade dos Estados-
Membros para elaborarem políticas e implementarem programas de prevenção e controlo das DNTs, 
usando abordagens globais multissectoriais.

5. As principais vertentes desta estratégia são o reforço dos cuidados de saúde para as pessoas com 
DNTs, o apoio à vigilância integrada das doenças, a promoção da investigação para intervenções 
de base comunitária, a melhoria das capacidades dos profi ssionais de saúde e a procura de medidas 
para a redução da mortalidade e incapacidade prematuras causadas pelas DNTs.

6. Os países deverão abordar as DNTs no quadro geral da reforma do sector da saúde e estes 
deverão encontrar soluções para problemas como a igualdade, acesso aos cuidados de saúde, 
atribuição de recursos e gestão dos serviços.

7. O Comité Regional examinou e adoptou a presente estratégia, e deu orientações para a sua 
implementação.

5.4 Doenças não transmissíveis: Uma estratégia 
para a Região Africana
(AFR/RC50/10)
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3. Na Região, a magnitude das DNTs varia de país 
para país. Contudo, verifi ca-se actualmente uma 
rápida transição epidemiológica, com as DNTs a 
agravarem a situação das doenças transmissíveis. Se 
nada for feito, esta situação tornar-se-á bastante mais 
evidente nas próximas décadas. Além disso, as com-
plicações associadas às DNTs (insufi ciência renal, 
acidente vascular cerebral, insufi ciência cardíaca, 
cegueira, etc.) são extremamente dispendiosas. É 
necessário agir de imediato, antes que as DNTs 
 sobrecarreguem os países.

4. A estratégia regional de controlo das DNTs pro-
postas no presente documento é a resposta ao pedido 
feito pelos países ao Director Regional durante a 
quadragésima oitava sessão do Comité Regional. Já 
foram abordados outros problemas relacionados com 
as DNTs, através de estratégias regionais e de inicia-
tivas mundiais. Estes incluem a saúde oral, saúde 
mental, nutrição e saúde, controlo do tabagismo, 
prevenção de defi ciências, reabilitação e prevenção 
de lesões. O presente documento irá então incidir 
sobre outras DNTs que são também importantes 
para a saúde pública na Região.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

5. O acesso a informação fi ável sobre DNTs na 
Região é limitado. No entanto, estudos realizados 
em alguns países ajudaram a determinar a magnitude 
das DNTs e de alguns factores de risco. Alguns país-
es elaboraram mesmo programas específi cos. A falta 
de dados é muitas vezes confundida com a não- 
existência do problema, o que muitas vezes leva a 
que seja dada pouca atenção às DNTs. Estas doenças 
são provocadas por uma combinação de factores, tais 
como a pobreza2

 

e a urbanização, que levam a alter-
ações nos estilos de vida. À medida que a população 
africana envelhece, devido à maior esperança de 
vida, a importância das DNTs aumenta relativa-
mente a outras causas de morbilidade. De facto, em 
2025, cerca de metade da população africana viverá 
em áreas urbanas, enquanto o número de africanos 
com mais de 60 anos passará dos actuais 39 milhões 
para os 80 milhões.

6. Deste modo, as condições serão propícias para o 
aumento do número de casos de DNTs, que pas-
sarão a constituir algumas das mais ameaçadoras 
doenças da Região. As doenças genéticas, como a 
anemia falciforme, são muito frequentes em certos 
países da Região. Na maioria dos Estados-Membros, 
os sistemas de saúde não estão preparados para tratar 

as DNTs. Actualmente, estas doenças são tratadas 
 através da prestação de serviços clínicos dispendio-
sos, de cobertura e impacto limitados impacto sobre 
o estado de saúde da população. Além disso, as 
DNTs geram necessidades consideráveis, em termos 
de medicamentos essenciais e de apoio psicossocial, 
e requerem ajustamentos organizacionais nos 
serviços e sistemas de saúde. Estas condições rara-
mente se verifi cam e, consequentemente, as DNTs 
são tratadas de forma menos efi caz nos serviços de 
cuidados primários de saúde, por quadros que não 
estão devidamente preparados. Isto cria um acesso 
limitado e uma maior desigualdade, o que leva ao 
tratamento inadequado dos doentes com DNTs.

7. Muitas DNTs partilham os mesmos factores de 
risco comportamental, ambiental ou genético. Os 
principais factores de risco que podem ser objecto de 
medidas preventivas são tabaco, obesidade, elevado 
consumo de bebidas alcoólicas, inactividade física, 
diabetes mellitus e distúrbios dos lípidos.

8. A hipertensão é o factor de risco mais frequente 
e mais importante das doenças cardiovasculares. A 
sua prevalência é estimada em cerca de 20 milhões 
na Região. Cerca de 250.000 mortes poderiam ser 
prevenidas todos os anos através de uma gestão de 
casos efi caz. As complicações provenientes da hi-
pertensão não tratada incluem insufi ciência cardíaca, 
insufi ciência renal crónica, acidentes vasculares 
 cerebrais e doença cardíaca coronária. A taxa de 
 acidentes vasculares cerebrais relacionada com a 
 hipertensão é elevada na Região, e as vítimas são 
relativamente jovens. 

9. As doenças reumáticas do coração são ainda fre-
quentes, apesar da existência de várias medidas pos-
síveis medidas de custo-benefício para a prevenção 
da febre reumática. A sua prevalência pode atingir 
15 em cada 1000 crianças em idade escola.3 A doença 
continua pela segunda e terceira décadas da vida, 
conduzindo a problemas sociais e familiares e neces-
sidades acrescidas em termos de cuidados de saúde. 

10. A prevalência da diabetes na Região estima-se 
entre 1 e 5%, atingindo os 20% em alguns grupos 
urbanos e étnicos. As consequências para a saúde 
 pública provenientes da má gestão da diabetes, tais 
como insufi ciência renal, doença cardíaca coronária, 
cegueira, pé de diabético e coma, são elevadas. 

11. Os números de novos casos e óbitos provocados 
pelo cancro são mais elevados nos países em desen-
volvimento que nos países desenvolvidos. Dos nove 
milhões de novos casos registados em 1985, 55% 
pertenciam a países em desenvolvimento. Em 2015, 
em 15 milhões de casos, 66% ocorrerão em países 
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em desenvolvimento. Em África, estima-se que os 
agentes infecciosos estejam na origem de 40% e 29% 
dos cancros que afectam homens e mulheres, respec-
tivamente, o que reforça o facto de alguns dos casos 
serem evitáveis. Existem medidas preventivas efi -
cazes contra o cancro do fígado e do útero, tais 
como, a vacinação e a prevenção geral das doenças 
sexualmente transmissíveis. Entre as populações afri-
canas com elevado consumo de milho, a afl atoxina é 
a principal causa de cancro do fígado. A exposição a 
resíduos industriais e radioactivos armazenados ou 
depositados de forma inadequada pode explicar o 
aumento da ocorrência de certos cancros. 

12. São ainda poucos os registos de cancro na 
Região, mas a informação por estes fornecida é 
bastante útil. Os cancros do colo do útero, da mama 
e do fígado são frequentes entre as mulheres, 
 enquanto os cancros do fígado, da próstata e do 
 estômago são comuns entre os homens. Também 
frequentes são os cancros dos pulmões e do esófago, 
especialmente na África Austral, onde surge associa-
do ao elevado consumo de tabaco. Nos países com 
elevada prevalência de infecção pelo VIH, a in-
cidência do cancro, em particular do cancro da pele, 
também é elevada.

13. A asma começa normalmente na infância e, se 
não for devidamente tratada, pode ter consequências 
graves durante a vida. A sua prevalência está a 
 aumentar, como resultado da urbanização, do con-
sumo de tabaco e da poluição atmosférica. Em al-
guns Estados-Membros, registam-se casos de mortes 
 súbitas e inesperadas provocadas pela asma. 

14. O factor de risco mais importante para as doenças 
pulmonares obstrutivas crónicas (DPOC) é o con-
sumo de tabaco, embora para estas possam também 
contribuir a poluição atmosférica causada pela quei-
ma de lixo doméstico e pelos gases de escape. A bio-
massa e os combustíveis fosseis4 são as principais 
fontes de energia da Região, sendo por isso necessário 
avaliar o efeito da inalação do fumo produzido por 
essas fontes sobre a saúde.

15. Há diversas doenças genéticas importantes, mui-
tas das quais são agravadas pela consanguinidade. En-
tre estas contam-se a anemia falciforme, a talassemia, 
a carência de Glucose 6 Fosfato Desidrogenase 
(G6PD) e várias más formações congénitas. Para 
 avaliar a magnitude deste problema na Região, é 
necessário haver mais investigação. Estima-se que a 
prevalência do gene causador da anemia falciforme 
varie entre 10 por 1000 e 30 por 1000 em algumas 
populações da Região.5

16. As tendências da mortalidade e da morbilidade 
provocadas por traumatismos irão provavelmente 
duplicar em 2020, em relação a 1990.

Justifi cação

17. O objectivo da OMS, conforme estipulado na 
sua Constituição, consiste em “alcançar o nível mais 
alto possível de saúde para todas as pessoas”.6 Du-
rante mais de trinta anos, a Assembleia Mundial da 
Saúde (WHA) adoptou resoluções7

 

apelando a um 
rápido estabelecimento de programas de longo prazo 
para o controlo das doenças cardiovasculares, com 
especial ênfase para a investigação sobre prevenção, 
etiologia, detecção precoce, tratamento e reabili-
tação dos doentes. Várias resoluções da WHA solici-
taram ao Director-Geral que intensifi casse as medidas 
destinadas a encorajar a prevenção das doenças car-
diovasculares, como modelo para todas as outras 
DNTs; que ajudasse os países em desenvolvimento e 
outros a combater a diabetes e que encorajasse o es-
tabelecimento de programas de prevenção e con-
trolo das DNTs.8 A Resolução EB 105.R12 apela à 
prevenção e controlo de doenças não transmissíveis 
com base na comunidade.

18. Como atrás indicado, as 48ª e 49ª sessões do 
Comité Regional expressaram claramente as preo-
cupações dos Estados-Membros no que se refere ao 
aumento das doenças crónicas. Essas preocupações 
foram reiteradas durante a 4ª reunião dos Ministros 
da Saúde da Organização da Unidade Africana 
(OUA) realizada no Cairo, em Novembro de 1999.

19. As DNTs, que ocorrem frequentemente em 
idades de maior responsabilidade, privam as famílias 
de um rendimento precioso e as comunidades de 
reservas de produtividade. Atendendo aos limitados 
recursos consagrados à saúde, face às inúmeras pri-
oridades, a gestão dos casos de DNTs efectuada uni-
camente através do modelo curativo hospitalar não 
funciona. É difícil garantir o acesso e a igualdade, 
enquanto os custos forem literalmente insuportáveis 
tanto para os sistemas de saúde como para os agrega-
dos familiares. Portanto, é necessário desenvolver 
uma abordagem global e coerente, de base comu-
nitária, utilizando estratégias globais de promoção da 
saúde, para encorajar estilos de vida saudáveis, par-
ticularmente entre os jovens, para prevenir as DNTs, 
detectar os casos o mais rápido possível e escolher 
clínicas efi cazes. Visto a alteração dos comporta-
mentos de risco poder levar muitos anos, estas acções 
têm de ser implementadas desde já de modo a in-
verter a tendência e reduzir a incidência da morbili-
dade e da mortalidade por DNTs. 
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ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivos

20. A fi nalidade desta estratégia consiste em reduzir 
a incidência das DNTs, nomeadamente, através da 
promoção de estilos de vida saudáveis entre as 
 populações da Região Africana.

21. Os objectivos da estratégia são:

(a) apoiar a vigilância integrada das doenças, com o 
fi m de quantifi car a incidência e as tendências 
das DNTs, os seus factores de risco e principais 
determinantes;

(b) reforçar os cuidados de saúde para as pessoas com 
DNTs, através do apoio à reforma do sector da 
saúde e de intervenções efi cazes em termos de 
custos e com base nos cuidados primários de 
saúde;

(c) apoiar estratégias de prevenção destinadas a 
reduzir a mortalidade e a incapacidade prematu-
ras provocadas pelas DNTs;

(d) melhorar as capacidades dos profi ssionais de 
saúde no que respeita à gestão e controlo das 
DNTs;

(e) apoiar a investigação em intervenções de base 
comunitária efi cazes, incluindo os medicamen-
tos tradicionais à base de plantas.

Princípios orientadores

22. O êxito da prevenção e controlo das DNTs na 
Região assentará nos seguintes princípios:

(a) enfrentar os desafi os das DNTs, orientados por 
uma visão clara e uma planifi cação cuidadosa a 
longo prazo no seio do sector da Saúde;

(b) integrar a prevenção e controlo das DNTs no 
processo de reforma do sector da saúde;

(c) concentração em intervenções de custo-benefí-
cio no âmbito de programas nacionais efi cazes;

(d) promover a igualdade, proporcionando aos gru-
pos pobres e marginalizados padrões mínimos 
aceitáveis de cuidados de saúde;

(e) desenvolver programas de advocacia, não só 
 utilizando os quadros no terreno familiarizados 
com a cultura e condições locais, mas que tam-
bém sejam devidamente informados;

(f) criar parcerias que partilhem responsabilidades 
e recursos, por forma a assegurar o máximo 
 impacto.

Intervenções prioritárias

23. Os Estados-Membros e a OMS terão de concen-
trar-se nas seguintes áreas prioritárias de modo a 
 prevenir e controlar as DNTs:

(a) Avaliação da incidência das doenças atribuível às 
DNTs, os seus riscos e principais determinantes;

(b) Elaboração de estratégias de prevenção e con-
trolo das DNTs no âmbito dos planos de desen-
volvimento sanitário;

(c) Integração da vigilância das DNTs nos sistemas 
de vigilância já existentes;

(d) Reforço das capacidades dos profi ssionais de 
saúde;

(e) Desenvolvimento da investigação operacional;
(f) Reforço das parcerias com todos os interveni-

entes;
(g) Promoção da advocacia sustentável.

24. É importante dispor de dados locais sobre a 
 incidência das doenças atribuível às DNTs, os seus 
factores de risco e principais determinantes. Este 
conhecimento facilitará a defi nição de prioridades e 
a adopção de medidas apropriadas. Nos casos em 
que a informação for escassa, deverá proceder-se à 
realização de estudos básicos específi cos. Os dados 
factuais reforçam a promoção de causas e facilitam a 
tomada de decisões.

25. Deverá ser elaborada e incorporada nos planos 
nacionais de desenvolvimento sanitário uma estraté-
gia para a prevenção e controlo das DNTs. Além 
disso, os países devem integrar as DNTs no quadro 
geral da sua agenda de reforma do sector da saúde.

26. As populações pobres e marginalizadas são as 
mais afectadas pelas DNTs e deveriam benefi ciar de 
esquemas de fi nanciamento de saúde e segurança 
 social. A implementação de tais esquemas pelos país-
es constitui um contributo importante para o êxito 
da implementação das estratégias de prevenção e 
controlo das doenças não transmissíveis.

27. A vigilância das DNTs deverá ser adaptada aos 
mecanismos já existentes, tais como programas de 
vigilância integrada das doenças, podendo ter início 
num distrito e alargar-se a outros distritos, à medida 
que se desenvolvam os recursos humanos e mate-
riais. Os planos de implementação devem ser elabo-
rados em colaboração com equipas que trabalhem a 
todos os níveis do sistema de saúde. Isto encoraja a 
responsabilidade e a motiva para a acção. O sector da 
saúde deverá estabelecer um sistema efi caz de 
 informação sobre a saúde, iniciar medidas com boa 
relação custo-efi cácia para a prevenção e controlo 
das DNTs, criar um pacote padrão de prestações 
 essenciais para o tratamento e vigilância das DNTs, 
incluindo o uso da farmacopeia tradicional e a 
adopção de práticas positivas de efi cácia compro-
vada.

28. O reforço das capacidades dos profi ssionais de 
saúde, antes da entrada em serviço e durante o 
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serviço, para que lhes seja permitido enfrentar os 
 desafi os das DNTs e reduzir a mortalidade e inca-
pacidade prematuras, deverá incluir programas de 
formação em gestão, controlo e prevenção das 
DNTs. As alterações de estilos de vida nas comuni-
dades devem ser estudadas e os respectivos resultados 
divulgados para facilitar a formulação de políticas e a 
implementação dos programas.

29. De modo a produzir informação sufi ciente sobre 
as DNTs, desencadear uma reacção das comunidades 
perante estas doenças e incentivar o uso da medicina 
tradicional, os países devem formular planos de 
 investigação direccionados.

30. As abordagens mais efi cazes para a prevenção e 
controlo das DNTs são as que se baseiam em inter-
venções globais, multissectoriais e multidisciplinares, 
implementadas em parceria com todos os interessa-
dos. Estas abordagens poderão consistir na criação de 
um padrão comum de abastecimento de água e 
tratamento de resíduos, na promoção de legislação e 
regulamentação sobre o consumo de tabaco, na 
qualidade dos alimentos e na poluição atmosférica, 
assim como na instituição de uma estratégia inter-
activa de informação e educação sobre estilos de vida 
saudáveis a ser implementada em escolas, meios de 
comunicação e locais de trabalho.

31. A OMS apoiará a implementação dessas aborda-
gens, desenvolvendo de imediato a promoção sus-
tentada com os parceiros institucionais de todos os 
programas que não sejam por si abrangidos e que 
sejam fundamentais para a prevenção e controlo das 
DNTs. Promover-se-á o desenvolvimento de recur-
sos humanos para a prevenção e controlo efi cazes das 
DNTs.

Quadro de implementação

32. Dever-se-á criar planos de implementação ao 
nível mais básico possível, com a participação das 
comunidades. Com base em planos e programas 
 nacionais claros e com um calendário de imple-
mentação realista, os ministérios da saúde deverão 
mobilizar verbas para apoiar os programas referentes 
às DNTs. É aconselhável que os países envolvam os 
parceiros no início dos seus processos de desenvolvi-
mento dos programas.

33. A criarem-se programas de prevenção e controlo 
das doenças não transmissíveis, dever-se-á dar pri-
oridade a abordagens globais e integradas. A desig-
nação de uma estrutura nacional responsável pelas 
DNTs no ministério da saúde facilitaria os contactos, 
o intercâmbio e a colaboração. Os países com estru-
turas já criadas devem reforçar as suas capacidades de 

gestão e concentrar a sua atenção na vigilância, 
 investigação operacional e avaliação, em especial no 
que toca aos custos comparativos das diversas inter-
venções.

34. Os países devem facilitar a organização de semi-
nários nacionais para obtenção de consenso, com 
vista a divulgar a estratégia e defi nir quadros de im-
plementação dos seus programas, no seio do sistema 
de cuidados de saúde primários. Estes devem  também 
esforçar-se por alargar a apropriação dos programas a 
todos os intervenientes.

35. Dar-se-á especial relevo à vigilância, à melhoria 
do desempenho do sistema de saúde e à formulação 
de estratégias multissectoriais para a redução dos fac-
tores de risco, particularmente dos relacionados com 
o consumo de tabaco, com a alimentação defi ciente 
e com a inactividade física.

36. A OMS estabelecerá advocacia para a imple-
mentação das recomendações desta estratégia nos 
países, com vista, especialmente, à inclusão das 
DNTs entre as prioridades nacionais. Será fornecido 
apoio técnico para melhorar as capacidades nacionais 
no desenvolvimento, implementação, monitoriza-
ção e avaliação dos programas. Incentivar-se-á o 
 intercâmbio de informação sobre boas práticas entre 
os Estados-Membros.

37. A OMS apoiará os esforços dos países e das insti-
tuições especializadas para a realização investigação 
sobre prevenção e controlo das DNTs. Promoverá 
também a cooperação entre países, em especial 
 através do apoio às actividades de investigação 
 multicêntrica e à criação de uma rede de bases de 
dados regional relevantes.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

38. Os países adaptarão e utilizarão indicadores 
genéricos de monitorização e avaliação, que serão 
desenvolvidos pela OMS, e realizarão uma avaliação 
intermédia da implementação das suas estratégias 
 nacionais. Estes contarão com o apoio da OMS para 
a levar a cabo a monitorização e avaliação dos seus 
programas.

39. A OMS assumirá a liderança no reforço das 
parcerias regionais para a vigilância, prevenção e 
controlo das DNT, e criará mecanismos e procedi-
mentos para ajudar a monitorização das actividades 
dos vários sectores governamentais que afectem a 
saúde. A Organização sensibilizará igualmente out-
ros parceiros e reforçará o papel dos Centros de Co-
laboração da OMS, em apoio às actividades dos 
países.
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CONCLUSÃO

40. No início do Século XXI, a Região Africana 
confronta-se com uma dupla incidência de doenças, 
causada pela persistência das doenças transmissíveis e 
do rápido surgimento de doenças não transmissíveis 
(DNTs). Este problema torna-se mais complicado 
com a deterioração da situação económica em 
 muitos países da Região. Esta situação que exige 
uma resposta inovadora pelos Estados-Membros.

41. A estratégia presente tem por fi nalidade ajudar os 
países africanos a implementarem uma estratégia 
global de prevenção e controlo das doenças não 
transmissíveis nos próximos dez anos. Sublinha tam-
bém a importância atribuída pelos Estados-Membros 
da OMS à prevenção e controlo das DNTs, como 
forma de contribuir para a saúde e o desenvolvimen-
to das populações da Região.

Resolução AFR/RC50/R4

Doenças não transmissíveis: Uma estratégia 
para a Região Africana

O Comité Regional,

Consciente da magnitude e da importância para a 
saúde pública das doenças não transmissíveis (DNTs), 
muitas das quais têm factores de risco comuns;

Preocupado com o crescimento acelerado na 
prevalência das doenças não transmissíveis, a juntar 
ao já pesado fardo das doenças transmissíveis;

Considerando as Resoluções WHA19.38, 
WHA25.44, WHA29.49, WHA36.32, WHA38.30, 
WHA42.35, WHA42.36, WHA51.18, WHA53.17 
e EB105.R12, que apelaram à intensifi cação de 
 medidas para prevenir e controlar as doenças não 
transmissíveis, bem como as recomendações dos 
 Estados-Membros, aprovadas por ocasião das 48ª e 
49ª sessões do Comité Regional;

Apreciando todos os esforços que os Estados-
Membros e os seus parceiros envidaram no passado 
para fazer face a algumas doenças não transmissíveis, 
melhorando, assim, a saúde das suas populações;

Reconhecendo a necessidade de analisar as 
abordagens existentes e de desenvolver um quadro 
estratégico global para a prevenção e controlo das 
doenças não transmissíveis nos países da Região 
 Africana;

Tendo analisado cuidadosamente o relatório do 
Director Regional constante do documento AFR/
RC50/10, que defi ne a estratégia regional da OMS 
para as doenças não transmissíveis;

1. APROVA a estratégia proposta que tem como 
objectivo o reforço da capacidade dos Estados-
Membros para melhorar a qualidade de vida das suas 
populações, através da redução do fardo das doenças 
não transmissíveis, devido, entre outras coisas, à pro-
moção de estilos de vida saudáveis e à tomada de 
outras medidas adequadas;

2. APELA aos Estados-Membros que:

 (i) Desenvolvam ou reforcem políticas e progra-
mas nacionais visando as doenças não transmis-
síveis que afectam as suas populações;

 (ii) apoiem a vigilância integrada das doenças com 
vista a quantifi car o fardo, as tendências, os fac-
tores de risco, a qualidade da gestão dos casos e 
os principais determinantes das doenças não 
transmissíveis;

 (iii) reforçem os cuidados de saúde para as pessoas 
com doenças não transmissíveis, apoiando as 
reformas do sector da saúde e intervenções 
de custo-benefício, com base nos cuidados 
primários de saúde;

 (iv) apoiem estratégias de prevenção baseadas no 
conhecimento dos factores de risco, com vista 
a reduzir a ocorrência de casos e, assim, reduz-
ir a mortalidade e incapacidade prematuras 
causadas por doenças não transmissíveis), us-
ando abordagens sectoriais e multissectoriais, 
que incluam medidas como regulamentação e 
tributação, onde tal for aplicável;

 (v) melhorem a capacidade dos profi ssionais de 
saúde no tratamento e luta contra as doenças 
não transmissíveis;

 (vi) apoiem a investigação com vista a defi nir es-
tratégias de intervenção efi cazes baseadas na 
comunidade, incluindo o uso de medicamen-
tos tradicionais à base de plantas;

 (vii) tomem em consideração a experiência e os 
progressos realizados na prevenção das pertur-
bações genéricas aquando do desenvolvimento 
dos programas de tratamento dessas afecções, 
baseados na comunidade;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) preste apoio técnico aos Estados-Membros 
para a formulação de políticas e programas na-
cionais de prevenção e controlo das doenças 
não transmissíveis;

 (ii) intensifi que o apoio à formação de profi ssion-
ais de saúde em prevenção e controlo das 
doenças não transmissíveis, incluindo a moni-
torização e avaliação dos programas a vários 
níveis, e promova o uso de instituições de for-
mação da Região, tendo em conta as realidades 
da Região Africana;
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 (iii) facilite a mobilização de recursos adicionais 
para a implementação da estratégia regional 
nos Estados-Membros;

 (iv) elabore planos operacionais para a década de 
2001–2010;

 (v) apresente, à 53ª sessão do Comité Regional, 
em 2003, um relatório sobre os progressos 
 realizados na implementação da presente 
 estratégia regional.

Sétima sessão, 31 de Agosto de 2000
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INTRODUÇÃO

1. A tripanossomíase humana africana (HAT), 
geralmente conhecida por “doença do sono”, é 
 causada por tripanossomas transmitidos pela mosca 
tsé-tsé. A doença foi reconhecida há séculos. A 
 tripanossomíase humana africana é a única doença 
parasitária transmitida por vector cuja distribuição 
geográfi ca está confi nada ao continente africano. 

Registaram-se três epidemias graves: uma no fi m do 
Século XIX, a segunda nos anos 20 e a terceira que 
teve início nos anos 70 e se alargou até ao presente.

2. A doença evolui em duas fases, às quais se segue 
um período assintomático de várias semanas ou 
 meses. A fase inicial caracteriza-se normalmente por 
sintomas idênticos aos do paludismo, incluindo 
 fadiga, dor de cabeça, febre recorrente e inchaço dos 

RESUMO

1. A tripanossomíase humana africana (HAT) é causada por tripanossomas transmitidos pela 
mosca tsé-tsé. A tripanossomíase humana africana é a única doença parasitária transmitida por 
vector cuja distribuição geográfi ca está confi nada ao continente africano. As populações pertencentes 
ao grupo etário dos 15–45 anos a viverem em zonas rurais remotas são as mais afectadas, o que 
provoca prejuízos económicos e miséria social. 

2. No início da década de 60, a prevalência da tripanossomíase humana africana tinha sido 
reduzida a níveis muito baixos (a taxa de prevalência era inferior a 1 caso por 10 000 habitantes). 
Infelizmente, devido à falta de vigilância regular e à reduzida afectação dos recursos para a HAT, 
assim como a mudança de prioridades nas políticas nacionais e a falta de medicamentos, a doença 
tem sido negligenciada.

3. Nas Décadas de 80 e 90, houve progressos notáveis na elaboração ou aperfeiçoamento de 
instrumentos epidemiológicos usados para o controlo da tripanossomíase humana africana. No 
entanto, estes não foram sufi cientemente usados em campo, o que levou ao ressurgimento da doença 
em zonas onde tinha previamente estado controlada e atingindo em alguns casos níveis epidémicos. 
Segundo as estimativas da OMS, o número de indivíduos infectados oscila entre os 300 000 e os 
500 000.

4. A estratégia regional proposta para o controlo da tripanossomíase humana africana visa a er-
radicação da doença como um problema para a saúde pública até 2015. Para atingir as metas 
defi nidas, a estratégia propõe uma abordagem integrada que consiste na vigilância contínua das 
populações em risco, na detecção passiva e activa de casos e no seu tratamento, na redução dos 
reservatórios animais por meio de tratamento selectivo ou em massa do gado e controlo intensivo da 
mosca tsé-tsé em áreas altamente endémicas e epidémicas.

5. A implementação desta estratégia deverá reduzir a morbilidade e mortalidade por tripanos-
somíase humana africana e melhorar o nível económico e social das populações afectadas.

6. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia.

5.5 Controlo da tripanossomíase humana 
Africana: Estratégia para a Região Africana 
(AFR/RC55/11)
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nódulos linfáticos. Em fase avançada, a doença afecta 
o sistema nervoso central, causando graves pertur-
bações neurológicas e mentais e deixando os 
 pacientes dependentes de terceiros. Os indivíduos 
infectados fi cam debilitados, por vezes durante vári-
os anos, levado a perdas económicas, pobreza e mis-
éria social. Se não for tratada, a tripanossomíase 
humana africana é absolutamente fatal.

3. A tripanossomíase humana africana representa 
um problema grave da saúde pública na Região Af-
ricana. Dado o ressurgimento da tripanossomíase, 
tanto humana como animal, o potencial epidémico, 
a elevada taxa de mortalidade e o seu impacto nega-
tivo no desenvolvimento socioeconómico, muitos 
países solicitaram à OMS um apoio mais activo para 
o  controlo desta doença. Os objectivos a médio pra-
zo da estratégia proposta são controlar a intensidade 
da transmissão em países endémicos ou epidémicos 
e, a longo prazo, erradicar a doença. 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

4. Durante o Século XIX, a tripanossomíase hu-
mana africana era considerada um problema grave de 
saúde pública. Actualmente, existem mais de 250 
 focos activos dentro da zona de alcance da mosca 
tsé-tsé na África Subsariana, incluindo sobretudo 
países da Região Africana da OMS e o Sudão. Nesta 
área, a doença do sono ameaça mais de 60 milhões 
de pessoas. Das populações em risco, menos de 10% 
estão presentemente sob vigilância. Nos últimos 
anos foram notifi cados em média cerca de 45 000 
casos anuais, mas segundo as estimativas da OMS 
 devem existir entre 300 000 e 500 000 indivíduos 
infectados.1

5. Desconhece-se o número real dos países endémi-
cos. Segundo consta, a tripanossomíase humana afri-
cana é endémica em 35 países da Região Africana, 
mas os níveis de endemia2 variam (ver Figura 1). Os 
países são classifi cados como: a) sem endemia, caso 
não haja casos notifi cados nos últimos 5 ou mais 
anos; b) com endemia desconhecida (0–25 novos 
casos por ano); c) com endemia reduzida (26–100 
novos casos por ano); com endemia moderada (101–
500 novos casos por ano); (e) altamente endémicos 
ou epidémicos (mais de 500 novos casos por ano). 
Em 2003, foram notifi cados à OMS cerca de 17 000 
novos casos pelos países. Mais de 80% destes casos 
foram notifi cados por Angola (3 000 casos) e pela 
República Democrática do Congo (11 000 casos).

6. A doença do sono é sobretudo uma doença das 
populações pobres, marginalizadas e rurais, que 
 dependem da sua terra e do seu trabalho para a 
 subsistência. A tripanossomíase humana africana 

 representa uma grande ameaça ao desenvolvimento 
económico, pois afecta sobretudo o grupo etário 
mais produtivo (15 a 45 anos) e perpetua o ciclo 
doença-pobreza- doença.

7. Uma percentagem signifi cativa de crianças são 
afectadas pela tripanossomíase humana africana e 
muitas irão sofrer um atraso considerável no desen-
volvimento mental, mesmo após o tratamento ter 
sido bem-sucedido. Isto irá impactar de forma nega-
tiva o seu desempenho escolar e, eventualmente, as 
suas realizações ao longo da vida.

8. De acordo com as estimativas recentes, o núme-
ro de anos de vida ajustados em função da incapaci-
dade (DALY) pela doença do sono era de 2,05 
milhões. Segundo dados da mesma fonte, a Tri-
panossomíase Humana Africana foi responsável por 
66 000 mortes em 1999.

9. Dado o impacto socioeconómico negativo da 
tripanossomíase humana africana, o Comité Re-
gional aprovou, em 1982, a Resolução AFR/
RC32/R1, que recomendava os Estados-Membros 
a implementarem actividades de controlo da tri-
panossomíase. A mesma foi posteriormente apro-
vada pelas Resoluções WHA36.31, WHA50.36 e 
WHA57.2 da Assembleia Mundial da Saúde.

10. A doença foi controlada no início da década de 
60, quando a sua prevalência foi drasticamente 
reduzida para níveis muito baixos (menos de 1 caso 
por 10 000 habitantes). Para tal, recorreu-se à de-
tecção activa de casos através do exame de punção 
aspirativa dos gânglios linfáticos, tratamento com 

Figura 1: Endemia da tripanossomíase humana africana 

na Região Africana da OMS

País não-AFR
País com epidenia
País com endemicidade elevada
País com endemicidade reduzida
Nível de endemicidade pouco claro
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medicamentos tóxicos e controlo vectorial, e foram 
utilizadas equipas móveis.

11. Infelizmente, o sucesso destes resultados não 
pode ser mantido. A vigilância regular e sistemática, 
que constitui a parte essencial do controlo da tri-
panossomíase humana africana, foi abandonada 
devido à falta crescente de pessoal qualifi cado. A 
deslocação de populações na sequência de pertur-
bações políticas e crises económicas, bem como as 
mudanças de prioridades nas políticas nacionais, 
 resultaram na afectação de menos recursos para o 
sector da saúde pública. Uma percentagem substan-
cial de habitantes nos focos endémicos deixaram de 
participar em actividades de rastreio, o que reduziu 
bastante a detecção activa de casos, e frequente-
mente não havia medicamentos disponíveis para o 
tratamento. Todos estes factores contribuíram para o 
ressurgimento da doença que atingiu níveis epi-
démicos.

12. Em alguns países foram retomados os esforços de 
controlo, mas a situação continuou a piorar. Presen-
temente, o controlo da tripanossomíase humana 
 africana na Região depara-se com uma série de ob-
stáculos e desafi os: alocação de verbas insufi ciente, 
grave carência de pessoal especializado, infra-estru-
turas sanitárias inadequadas, processos de diagnóstico 
e tratamento difíceis de implementar a nível peri-
férico, efeitos secundários da medicação graves, 
 resistência crescente aos medicamentos, falta de 
 consciencialização e de participação da comunidade 
nas actividades de controlo, focos da doença remo-
tos e falta de uma acção multissectorial coordenada 
para implementar os programas de controlo da 
doença.

13. Existem contudo fortes factores favoráveis ao 
controlo da tripanossomíase humana africana. Nos 
países afectados, há grande vontade e empenhamen-
to no controlo da tripanossomíase humana africana. 
O sector privado, incluindo as empresas farmacêuti-
cas e a comunidade internacional, tem expressado 
vontade de apoiar o controlo das doenças negligen-
ciadas, incluindo a tripanossomíase humana africana. 
Foram desenvolvidas novas ferramentas para o diag-
nóstico e controlo de vectores, que facilitam a 
 implementação de actividades de controlo.

A ESTRATÉGIA

14. O sucesso do controlo da tripanossomíase hu-
mana africana na Região Africana dependerá dos 
seguintes princípios orientadores:

(a) formulação, adopção e implementação de uma 
política nacional para o controlo da tripanos-

somíase humana africana em todos os países 
afectados;

(b) apropriação dos programas de controlo, por 
parte dos governos e comunidades dos países 
endémicos;

(c) coordenação dos intervenientes, através de 
 programas nacionais de controlo;

(d) sustentabilidade das actividades dos programas de 
controlo.

15. A fi nalidade da estratégia da tripanossomíase 
 humana africana consiste na redução da morbilidade 
e mortalidade atribuída à doença do sono na Região 
Africana. O objectivo principal é o de apoiar os 
 governos na concepção de planos e programas de 
controlo da tripanossomíase humana africana.

16. Os objectivos específi cos são:

(a) reforço das capacidades para planear, implemen-
tar, monitorizar e avaliar os programas nacionais 
de controlo da tripanossomíase humana africana;

(b) efectuar estudos de referência sobre a prevalên-
cia, incidência e mortalidade da tripanossomíase 
humana africana;

(c) promover e coordenar a participação dos  sectores 
público e privado no controlo da tripanos-
somíase humana africana;

(d) promover a investigação operacional, enquanto 
mecanismo para identifi car e resolver problemas 
derivados da implementação dos programas 
 nacionais de controlo da tripanossomíase  humana 
africana.

17. As metas da estratégia nacional são as seguintes:

(a) até 2007, pelo menos 80% dos países endémicos 
na Região Africana terão estabelecido políticas e 
programas nacionais de controlo da tripanos-
somíase humana africana;

(b) até 2008, pelo menos 60% dos países endémicos 
na Região Africana terão colocado no terreno 
um número sufi ciente de pessoal qualifi cado 
para a implementação dos programas nacionais 
de controlo;

(c) até 2010, pelo menos 35% dos países endémicos 
na Região Africana terão uma taxa de prevalên-
cia de um ou menos casos por 10 000 habitantes;

(d) até 2012, terão sido implementadas intervenções 
orientadas para o controlo vectorial em zonas 
epidémicas e zonas bastante endémicas (taxas de 
prevalência iguais ou superiores a 1%);

(e) até 2015, todos os países endémicos terão uma 
taxa de prevalência inferior a um caso por 10 
000 pessoas em risco

18. Tendo em conta a diversidade de condições nos 
vários focos, esta estratégia deverá ser adaptada às 
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condições locais. A rápida redução do reservatório 
de parasitas nos seres humanos é a base do controlo 
da tripanossomíase humana africana, enquanto a 
redução dos reservatórios animais desempenha um 
importante papel complementar no controlo da 
 tripanossomíase animal. Para alcançar os objectivos 
estabelecidos, deverão ser implementadas várias in-
tervenções, nomeadamente: reforço das capacidades, 
detecção e tratamento dos casos, controlo vectorial, 
controlo do reservatório animal, vigilância, pro-
moção da saúde, promoção e investigação opera-
cional.

19. O reforço da capacidade para combater a tri-
panossomíase humana africana deve ser encarado 
como um assunto urgente. Os centros de rastreio e 
tratamento devem estar devidamente equipados, e 
dever-se-á instituir e reforçar a supervisão, de modo 
a reforçar as capacidades dos mesmos.

20. Devem ser efectuadas detecção de casos e trata-
mento, pelo menos uma vez por ano em cada foco, 
principalmente em zonas de epidemia ou endemia 
elevadas, para assegurar uma rápida redução do 
 reservatório de parasitas nos seres humanos. Tais 
 actividades devem incluir a criação e equipamento 
de centros de diagnóstico e tratamento; a criação, 
equipamento e destacamento de equipas móveis a 
nível distrital; a garantia de disponibilidade de medi-
camentos a nível distrital; o acompanhamento dos 
suspeitos serológicos e localização dos pacientes após 
o tratamento.

21. A tecnologia a usar no controlo da mosca tsé-tsé 
deve ser defi nida por cada país. Estes poderão optar 
por uma luta orientada para a mosca tsé-tsé depois de 
uma avaliação epidemiológica da doença e do vec-
tor, escolhendo talvez armadilhas para a mosca tsé tsé 
com boa relação custo-efi cácia.

22. A participação comunitária deve ser estimulada, 
para efeitos de sustentabilidade e minimização dos 
custos. O fabrico local de armadilhas para a mosca 
tsé-tsé, por exemplo, pode promover a apropriação 
do programa pela comunidade.

23. O reforço do controlo do reservatório animal 
exige colaboração intersectorial. Assim, todos os 
sectores devem colaborar, desde a fase de planea-
mento até à fase de implementação, para o controlo 
do reservatório animal, tanto para a tripanossomíase 
animal como para a humana. O tratamento do gado 
em zonas onde foi detectado T.b. rhodesiense reduzirá 
a população do reservatório. O tratamento poderá 
ser selectivo (após o diagnóstico) ou abrangente 
( tratar todo o gado). Os agricultores devem ser 
 sensibilizados e mobilizados para apresentarem os 
seus animais a exame e tratamento. Não está claro 

qual é o papel que cabe aos animais no T.b. gambi-
ense; assim sendo, o tratamento do gado em zonas 
endémicas deve passar por uma avaliação.

24. Deverão ser feitos esforços para a recolha de da-
dos sobre a tripanossomíase humana africana, através 
da abordagem de vigilância integrada da doença. 
Deverão ser instalados locais de sentinela e os dados 
recolhidos poderão ser utilizados para a elaboração 
de mapas de distribuição da doença, monitorização 
das suas tendências e resistência aos medicamentos; 
deverão ser criados bancos de dados sobre a tripanos-
somíase humana africana a nível de decisão e planea-
mento, preparação e resposta às epidemias, e 
notifi cação dos casos. Outras actividades incluirão o 
desenvolvimento da recolha de dados e de instru-
mentos de gestão (como o TRYDATA) e a pro-
moção de vigilância transfronteiriça, por meio da 
partilha de informação e de reuniões.

25. A promoção da saúde deve ser implementada no 
contexto da estratégia regional de promoção da 
saúde. O conhecimento dos indivíduos e comuni-
dades sobre a tripanossomíase humana africana pode 
ser aumentado através da educação sanitária e inicia-
tivas de informação -educação-comunicação. A edu-
cação sobre saúde pode ser incluída no currículo a 
nível da escolaridade primária. A tripanossomíase 
humana africana pode ser uma componente dos 
 pacotes nacionais de educação sanitária e de outros 
programas de controlo de doenças. A mobilização 
social pode reforçar a acção comunitária. Os progra-
mas nacionais deverão ser encorajados a formar 
parcerias com a comunicação social, para a divul-
gação de informação sobre a tripanossomíase  humana 
africana e o seu controlo.

26. A promoção deverá ter como objectivo a mobi-
lização de recursos a nível nacional e internacional 
para a implementação dos programas nacionais. Os 
governos deverão ser estimulados a alocar fundos 
às intervenções de controlo da tripanossomíase 
 humana africana, para garantir sustentabilidade. A 
promoção é também fundamental na criação de 
parcerias entre os sectores público e privado.

27. O Escritório Regional deverá apoiar a investi-
gação operacional, em colaboração com o Programa 
Especial da OMS para a Investigação e Formação em 
Doenças Tropicais, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento e o Banco Mundial. Os 
 temas da investigação devem resultar da imple-
mentação dos programas nacionais de controlo da 
tripanossomíase humana africana e incluir as falhas 
nos tratamentos; recaídas; ensaios clínicos de 
 combinações de medicamentos; métodos rápidos de 
mapeamento; incidência socioeconómico da doença; 
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conhecimento, atitudes e práticas das comunidades. 
Deverão preparar-se reuniões para defi nir a priori-
dade dos tópicos, analisar as descobertas e reforçar a 
colaboração entre as actividades de investigação e de 
controlo.

Intervenções Prioritárias

28. As intervenções prioritárias incluirão mapas de 
distribuição da doença, detecção de casos e trata-
mento, criação de um sistema de vigilância, e con-
trolo dos reservatórios animais e dos vectores. O 
ponto de partida para o controlo da tripanossomíase 
humana africana é a avaliação da situação da doença, 
a qual resultará na criação de mapas e delimitação 
dos focos onde a doença prevalece, possibilitando 
um melhor planeamento das intervenções de 
 controlo.

29. As detecções de casos deverão ser passiva e 
 activa. Passiva, quando os pacientes procuram inter-
venções médicas por iniciativa própria e activa, 
quando baseada em inquéritos clínicos em campo. 
As intervenções devem privilegiar a detecção activa 
dos casos, principalmente nas zonas de epidemia e 
endemia elevadas; tratamento adequado à base de 
medicamentos específi cos, disponível em centros de 
tratamento próximos da residência dos pacientes; 
formação adequada de profi ssionais da saúde; e 
acompanhamento dos pacientes por um período de 
18 meses.

30. O controlo da tripanossomíase humana africana 
tem tido baseado, e continuará a sê-lo, na vigilância 
activa e passiva das populações em risco e o trata-
mento dos casos detectados, a par das intervenções 
de controlo de vector nas zonas onde a doença é 
híper endémica e epidémica. A incapacidade de 
manter a vigilância resultará no ressurgimento da 
doença e em epidemias que aumentarão substancial-
mente a morbilidade e mortalidade, e que exigirão 
medidas de controlo dispendiosas.

31. É importante proceder ao tratamento selectivo 
ou de massa, para minimizar os hospedeiros do 
 reservatório animal (especialmente no caso de T.b. 
rhodesiense). Isto implica sobretudo o tratamento do 
gado nas zonas com endemia.

32. Nos focos de elevada endemia, a detecção dos 
casos deve ser associada ao controlo da mosca tsé-tsé, 
de modo a alcançar um controlo mais rápido e 
 efi caz. Os ministérios da pecuária e da agricultura 
devem participar nas actividades de controlo 
 vectorial. As armadilhas para a mosca tsé-tsé são efi -
cazes, simples, amigas do ambiental e preferíveis à 
pulverização com insecticida. Pode também recor-
rer-se à aplicação de insecticida nos bebedouros do 

gado. Estes métodos devem implicar a participação 
comunitária.

33. A técnica de esterilização dos insectos levanta 
ainda uma série de problemas técnicos, fi nanceiros e 
logísticos. Por isso, ainda não é recomendável em 
situações de epidemias.

Papéis e responsabilidades

Países

34. A nível nacional, os ministérios da saúde deverão 
desenvolver políticas, planos e quadros de imple-
mentação da tripanossomíase humana africana. Estes 
documentos serão a base de todo o apoio dos parcei-
ros e garantirão actividades de controlo uniformes e 
parcerias sólidas.

35. Os distritos serão responsáveis pelo planeamen-
to, implementação, supervisão, monitorização e av-
aliação das actividades de controlo da tripanossomíase 
humana africana nos países. As comunidades  deverão 
participar e responsabilizar-se desse modo pelos 
 programas de controlo da tripanossomíase humana 
africana. Deverão ser envolvidas desde a fase de 
 concepção.

36. Em cada país, deverá ser nomeado um director 
do programa nacional da tripanossomíase humana 
africana. Deverão ser criados grupos de trabalho 
multidisciplinares e comissões para a luta contra a 
tripanossomíase humana africana a todos os níveis, 
de modo a garantir a coordenação intersectorial.

37. O diagnóstico e o tratamento serão descentrali-
zados, de tal modo que cada distrito afectado 
 participará no controlo da doença. O controlo 
 vectorial será integrado em outras actividades de 
controlo, sempre que conveniente.

38. A coordenação assegurará os padrões e a unifor-
midade das actividades, enquanto a colaboração 
procurará criar parcerias sólidas a todos os níveis. A 
colaboração entre ministérios garantirá a promoção 
do controlo da mosca tsé-tsé e do tratamento dos 
 reservatórios animais. 

39. Os ministérios da saúde serão responsáveis pela 
mobilização de recursos para o programa e pela 
sua coordenação geral, supervisão, monitorização 
e  avaliação. Darão assistência técnica aos distritos e 
promoverão parcerias entre os sectores público e 
privado.

40. O sector público colaborará com o privado e 
 organismos internacionais para garantir a disponibi-
lidade dos produtos e tecnologias para o controlo da 
tripanossomíase humana africana. Segundo as re-
spectivas vantagens comparativas, as organizações 
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não- governamentais apoiarão os programas nacion-
ais e trabalharão em estreita colaborarão com estes. 
Os parceiros contribuirão com promoção, mobiliza-
ção de recursos e reforço de capacidades.

Responsabilidades da OMS

41. A OMS apoiará a formulação e implementação 
dos programas nacionais de controlo, através de 
apoio técnico e reforço de capacidades (incluindo 
apoio às instituições de pesquisa a trabalhar com a 
doença do sono). As equipas entre países sediadas em 
blocos epidemiológicos serão reforçadas. A OMS 
promoverá também a ligação desta estratégia a outras 
estratégias regionais pertinentes, para gestão inte-
grada do vector, promoção da saúde e vigilância 
 integrada das doenças.

42. A OMS colaborará igualmente com outras or-
ganizações e projectos internacionais, como a União 
Africana, a Organização para a Alimentação e a 
 Agricultura, o Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas, a Agência Internacional da Energia 
Atómica, a Campanha Pan-Africana de Erradicação 
da mosca tsé-tsé e da Tripanossomíase, para promov-
er o tratamento dos reservatórios animais e controlo 
vectorial da mosca tsé-tsé. A Organização deverá 
monitorizar e avaliar a estratégia regional e os 
 programas nacionais.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

43. A monitorização e avaliação dos programas na-
cionais de controlo inclui uma monitorização inter-
na permanente e uma revisão e avaliação externas 
periódicas. O progresso e o impacto do programa 
serão avaliados e redireccionados quando necessário. 
O Escritório Regional da OMS desenvolverá indi-
cadores fulcrais para a monitorização e avaliação. Os 
países serão encorajados a adaptar esses indicadores 
aos seus contextos específi cos.

CONCLUSÃO

44. A tripanossomíase humana africana é endémica 
apenas em África, onde a doença assume grande 
 importância para a saúde pública. Actualmente, o 
continente vê-se confrontado com uma terceira 
 epidemia. As consequências sociais e económicas da 
doença têm um impacto negativo no desenvolvi-
mento dos países afectados.

45. O controlo da tripanossomíase humana africana 
exige uma estreita colaboração entre o sector públi-
co e privado e uma forte participação das comuni-
dades e das ONG.

46. A implementação desta estratégia nos países 
afectados deverá reduzir a morbilidade e mortalidade 
pela tripanossomíase humana africana na Região, 
eliminando assim a doença, enquanto problema de 
saúde pública, até 2015.

47. O Comité Regional analisou e adoptou a 
 presente estratégia.

Resolução (AFR/RC55/R3)

Controlo da tripanossomíase humana 
Africana: Eestratégia para a Região Africana

O Comité Regional,

Tendo analisado cuidadosamente a estratégia re-
gional para o controlo da tripanossomíase humana 
africana durante a próxima década;

Profundamente preocupado com o ressurgimen-
to da tripanossomíase humana africana e o seu efeito 
devastador sobre as populações humanas e animais, 
que contribui para o agravamento da pobreza no 
continente africano;

Consciente da importância da tripanossomíase 
humana africana para a saúde pública, do seu poten-
cial epidémico, da elevada taxa de letalidade e do 
impacto sócio- económico desta doença;

Verifi cando/Notando que uma percentagem sig-
nifi cativa de crianças são afectadas pela doença, sof-
rendo muitas delas de um considerável atraso a nível 
do desenvolvimento mental, com impacto negativo 
sobre o seu desempenho escolar e profi ssional;

Recordando a Resolução AFR/RC32/R1 
(1979), que recomenda aos Estados- Membros que 
implementem actividades de controlo da tripanos-
somíase humana africana e que foi mais tarde reit-
erada pelas resoluções da Assembleia Mundial da 
Saúde WHA

36.31 (1986), WHA 50.36 (1997), WHA 56.7 
(2003) e WHA 57.2 (2004);

Apreciando o empenho e os esforços até hoje 
desenvolvidos pelos Estados- Membros e seus par-
ceiros para controlarem o ressurgimento da doença;

Convicto de que o controlo da tripanossomíase 
africana contribuirá, em última análise, para aliviar a 
pobreza nas comunidades rurais afectadas;

1. APROVA a estratégia proposta, que visa o 
 reforço da capacidade dos Estados- Membros para 
eliminar a doença enquanto problema de saúde 
 pública, até 2015;

2. APELA os Estados-Membros afectados que:
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(a) elaborarem políticas, estratégias e planos 
 nacionais para a implementação de programas 
nacionais de controlo da tripanossomíase 
 humana africana e de controlo da mosca tsé-tsé, 
em sintonia com a estratégia regional;

(b) atribuir recursos fi nanceiros e humanos sufi -
cientes para a implementação dos programas na-
cionais de controlo da tripanossomíase humana 
africana, incluindo o reforço das capacidades, 
através da formação dos profi ssionais de saúde;

(c) garantir que, para o controlo da tripanossomíase 
humana africana, sejam implementadas a de-
tecção activa e passiva dos casos e o tratamento 
combinado com o controlo dos vectores-alvo 
em áreas de elevada prevalência, bem como o 
tratamento selectivo ou em massa dos animais, 
quando apropriado;

(d) advogar um aumento da sensibilização para 
os riscos e consequências da tripanossomíase 
 humana africana, com ênfase na participação 
comunitária, em todos os estádios da luta contra 
esta doença;

(e) mobilizar e coordenar os intervenientes nacion-
ais e internacionais envolvidos na luta contra 
a doença do sono, incluindo as comunidades 
 locais, os sectores público e privado, as ONG e 
as organizações bilaterais e multilaterais;

(f) promover a investigação operacional como um 
instrumento para melhorar o planeamento, 
 implementação, monitorização, avaliação e 
 integração dos programas nacionais de controlo 
da tripanossomíase humana africana nos sistemas 
nacionais de saúde;

(g) delinear orientações normalizadas para a imple-
mentação, monitorização e avaliação da estraté-
gia regional;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) preste apoio técnico aos Estados-Membros para 
a elaboração de políticas e planos estratégicos 
 nacionais para o controlo da tripanossomíase 
 humana africana;

(b) advogue a mobilização de recursos adicionais, 
aos níveis nacional e internacional, para a imple-
mentação de actividades de controlo da tripanos-
somíase humana africana e da mosca tsé-tsé, nos 
países endémicos;

(c) apresente à Quinquagésima-sétima sessão do 
Comité Regional, em 2007 e, posteriormente, 
de três em três anos, um relatório sobre os pro-
gressos realizados na implementação da estratégia 
regional de controlo da tripanossomíase humana 
africana.

Oitava sessão, 25 de Agosto de 2005
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INTRODUÇÃO

1. A defi ciência visual, que engloba a diminuição 
da visão e a cegueira, corresponde à perda parcial ou 
total da visão, medida à escala padrão de acuidade 
visual1. Em 75% dos casos, a cegueira pode ser pre-
venida ou tratada.

2. A cegueira constitui um problema socio-
económico e de saúde pública real. Nos países em 
desenvolvimento, é um factor de agravamento da 
pobreza. Apesar de todos os esforços realizados, a 
cegueira continua a ser um fardo muito pesado para 
a sociedade.

3. “Visão 2020: O Direito à Visão» é uma iniciativa 
mundial que visa eliminar a cegueira evitável até ao 
ano 2020. A iniciativa é uma parceria entre a OMS e 
a Agência Internacional para a Prevenção da Cegue-
ira (IAPB), que é composta por uma vasta coligação 
de organizações não governamentais (ONGs).

4. A Assembleia da OMS, através da sua Resolução 
WHA56.262 exortava os Estados-Membros a com-
prometerem o seu apoio à iniciativa através da elab-
oração de planos nacionais “Visão 2020”, em 
parceria com as ONGs, com o sector privado e so-
ciedade civil, e a darem início à sua implementação 
o mais tardar em 2007.

5. A Resolução WHA59.253 exortava os Estados-
Membros à implementação e reforço dos seus 
serviços de oftalmologia, assim como a integrá-los 
nos sistemas de saúde existentes, a assegurarem a for-
mação do pessoal essencial e à reciclagem do pessoal 
dos serviços de oftalmologia, e ainda à mobilização 
de recursos fi nanceiros a nível interno.

6. No âmbito da iniciativa Visão 2020, a presente 
estratégia propõe intervenções específi cas para 
 prevenir e eliminar a cegueira evitável na Região 
Africana.

RESUMO

1. Na Região Africana, calcula-se que existam cerca de 6,8 milhões de invisuais. A cegueira 
representa um verdadeiro problema de saúde pública.

2. Diversos países da região possuem programas de luta contra a cegueira. No entanto, o seu 
impacto continua a ser limitado devido à falta de recursos e estruturas adequadas. A iniciativa 
mundial para a Eliminação da Cegueira Evitável, também conhecida como “Visão 2020: O 
Direito à Visão”, lançada em parceria com a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, 
constitui uma oportunidade e uma resposta adequadas aos desafi os que a cegueira representa.

3. A presente estratégia permite pôr em prática a iniciativa Visão 2020 na Região Africana.

4. As intervenções propostas são as seguintes: i) defesa e elaboração de políticas e planos; ii) in-
tegração das actividades de saúde ocular nos sistemas de saúde existentes; iii) adopção de aborda-
gens específi cas de luta contra as doenças prioritárias; iv) desenvolvimento dos recursos humanos e 
das infra-estruturas; v) reforço das parcerias e da mobilização de recursos; vi) desenvolvimento da 
investigação.

5. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia para eliminação da cegueira 
evitável.

5.6 Acelerar a eliminação da cegueira evitável: 
Estratégia para a Região Africana da OMS 
(AFR/RC57/6)
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

7. A falta de dados epidemiológicos fi áveis consti-
tui um problema capital em África. Existem cerca de 
161 milhões de defi cientes visuais no mundo, 37 
milhões do quais são cegos. Na África Subsariana, as 
estimativas apontam para a existência de 6,8 milhões 
de cegos, de entre 27 milhões de pessoas portadoras 
de defi ciência visual.4

8. A nível mundial, as principais causas de cegueira 
evitável nos países em desenvolvimento são: a cat-
arata (50%); o glaucoma (12%); as opacifi cações da 
córnea (5%); a diabetes (5%); o tracoma (4%), que 
afecta sobretudo as mulheres e as crianças; a cegueira 
infantil ligada à defi ciência de vitamina A, ao sar-
ampo, à conjuntivite do recém-nascido (4%); a on-
cocercose (0,8%); e outras causas (14%)5, incluindo a 
subvisão e os erros de refracção.

9. Na Região Africana, a catarata constitui a prin-
cipal causa de cegueira. A doença pode ser adquirida 
(idade avançada, diabetes ou traumatismos) ou con-
génita e traduz-se numa opacifi cação do cristalino, 
que conduz a uma diminuição progressiva da visão. 
Calcula-se que o número de casos de catarata não 
operados seja da ordem dos 3 a 4 milhões, com uma 
percentagem pouco signifi cativa de doentes opera-
dos. Anualmente, apenas cerca de 200 casos por mil-
hão de habitantes são alvo de uma intervenção 
cirúrgica, contra 3000 a 5000 nos países desenvolvi-
dos6. As difi culdades de acesso aos cuidados de saúde 
e o custo da cirurgia agravam esta situação.

10. O glaucoma, uma afecção que se caracteriza pelo 
aumento insidioso da pressão ocular, constitui um 
problema em termos de observância terapêutica 
devido ao seu tratamento de longa duração. Os prin-
cipais factores de risco são: o aumento da tensão 
ocular; a idade (mais de 40 anos), antecedentes fa-
miliares e a etnicidade (a raça negra encontra-se mais 
exposta). Quer se trate de tratamento para a vida ou 
de intervenção cirúrgica, o recurso aos serviços 
clínicos continua a ser oneroso para as famílias de 
parcos recursos.

11. A retinopatia diabética constitui uma das compli-
cações oftalmológicas da diabetes. À escala mundial, 
o problema evolui para a cegueira em 2% dos casos. 
Na Região Africana, a taxa de evolução da retinopa-
tia diabética para a cegueira não é conhecida. Esta 
complicação, que advém do desequilíbrio diabético, 
coloca problemas de despistagem e tratamento.

12. A falta de higiene, as difi culdades de acesso a 
água potável e a pobreza constituem factores que fa-

vorecem o tracoma. Esta doença ocular infecciosa 
pode conduzir à cegueira em resultado das compli-
cações e sequelas que deixa. Uma estratégia adequa-
da, denominada CHANCE, composta por quatro 
vertentes: Cirurgia, Tratamento com antibióticos, 
Limpeza do rosto e Mudança de ambiente, é utili-
zada em 19 países endémicos da Região7. A estraté-
gia CHANCE pode reduzir o fardo do tracoma na 
cegueira , desde que seja aplicada.

13. A oncocercose é endémica em 30 países da 
Região. A doença foi controlada com sucesso em 10 
dos 11 países da África Ocidental, graças ao progra-
ma de luta contra a oncocercose (OCP), concluído 
em 2002. Nos restantes 19 países afectados, o Pro-
grama Africano de Combate à Oncocercose (PACO) 
visa igualmente a eliminação desta doença.

14. A cegueira infantil pode ser prevenida ou evitada 
na maioria dos casos. De facto, as acções integradas de 
eliminação conjunta da defi ciência de vitamina A e do 
sarampo (programa mundial “Sobrevivência Infantil”) 
reduziram a incidência da cegueira nas crianças. As 
medidas preventivas incidem na vacinação, na pre-
venção da defi ciência de vitamina A e nas infecções 
sexualmente transmissíveis. A despistagem e o con-
trolo da catarata e do glaucoma congénitos continuam 
a ser um problema na região, visto que apenas quatro 
países-piloto (Etiópia, Gana, Quénia e Mali) dispõem 
de serviços cirúrgicos adequados.

15. Os erros de refractivos e a subvisão afectam uma 
grande percentagem da população. Na Região Afri-
cana, à excepção da Etiópia, os países não dispõem 
de dados fi áveis a respeito destas afecções. No en-
tanto, há que assinalar que alguns destes países 
começaram a implementar programas específi cos.

16. Os estabelecimentos de óptica e optometria são 
muitas vezes insufi cientes, com equipamento obso-
leto e pouco funcional. A falta de quadros e a escas-
sez de medicamentos e de outros produtos 
oftalmológicos essenciais é frequente. O aumento da 
incidência das doenças causadoras de cegueira, acen-
tua a ameaça para a saúde na Região. O controlo das 
afecções oculares exigirá uma reorganização dos sis-
temas e serviços de cuidados de saúde.

Justifi cação

17. O problema da cegueira é um dos problemas de 
saúde mais graves em África e, todavia, 75% dos ca-
sos podem ser evitados. A prevenção da cegueira já 
foi objecto de duas resoluções aprovadas pela As-
sembleia da Organização Mundial da Saúde. A ini-
ciativa Visão 2020 constitui uma resposta consistente 
aos problemas da cegueira e uma oportunidade para 
os governos, organizações não-governamentais, 
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profi ssionais de cuidados oftalmológicos e sector pri-
vado, de trabalharem em conjunto para eliminar a 
cegueira evitável. A presente estratégia africana fa-
cilitará a aplicação da iniciativa Visão 2020.

ESTRATÉGIA REGIONAL

18. A presente estratégia tem por fi nalidade con-
tribuir para a redução da incidência da cegueira 
evitável.

19. A estratégia tem por objectivo:

(a) permitir a criação de um ambiente político fa-
vorável à implementação da iniciativa Visão 
2020;

(b) integrar os serviços de cuidados de saúde ocular 
nos serviços primários de saúde;

(c) reforçar o desenvolvimento dos recursos hu-
manos, infra-estruturas e tecnologias adequadas;

(d) reforçar as parcerias e a mobilização de recursos;
(e) apoiar os estudos sobre intervenções comunitári-

as efi cazes.

Princípios orientadores

20. A estratégia proposta baseia-se nos seguintes 
princípios orientadores:

(a) adopção de intervenções de prevenção, cura e 
de reabilitação que sejam de custo-benefício;

(b) promoção da equidade, garantindo aos grupos 
desfavorecidos a acessibilidade a cuidados de 
saúde de qualidade;

(c) parcerias multidisciplinares e multissectoriais, 
com papel predominante do sector da saúde;

(d) participação comunitária para a obtenção sufi -
ciente de dados sobre a cegueira e para mobilizar 
a comunidade a reagir às doenças oftalmológicas.

Intervenções prioritárias

21. A fi m de melhor prevenir e controlar a cegueira, 
considerar-se-ão as seguintes intervenções prioritárias:

Advocacia e elaboração de políticas e planos

22. A criação e o reforço de condições favoráveis ao 
aumento da advocacia e da sensibilização são 
indispensáveis à tomada de decisões e à mobilização 
de recursos, com vista à implementação das 
 intervenções.

23. É necessário efectuar a recolha de dados sobre a 
cegueira evitável para a criação de bases factuais a 
serem utilizadas aquando do processo de elaboração 
das políticas, de modo a persuadir as partes interes-
sadas durante as discussões, para apoiar e orientar as 
intervenções.

24. Convirá reforçar a elaboração e implemen-
tação dos planos nacionais. É indispensável con-
sultar todos os intervenientes na luta contra a 
cegueira, para se obterem os programas nacionais 
adequados 

Integrar as actividades de cuidados oftalmológicos 
nos sistemas de cuidados de saúde existentes

25. A integração dos cuidados oftalmológicos en-
volverá todos os sistemas de cuidados de saúde ex-
istentes. Esta integração dever-se-á inspirar nos 
princípios dos cuidados primários de saúde, incluin-
do a função de orientação. Ao nível comunitário, as 
actividades promocionais e a educação sanitária serão 
integradas nas actividades familiares da comunidade e 
nas actividades das associações já estabelecidas. Os 
cuidados oftalmológicos elementares e o tratamento 
dos casos de simples erros de refracção serão desen-
volvidos ao nível primário, sob supervisão formativa.

26. Os casos que ultrapassem as competências do 
nível primário, sobretudo os casos de catarata diag-
nosticados com vista a intervenção cirúrgica, e os ca-
sos de triquíase associados ao tracoma cegante que 
também envolvam cirurgia, serão encaminhados para 
o nível secundário. Os casos mais complicados e difí-
ceis que ultrapassem as competências do pessoal de 
nível secundário serão referenciados para o nível ter-
ciário. A reabilitação, formação e investigação serão 
asseguradas em todos os níveis.

Adoptar abordagens específi cas de luta contra as 
doenças prioritárias

27. A iniciativa Visão 2020 defi ne orientações con-
cretas sobre as intervenções adoptadas para as doenças 
como a catarata, tracoma, oncocercose, cegueira in-
fantil e erros de refracção. A tónica recairá sobre a 
necessidade dos países terem acesso a estas inter-
venções. Nos casos de catarata, a despistagem e a 
cirurgia são as opções recomendadas.

28. A estratégia SEGURA deverá ser intensifi cada e 
melhor aplicada nos países onde o tracoma cegante 
é endémico; será necessário integrar a sua compo-
nente A nos programas das doenças tropicais negli-
genciadas, nos países de co-endemecidade, com 
outras doenças parasitárias. A limpeza do rosto e a 
higiene ambiental devem ser integradas nos outros 
programas de fornecimento de água e de saneamento.

29. A implementação da Declaração de Yaoundé, de 
2006, permite acelerar a eliminação da oncocercose 
na Região. Para tal, será preciso reforçar as activi-
dades de vigilância nos países que acabam de sair de 
situações de confl ito e nos países que possuem focos 
de co-endemecidade com uma outra doença 
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 parasitária, designadamente a loíase. Além disso, as 
actividades devem expandir-se aos ex-países da 
OCP.

30. A parceria com o programa mundial Sobre-
vivência Infantil será reforçado. É necessário desen-
volver a educação e a formação dos agentes de saúde 
comunitária e dos praticantes de medicina tradicion-
al ; reforçar a sensibilização do pessoal dos serviços 
de maternidade e pós-natal, e as mães para a de-
spistagem das afecções oculares congénitas, sobretu-
do as que estão associadas à defi ciência de vitamina 
A e à catarata congénita.

31. No que diz respeito aos erros de refracção, os 
casos em crianças dos 6 aos 15 anos e em adultos 
com mais de 45 anos devem ser considerados como 
casos prioritários. Consequentemente, será necessário 
desenvolver e reforçar a despistagem nas escolas e 
colégios, assim como no seio das associações e locais 
públicos. Esta actividade deverá ser acompanhada 
por um programa de fornecimento de óculos a custo 
reduzido.

32. Relativamente ao glaucoma, será necessário 
desenvolver e reforçar a educação sanitária, com a 
despistagem direccionada para os indivíduos de risco 
e para o tratamento da doença numa fase inicial. O 
acesso aos medicamentos essenciais antiglau-
comatosos, a custo acessível, deve ser igualmente 
 assegurado.

33. A prevenção primária e secundária da diabetes 
deverá ser reforçada, com vista a minimizar o 
desenvolvimento da retinopatia diabética que, uma 
vez instalada, torna-se irreversível. Devem ser dis-
ponibilizados equipamento e tecnologias adequadas 
para travarem o avanço da cegueira.

Desenvolver os recursos humanos e as infra-
estruturas

34. É essencial o reforço das capacidades de todas as 
categorias de pessoal responsável pela saúde ocular. 
Será dada formação aos quadros para colmatar as la-
cunas constatadas ao nível das competências e ap-
tidões; reforçar-se-á também a aptidão das 
comunidades para conduzirem actividades promo-
cionais e preventivas, assim como para identifi carem 
os defi cientes visuais. 

35. Ao nível primário, as competências deverão ser 
reforçadas para garantir a despistagem da catarata e 
do tracoma nos países endémicos, e para garantir os 
cuidados básicos de saúde ocular. Será necessário 
melhorar o programa de formação inicial dos para-
médicos, acrescentando noções básicas sobre as 
afecções oculares prioritárias.

36. Aos níveis secundário e terciário, será necessário 
formar mais oftalmologistas; cirurgiões especializados 
na cirurgia da catarata entre os praticantes de medici-
na geral e assistentes de oftalmologia, tendo em conta 
o contexto particular de cada país; outras categorias 
de pessoal médico e não médico indispensável, tais 
como enfermeiros especializados em oftalmologia, 
especialistas em refracção, técnicos de subvisão, técni-
cos de manutenção e gestores de programa. As com-
petências dos oftalmologistas terão de ser reforçadas 
através de especializações complementares.

37. As infra-estruturas deverão ser reabilitadas, o eq-
uipamento renovado, e os consumíveis e medica-
mentos oftalmológicos deverão estar disponíveis ao 
longo de todo o ano. Ao mesmo tempo, dever-se-á 
criar novos serviços de oftalmologia que vão de en-
contro com as normas para garantir a microcirurgia 
e exames oftalmológicos básicos.

Reforçar as parcerias e a mobilização de recursos

38. É essencial reforçar a mobilização dos recursos e 
o desenvolvimento de uma parceria (a nível nacion-
al, inter-regional e internacional) efi caz e coorde-
nada entre todos os intervenientes, de modo a 
garantir a execução das intervenções e optimizar a 
utilização dos recursos. As parcerias actualmente ex-
istentes deverão ser reforçadas.

Desenvolver a investigação 

39. Os países identifi carão as prioridades em matéria 
de investigação para apoiar a implementação dos pro-
gramas de prevenção e controlo da cegueira evitável 
e serão encorajados a apoiar e fi nanciar as actividades 
de investigação, particularmente a investigação oper-
acional. Será conveniente incentivar a formação dos 
investigadores e equipar as instituições de investi-
gação, faculdades de medicina e centros de formação.

Papéis e responsabilidades

40. Os países deverão:

(a) elaborar e implementar políticas e planos de luta 
contra a cegueira e integrar as actividades de 
saúde ocular nos sistemas de saúde existentes, 
com base em inquéritos realizados no terreno;

(b) reforçar os sistemas de saúde e as capacidades de 
luta contra a cegueira, promovendo a partici-
pação comunitária, a colaboração com os parcei-
ros e a investigação operacional;

(c) mobilizar recursos a nível interno e externo, esta-
belecer comissões nacionais, assegurar a coorde-
nação das actividades de todos os intervenientes e 
garantir a monitorização dos programas de luta 
contra a cegueira;
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(d) assegurar a coordenação de todos os parceiros;
(e) proceder a campanhas transfronteiríças sincroni-

zadas e integradas de controlo da catarata.

41. A OMS e os parceiros apoiarão os países a:

(a) prestar assistência técnica à elaboração de políti-
cas e planos, à recolha de dados, através de reali-
zação de inquéritos e à sua análise e difusão;

(b) estabelecerem e implementarem normas e 
mecanismos de controlo;

(c) mobilizarem esforços junto de políticos, parcei-
ros internacionais e outras partes interessadas 
para a obtenção de recursos;

(d) apoiar programas de formação;
(e) harmonizar os seus programas internos.

Implicações em termos de recursos

42. São necessários recursos internos e externos adi-
cionais para sustentar a estratégia, no âmbito de uma 
parceria mais alargada (fi nanciadores bilaterais e 
multilaterais, ONG e doadores). Actualmente, os 
programas de luta contra a cegueira nos países são 
principalmente suportados pelos parceiros. A con-
tribuição por parte dos governos é bastante limitada. 
As intervenções propostas implicarão uma reorgani-
zação e uma concentração de recursos para facilitar a 
sua implementação.

43. A disponibilidade de recursos humanos qualifi ca-
dos em saúde ocular, a todos os níveis, equipamento, 
medicamentos e consumíveis oftalmológicos essen-
ciais, e um mecanismo de monitorização comunitária 
deverão ser assegurados e garantidos.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

44. Um sistema de monitorização e avaliação con-
tribuirá para a melhoria da implementação das inter-
venções, em conformidade com os principais 
objectivos da presente estratégia. Serão colocados à 
disposição dos países indicadores de monitorização 
das taxas de cirurgia da catarata, de prevalência da 
triquíase e do tracoma activo, da aplicação da es-

tratégia SEGURA nos países endémicos, dos pro-
gramas nacionais de luta contra a oncocercose, da 
taxa de cobertura de vacinação contra o sarampo, da 
incidência de defi ciência de vitamina A, da prevalên-
cia da cegueira e da incapacidade visual atribuída a 
erros de refracção não corrigidos.

CONCLUSÃO

45. A cegueira constitui um problema de saúde real 
e sério na Região Africana. Actualmente, as inter-
venções apresentam uma excelente relação custo-
efi cácia e permitem alcançar o objectivo de reduzir 
a cegueira evitável, que representa 75% dos casos ex-
istentes. A ênfase deverá ser dada à aos esforços para 
sensibilizar os decisores, parceiros, profi ssionais de 
saúde e populações, para que seja possível apoiar a 
implementação destas intervenções.

46. O Comité Regional analisou e adoptou a pre-
sente estratégia para eliminar a cegueira evitável.
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INTRODUÇÃO

1. A diabetes mellitus é uma doença crónica cuja ex-
pansão a nível mundial lhe confere as características 
de uma pandemia. A sua forma mais frequente é a 
diabetes tipo 2, que representa mais de 85 % dos 
casos. As outras formas são: o tipo 1 (10 %), as dia-
betes específi cas e a diabetes gestacional (5 %).1

2. A doença apresenta-se com as anomalias meta-
bólicas caracterizadas por uma hiperglicémia per-
sistente, que resulta num défi ce da secreção ou acção 
da insulina (numa resistência à insulina), ou em 
 ambas. Defi ne-se por uma glicémia ocasional supe-
rior a 2g/l (11.1 mmol) com sintomas de diabetes, 
ou uma glicémia em jejum superior a 1,26g/l (7.0 
mmol/l) em duas medições, ou ainda uma glicémia 
superior à 2g/l (11.1 mmol), 2 horas após uma dose 
de glicose.2

3. A gravidade da diabetes encontra-se associada às 
suas complicações, nomeadamente as consequências 
cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, a 

insufi ciência renal, a cegueira, a impotência sexual e 
as gangrenas dos pés, que estão na origem de am-
putações.

4. Aquando da sua Quadragésima-segunda Assem-
bleia Mundial (1989), a OMS aprovou a Resolução 
WHA42.36 sobre a prevenção e o controlo da dia-
betes, convidando os Estados-Membros a avaliar a 
prevalência da diabetes a nível nacional, a aplicar 
medidas dirigidas às populações e adaptadas à situ-
ação local, bem como a criar um modelo para uma 
abordagem integrada de luta contra a diabetes, a 
nível comunitário.3

5. Na Região Africana, como exemplo de esforços 
desenvolvidos para criar um ambiente favorável à 
luta contra a diabetes, pode citar-se a aprovação das 
Resoluções AFR/RC50/R4: Controlo das Doenças 
Não-Transmissíveis: Estratégia para a Região 
 Africana, em 2000, e AFR/RC55/R4: Doenças 
Cardiovasculares na Região Africana, em 2005. 
Para isso, contribuíram também outras actividades 

RESUMO

1. A diabetes mellitus é uma doença crónica, caracterizada por uma hiperglicémiapersistente que 
necessita de tratamento vitalício. Em África, a sua prevalência varia entre 1 % e 20 %. A diabe-
tes tipo 2, que é a forma mais corrente da doença, torna-se grave devido às suas complicações, em 
especial as cardiovasculares, e constitui um problema de saúde pública.

2. Na Região, tal como as outras doenças não-transmissíveis, a diabetes é alvo de muito pouca 
atenção, apesar das suas repercussões sociais, humanas e económicas. Poucos países possuem pro-
gramas nacionais e estruturas de base apropriadas à luta contra esta doença.

3. A actual estratégia propõe aos Estados-Membros que procedam à avaliação da amplitude da 
diabetes, que identifi quem e melhorem os eixos de intervenção baseados em acções de prevenção 
primária, secundária e terciária.

4. Incentiva-se os países a criar as condições necessárias à prevenção, diagnóstico precoce, trata-
mento, garantia de um acesso equitativo aos cuidados de saúde e disponibilidade de medicamentos 
nos estabelecimentos de saúde.

5. O Comité Regional examinou e adoptou a estratégia para o controlo e prevenção das diabetes. 

5.7 Prevenção e controlo das diabetes: 
Estratégia para a Região Africana da OMS 
(AFR/RC57/7)
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 desenvolvidas conjuntamente pela OMS e pela 
 Federação Internacional da Diabetes (FID).

6. O presente relatório analisa a situação da diabetes 
(tipo 2) na Região Africana e propõe uma estratégia 
para a sua prevenção e controlo.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

7. A diabetes mellitus já não é uma raridade em 
África (Figura 1). As estimativas da meta  análise e as 
investigações recentes baseados na abordagem 
STEPwise4,5 (por etapas) de vigilância dos factores de 
risco das doenças não transmissíveis revelam uma 
prevalência entre 1% e 10%. Em certos países, como: 
as Ilhas Maurícias, atinge os 20 %.6 A prevalência 
mundial foi calculada entre 2.8% a 20% em 2000, 
com projecções de 4,8 % em 2030. O número total 
de pessoas afectadas aumentará de 171 milhões em 
2000 para 366 milhões em 2030, se não forem toma-
das medidas.7

8. Os factores que determinam o aparecimento da 
diabetes são bem conhecidos. Estes incluem factores 
inalteráveis, como por exemplo: a idade (mais de 45 
anos), a hereditariedade (colaterais directos) e os 
 antecedentes da diabetes gestacional. Os factores 
 alteráveis são: a obesidade, a falta de exercício físico 
e o consumo excessivo de álcool.

9. A África, que enfrenta o duplo fardo das doenças 
transmissíveis e das DNTs, está a sofrer alterações no 
seu modo de vida tradicional, o que resulta em dis-
túrbios alimentares. Estes dão origem a falta de exer-
cício físico e por sua vez favorecem a obesidade. A 
emergência da diabetes de tipo 2, observada em 

 crianças e adolescentes, estará relacionada com a 
obesidade.

10. O peso da doença é muito elevado. Em África, 
o número de diabéticos que desconhece a sua pato-
logia é da ordem dos 60 a 80 % de casos diagnostica-
dos nos Camarões, Gana e Tanzânia.8 A taxa de 
amputação de membros do corpo varia entre 1,4 % 
a 6,7 %, nos casos do pé diabético. O número anual 
de óbitos ligados à diabetes está estimado em mais de 
um milhão em todo o mundo.9 Em alguns países da 
Região, a taxa de mortalidade é superior a 40/10 
000 habitantes.10

11. A escassez de especialistas e de agentes formados 
na área de diabetes torna difícil o seu tratamento. 
São muitas vezes os clínicos gerais ou praticantes de 
medicina tradicional que asseguram o acompanha-
mento dos diabéticos.11 Muito poucos países pos-
suem estabelecimentos de saúde adequados de 
diabetes. Nem sempre é possível fazer o teste da 
glicémia nos centros de saúde.

12. Na Região, as pessoas que sofrem de doenças 
crónicas como a diabetes, procuram consultas nas 
estruturas periféricas. Ainda orientadas para as 
doenças agudas, estas estruturas não são, na generali-
dade, adequadas aos cuidados às pessoas que sofrem 
de doenças crónicas.

13. A adesão a longo prazo ao tratamento de diabetes 
torna-se problemática devido ao seu preço proibi-
tivo, à sua indisponibilidade e à falta de subsídios es-
tatais. O custo anual directo de um tratamento com 
insulina estima-se em 229 dólares, mais de 70 % dos 
custos que se destinam à insulina.12 O custo mensal 
da glibenclamida (especialidade) equivale a 6,1 dias 
de trabalho na Nigéria e a 16,6 dias de trabalho no 
Uganda, de um empregado com o ordenado míni-
mo.13 Em 2001, nos Camarões, o custo directo por 
doente era de 489 dólares americanos, dos quais 56,5 
% se destinavam à hospitalização, 33,5 % a medica-
mentos, 5,5 % a testes e 4, 5 % a consultas.

Justifi cação

14. A actual estratégia regional da diabetes resulta da 
resolução14 sobre as DNTs na Região. Esta responde, 
de forma específi ca, à necessidade de se aumentar o 
impacto, infelizmente ainda limitado, dos programas 
baseados na abordagem integrada de luta contra os 
factores de risco comuns das doenças não- 
transmissíveis.

15. Na Região, a vulnerabilidade à diabetes em pes-
soas com faixa etária entre 45 aos 65 anos, expõe-nas 
a complicações e à mortes prematuras. Daí resulta 
um decréscimo da produtividade, cujo custo 

Figura 1: Taxa de prevalência da Diabetes na Região 

Africana da OMS. Fontes: 1. Infobase.who.int; 2.  

Sobngwi E et al. Diabetes in Africans: Part 1: epidemiol-

ogy and clinical specifi cities, Diabetes and Metabolism 27(6): 

628–634, 2001.

1–3%

4–6%

7–10%

>10%

Fora da Região Afriana da OMS
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económico, associado ao custo dos tratamentos dos 
outros tipos de diabetes (tipo 1 e gestacional), con-
stitui uma carga suplementar para os sistemas de 
saúde já fragilizados.

16. A diabetes tipo 2 pode ser evitada em 80 % dos 
casos através de medidas simples. Os esforços para 
combater a diabetes em África estão muito aquém 
dos resultados esperados. Por isso, é aconselhável 
rever o modelo de cuidados em regime de interna-
mento para diabetes, integrando-o nos cuidados de 
saúde primários.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivos

17. A fi nalidade da actual estratégia regional é con-
tribuir para a redução do peso da morbilidade e da 
mortalidade ligadas à diabetes e aos seus factores de 
risco associados.

18. A estratégia tem como objectivo:

(a) aumentar a sensibilização e a advocacia no com-
bate à diabetes, com base em dados epidemi-
ológicos fi áveis para os decisores e para a 
elaboração de políticas;

(b) promover as intervenções de prevenção primária, 
secundária e terciária em favor dos diabéticos;

(c) reforçar a qualidade dos cuidados de saúde, inte-
grando a diabetes nos cuidados primários de 
saúde, para um acesso justo e equitativo;

(d) melhorar as capacidades dos quadros da área de 
saúde no tratamento das diabetes e doenças 
 associadas;

(e) apoiar a investigação sobre as intervenções 
comunitárias, incluindo medicina tradicional.

Princípios orientadores

19. Para prevenção e controlo da diabetes, a imple-
mentação da estratégia deve guiar-se pelos princípios 
que seguem:

(a) tratamento completo da diabetes, através de 
 intervenções preventivas de custo-benefício, 
curativas, de reabilitação e participativas;

(b) integração das diabetes num programa nacional 
de prevenção e controlo das doenças não 
 transmissíveis;

(c) equidade e acessibilidade a cuidados de quali-
dade para pessoas afectadas pela diabetes;

(d) acções multissectoriais e parcerias, com o sector 
da saúde a desempenhar um papel predomi-
nante, com o envolvimento da sociedade civil e 
melhoria da cooperação de associações empen-
hadas no combate às diabetes;

(e) participação das comunidades, sensibilidade no 
género e a consideração das crenças locais, con-
forme necessário, de modo a criar uma melhor 
consciencialização sobre a diabetes.

Intervenções prioritárias

20. Para melhor prevenir e controlar a diabetes, 
prevê-se as seguintes intervenções prioritárias:

(a) criação de condições favoráveis à advocacia e 
acção em prol da diabetes;

(b) prevenção da diabetes e factores de risco associa-
dos;

(c) rastreio tendo como objectivo a diabetes e suas 
complicações;

(d) diagnóstico precoce e tratamento adequado à 
diabetes e suas complicações;

(e) reforço das capacidades dos sistemas de saúde;
(f) reorganização dos cuidados de saúde tendo 

como foco o paciente, a família e a comunidade;
(g) apoio à investigação operacional.

Condições favoráveis à advocacia e à tomadas 
de medidas 

21. A advocacia basear-se-á na importância da 
 diabetes face às principais DNTs, nomeadamente: 
doenças cardiovasculares e o cancro. Esta dever-se-á 
basear em parcerias sólidas para uma maior sensibili-
zação. Deverá centrar-se no nível comunitário, uti-
lizando mensagens de prevenção e de informação 
que se destinam às populações de risco de diabetes.

22. A recolha de dados fi áveis permite orientar e 
planifi car as acções em favor da diabetes e dos fac-
tores de risco inerentes. Para isso, os inquéritos 
STEPS deverão ser planifi cados e realizados em toda 
a África, em especial a etapa 3, necessária para o teste 
da glicémia.

23. A diabetes deverá constar da lista de prioridades 
sanitárias, deverá ser reconhecida a nível legislativo 
como uma doença médico-social e dever-se-á prov-
idenciar recursos adequados. As iniciativas e planos 
nacionais no combate a diabetes podem servir de 
ponto de partida para o programa das DNTs.

Prevenção da diabetes e dos seus factores de 
risco

24. A maioria dos factores comuns de risco da diabe-
tes e das DNTs são alteráveis e podem ser evitados. 
A implementação da estratégia mundial para a ali-
mentação, o exercício físico e a saúde15 constitui a 
chave principal para a prevenção da diabetes. Esta 
estratégia, juntamente no combate ao uso do tabaco 
e ao abuso do álcool. Estas intervenções deverão dar 
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início na infância, e chegarem aos estabelecimentos 
de ensino e aos adolescentes.

Rastreio da diabetes e suas complicações

25. O rastreio que se destina as pessoas em risco de 
diabetes terá que ser incentivado nos estabelecimen-
tos de saúde. A realização do teste em jejum da 
glicémia permitirá diagnosticar a diabetes que é 
desconhecida, que quando evolui forma silenciosa é, 
muitas vezes, revelada através de complicações.

26. Os estados moderados de hiperglicémia (pré- 
diabetes) deverão ser objecto de uma especial 
 atenção em indivíduos com risco de diabetes. O 
 diagnóstico precoce é interessante na identifi cação 
dos indivíduos com elevado risco de contraírem a 
doença, conduzindo, assim, à prevenção e gestão.

Diagnóstico precoce, tratamento rápido e 
efi caz

27. O tratamento da diabetes deverá ser sempre im-
ediato. Com efeito, existe uma relação directa entre 
o aumento dos níveis da glicémia, o aparecimento 
da diabetes, das suas complicações e o impacto do 
tratamento. O teste regular da glicémia pode  impedir 
ou retardar as complicações.

28. O teste da glicémia deverá ser realizado em todos 
os estabelecimentos de saúde, se houvesse disponibi-
lidade de glicómetros de fi abilidade comprovada. 
Uma vez estabelecido o diagnóstico, dever-se-ão dar 
conselhos e orientações, com base em protocolos 
defi nidos nos países.

29. As actividades de prevenção secundária serão 
 baseadas no tratamento dos casos declarados, a fi m 
de se evitar ou retardar as complicações. O trata-
mento da diabetes deverá ser integral, abrangendo a 
terapêutica efi caz da diabetes, a hipertensão arterial, 
os distúrbios lipídicos e actividades para desistência 
do consumo de álcool. Dever-se-á dar tratamento 
especial a diabetes de tipo 1 e a gestacional.

30. Dever-se-á garantir o acesso a medicação anti-
diabética, à insulina e ao fornecimento básico. Uma 
boa política de medicamentos deverá assegurar a 
acessibilidade e a redução dos preços dos mesmos. 
Os centros de saúde e os hospitais devem estar 
 equipados com medicamentos essenciais e genéricos 
com preços acessíveis. No que se refere aos anti- 
diabéticos orais, recomenda-se, por consenso, a 
metformina e a glibenclamida.16

31. A prevenção terciária continua a ser essencial, 
devido ao elevado número de complicações ligadas 
ao diagnóstico tardio. Será dada especial atenção à 
prevenção da cegueira, da insufi ciência renal e 

 sobretudo das lesões dos pés, a causa de amputações. 
Os cuidados com os pés dos diabéticos serão 
 prioritários nos centros de saúde.

Reforço das capacidades dos sistemas de 
saúde 

32. É importante integrar o tratamento da diabetes 
nos estabelecimentos primários de saúde através da 
prestação de um pacote mínimo de actividades. Este 
facto inclui a identifi cação das pessoas (grupos) de 
alto risco e requer o seu encaminhamento aos esta-
belecimentos de ensino para a realização de rastreios, 
acompanhamento e supervisão dos cuidados. Os 
quadros da área da saúde serão formados na área de 
prevenção, tratamento e controlo da diabetes, como 
parte dos cuidados primários de saúde, o que irá 
 assegurar que os cuidados de saúde, normalmente, 
prestados apenas por um médico, possam levados a 
cabo por uma equipa multidisciplinar, formada e 
 integrada nas clínicas especializadas.

33. Os primeiros níveis de encaminhamento e os 
cuidados de saúde de elevada qualidade servirão de 
ajuda aos estabelecimentos de saúde primários no 
rastreio, diagnóstico e no início do tratamento dos 
pacientes. Estes deverão igualmente gerir compli-
cações que poderão ser tratadas em clínicas especial-
izadas integradas.

Cuidados de saúde focados no paciente

34. Os cuidados quotidianos da diabetes exigem 
uma mudança do modo de vida. O papel do  paciente 
e a sua responsabilidade para o tratamento tornam-
no num interveniente activo. Os profi ssionais de 
saúde devem orientar o paciente no sentido deste 
torna-se independente. Na gestão pró-activa da 
 diabetes, o papel da família e da comunidade 
 desempenham melhoram o tratamento.

Apoio à investigação 

35. Para melhor chegar às áreas prioritárias de inves-
tigação, e melhor prevenir e controlar a diabetes, os 
países serão incentivados apoiar e fi nanciar os trabal-
hos de investigação, e também a integrar a medicina 
tradicional. Será necessário incentivar a formação 
dos investigadores, equipar as universidades, as 
 instituições de investigação, as universidades de 
 medicina e os centros de formação.

Papéis e responsabilidades

36. Os países deverão:

(a) elaborar e implementar as políticas e planos de 
controlo da diabetes, integrados nos programas 
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nacionais de prevenção e de controlo das DNTs; 
criar, nível nacional, sistemas de vigilância 
 integrada;

(b) reforçar os seus sistemas de saúde e as capaci-
dades de controlo da diabetes, promovendo: 1) a 
participação dos indivíduos e das comunidades 
nos cuidados e apoio aos diabéticos; 2) a colabo-
ração com os parceiros; 3) a investigação funda-
mental e operacional sobre a diabetes;

(c) mobilizar recursos internos e externos e alocá-
los com regularidade, assegurar a coordenação 
das intervenções dos diferentes actores, garantir 
o acompanhamento dos programas de controlo 
da diabetes e das DNTs;

(d) levar a cabo e publicar os seus inquéritos por 
STEPwise (por estapas);

(e) reforçar as parcerias com outros intervenientes.

Papel da OMS e dos parceiros

37. A OMS e os parceiros deverão

(a) prestar assistência técnica aos países para análise e 
elaboração de políticas, recolha e a análise de 
 dados, bem como sua divulgação;

(b) elaborar e disponibilizar normas e orientações 
para o diagnóstico e tratamento da diabetes, suas 
complicações e factores de risco inerentes;

(c) incentivar os principais parceiros, nomeada-
mente: a Federação Internacional da Diabetes e 
outros no sentido de alocarem recursos adicion-
ais para as intervenções em prol dos diabéticos;

(d) incentivar e apoiar a investigação sobre diabetes 
de modo a melhor prevenir e a melhorar a qual-
idade de vida dos diabéticos.

Implicações dos recursos

38. A maioria dos países já gastou um número con-
siderável de recursos, essencialmente na gestão clíni-
ca diabetes. As intervenções propostas neste relatório 
implicam reorganização e canalização de recursos 
para facilitar a sua implementação. Tratar-se-á, mais 
particularmente, de assegurar e de garantir a disponi-
bilidade de recursos humanos devidamente forma-
dos, a todos os níveis do sistema de cuidados de 
saúde, medicamentos e fornecimentos necessários ao 
rastreio e tratamento dos diabéticos, e apoio a um 
mecanismo de acompanhamento da comunidade.

39. Em muitos países, recursos adicionais devem ser 
mobilizados, inicialmente a nível interno e, em seg-
uida, junto dos parceiros. Neste contexto, os países 
que utilizam as informações disponíveis sobre os 
custos dos medicamentos e de outros bens necessári-
os, deverão calcular as suas necessidades totais de 

modo a facilitar o trabalho do seu programa de 
 mobilização de recursos.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

40. A vigilância da diabetes e dos seus factores de 
risco continua a ser uma das principais componentes 
da monitorização e avaliação. O inquérito STEPwise 
é uma das ferramentas indispensáveis, assim como os 
registos dos diabéticos.

CONCLUSÃO

41. A diabetes representa um problema de saúde real 
e crescente na Região. O empenho contínuo das 
autoridades aumentaria a capacidade de lidar com o 
duplo desafi o em termos de prevenção e tratamento, 
por um lado e, por outro, com o peso fatal das 
 complicações, especialmente das cardiovasculares.

42. As abordagens multidisciplinares e multissecto-
riais são indispensáveis para a prevenção e controlo 
da diabetes. Estas constituem em África, mais do que 
em qualquer outra parte, a base fundamental das 
 intervenções que deverão centrar-se no paciente e 
na comunidade, no âmbito do enquadramento dos 
cuidados primários de saúde.

43. O Comité Regional examinou e adoptou a 
 estratégia para prevenção e controlo da diabetes. 

Resolução AFR/RC57/R4

Prevenção e controlo das diabetes: Estratégia 
para a Região Africana da OMS

Verifi cando o relatório do Director Regional intitu-
lado “ Prevenção e Controlo da Diabetes: Estratégia 
para a Região Africana”;

Consciente da rápida evolução da prevalência da 
diabetes e outras doenças não-transmissíveis, e o el-
evado fardo das doenças transmissíveis que constitui 
um duplo fardo para os sistemas de saúde e um factor 
que agrava o empobrecimento das populações;

Relembrando as Resoluções WHA42.36,17 
WHA53.17,18 WHA57.16,19 WHA57.17,20 
EB120/2221 e AFR/RC50/R422 e AFR/RC55/
R4,23 que apelavam à intensifi cação das medidas para 
o controlo da diabetes e das doenças cardiovascu-
lares, e relembrando ainda os esforços envidados pe-
los Estados-Membros e seus parceiros neste contexto;

Relembrando a Resolução da Assembleia Geral 
das Nações Unidas 61/225 de Dezembro de 2006 
que instituiu o Dia Mundial da Diabetes.
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Relembrando a pertinência da prevenção 
primária e a abordagem integrada da vigilância e do 
controlo das doenças não-transmissíveis no apoio à 
luta contra os seus factores de risco comuns;

Reconhecendo a necessidade de uma acção 
comunitária sustentável para melhor prevenir e 
 controlar a diabetes a todos os níveis do sistema de 
saúde, especialmente ao nível primário;

Reconhecendo a importância da disponibilidade, 
acessibilidade e inocuidade permanentes aos medica-
mentos, sobretudo a insulina, pelas pessoas afectadas 
pela diabetes;

1. APROVA o documento intitulado “Prevenção 
e Controlo da Diabetes: Estratégia para a Região 
 Africana da OMS”;.

2. APELA os Estados-Membros que:

(a) elaborem ou reforçem as suas políticas, planos e/
ou programas nacionais destinados à diabetes e às 
doenças não-transmissíveis;

(b) elaborem e implementem actividades integradas 
de vigilância e prevenção primária das doenças 
não-transmissíveis, incluindo a diabetes, com-
batendo os seus factores de risco comuns;

(c) reforçem a mobilização e alocação de recursos 
para a prevenção e luta contra a diabetes, e 
 garantam a disponibilidade, acessibilidade e 
 ino cuidade dos medicamentos.

(d) pelo menos de três em três anos, realizem 
 inquéritos STEPwise (Abordagem por Etapas da 
Vigilância)

(e) elaborem e implementem estratégias de retenção 
dos seus recursos humanos qualifi cados para a 
Saúde;

(f) Desenvolvam parcerias com a indústria farma-
cêutica, fundações científi cas e organizações 
fi lantrópicas, para acelerar a implementação das 
estratégias nacionais;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) assegure o apoio técnico aos Estados-Membros 
com vista a garantir a vigilância, a elaboração e o 
reforço das políticas nacionais de luta contra a 
diabetes e as doenças não- transmissíveis;

(b) aumente o apoio dado à formação de profi ssion-
ais de saúde em matéria de luta contra a diabetes 
e outras doenças não-transmissíveis, avaliando os 
programas implantados na Região;

(c) mantenha e reforce a colaboração da OMS com 
os parceiros implicados na luta contra a diabetes;

(d) promova a mobilização de recursos fi nanceiros 
suplementares para a implementação da presente 
estratégia e para negociar a disponibilidade, 

comportabilidade e segurança dos medicamentos 
com os parceiros e empresas farmacêuticas.

(e) advogue a favor da redução do custo dos 
 produtos de diagnóstico e medicamentos para a 
diabetes e as doenças não-transmissíveis.

Sétimo encontro, 30 de Agosto de 2007
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INTRODUÇÃO

1. O cancro faz parte de um grupo de doenças 
caracterizadas por uma proliferação anormal de célu-
las, com tendência para invadir os tecidos adjacentes 
e produzir metástases. Constitui um verdadeiro 
problema a nível mundial, sendo responsável por 
12,5% dos óbitos registados em todo mundo, em 
2005. Prevê-se, até 2002, que os novos casos de can-
cro atinjam, aproximadamente, 15 milhões por ano, 
70% dos quais nos países em desenvolvimento, in-
cluindo mais de um milhão na Região Africana.1

2. Os principais factores que contribuem para o au-
mento da incidência do cancro na Região Africana 
são o crescente consumo de tabaco e de álcool, as 
dietas não saudáveis, a falta de exercício físico, a 
poluição do ambiente e a acção de agentes infeccio-
sos. A maior parte dos doentes oncológicos não têm 
acesso a rastreio, diagnóstico precoce, tratamento ou 
cuidados paliativos. Além disso, os sistemas de saúde 
dos países não dispõem de equipamento sufi ciente 
para prestar serviços oncológicos.

RESUMO

1. O cancro constitui um grave problema na Região Africana, onde, em 2002, se registaram 
582 000 casos, um número que, previsivelmente, duplicará até 2020. Embora os dados sobre a 
incidência e formas de cancro na Região sejam insufi cientes, os estudos e as estimativas disponíveis 
revelam um aumento da incidência, devido aos agentes infecciosos e ao aumento do consumo de 
tabaco e álcool, a dietas não saudáveis, à falta de exercício físico e à poluição.

2. As formas mais comuns de cancro na Região Africana são: o cancro do colo do útero, cancro 
da mama, cancro do fígado e da próstata, assim como o sarcoma de Kaposi e o linfoma não-
Hodgkin. Existem conhecimentos e evidências sufi cientes para prevenir um terço de todos os canc-
ros, fazer o tratamento efi caz de outro terço, e prestar cuidados paliativos e alívio da dor em todos 
os casos. Esta estratégia propõe intervenções, que se forem prontamente aplicadas, contribuirão para 
reduzir o número de cancros.

3. Os programas de controlo do cancro deverão ser estabelecidos num quadro integral e sistemáti-
co, e serem integrados nos planos nacionais de saúde. Estes deverão ter documentação adequada, e 
sistemas de sistemas de monitoria e avaliação. A implementação das intervenções deverá ser orien-
tada pela apropriação dos países, pela equidade, por parcerias, pela responsabilidade e por uma 
abordagem integrada.

4. As intervenções prioritárias deverão incluir: a criação de políticas, legislação e regulamentação; 
mobilização e alocação de recursos adequados; as parcerias e a coordenação; a formação dos profi s-
sionais de saúde; a aquisição de infraestruturas e de equipamento adequado para a prevenção 
primária, secundária e terciária; e, fi nalmente, a informação, vigilância e investigação sobre as es-
tratégias. Estas intervenções, tendo a prevenção primária e secundária como primeira prioridade, 
deverão ser implementadas e avaliadas nos países.

5. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia.

5.8 Prevenção e controlo do cancro: Estratégia 
para a Região Africana da OMS
(AFR/RC58/4)
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3. O cancro tem efeitos negativos sobre o estado de 
saúde global das populações dos Estados-Membros, 
gerando perda de rendimentos e elevadas despesas na 
área da saúde. Este ocorre, essencialmente, em faixas 
etárias economicamente produtivas. Confrontados 
com o crescente problema das doenças não transmis-
síveis (DNTs) e um elevado número de doenças 
transmissíveis, os países da Região tem difi culdade 
em prestar serviços adequados de prevenção e trata-
mento do cancro.

4. Actualmente, já existem conhecimentos sufi -
cientes sobre os factores de risco, de tal forma que, 
um terço de todos os cancros, a nível mundial, pode 
ser prevenido. Existem também evidências para a 
detecção precoce e tratamento efi caz, bem como 
para a cura, de outro terço dos casos de cancro. 
Além disso, existe tratamento para ajudar a aliviar a 
dor e a prestar cuidados paliativos.

5. A declaração dos Chefes de Estado e Governo da 
União Africana, em Durban, em 2002, assumindo o 
compromisso de abordar devidamente o cancro nas 
políticas de desenvolvimento dos países, a estratégia 
regional da OMS para a prevenção e luta contra as 
DNTs a estratégia regional da OMS para a pro-
moção da saúde, a Convenção-Quadro para a Luta 
Antitabágica e a Estratégia Mundial sobre Dieta, Ac-
tividade Física e Saúde fazem parte do esforço da 
comunidade internacional para resolver o problema 
do cancro.2

6. O presente relatório apresenta uma visão geral 
da situação na Região Africana, relativamente ao 
cancro, e propõe uma estratégia para uma acção ad-
equada por parte dos Estados-Membros e dos par-
ceiros. A estratégia baseia-se numa resolução da 
Assembleia Mundial da Saúde e em realizações ante-
riores na área das DNT (WHA58.22 sobre controlo 
e prevenção do cancro), e propõe um conjunto de 
intervenções de saúde pública com objectivo de al-
iviar o peso que o cancro representa.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

7. As informações sobre o número e as formas de 
cancro na Região são escassas, devido a falta de da-
dos fi áveis baseados nas populações e da fragilidade 
dos sistemas de informação sanitária. Em 2002, Glo-
bocan, uma base de dados mundial que apresenta 
estimativas a partir dos registos oncológicos dis-
poníveis, registou 582 000 casos de cancro em 
África, um número que, previsivelmente, duplicará 
nas duas próximas décadas, se não se intensifi carem 
as intervenções.3

8. Os dados fornecidos por estudos no local e as 
estimativas feitas indicam que existe um número 
muito elevado de cancros na Região. A forma mais 
comum de cancro registada na Região é o do colo 
do útero, que é responsável por 12% de todos os 
novos casos anuais. Outros cancros registados na 
Região são o cancro da mama (10%), do fígado (8%) 
e da próstata, assim como o sarcoma de Kaposi e o 
linfoma não–Hodgkin4. O cancro do colo do útero 
e o da mama fi guram entre os mais graves problemas 
de saúde pública na Região, embora existam instru-
mentos para o seu rastreio e diagnóstico precoce.

9. Os agentes infecciosos estão na origem de quase 
25% das mortes por cancro, nos países em desen-
volvimento. Entre eles contam-se os vírus da hepa-
tite B e da hepatite C, o vírus do papiloma humano 
(VPH), a esquistossomíase, o Helicobacter pylori, o 
vírus Epstein Barr e o vírus da imunodefi ciência hu-
mana (VIH). Existem vacinas para alguns destes 
agentes infecciosos, nomeadamente: para a hepatite 
B e o VPH. Porém, a vacina para o VPH é bastante 
dispendiosa e ainda não se encontra totalmente dis-
ponível na Região.

10. O sarcoma de Kaposi aumentou drasticamente 
em algumas partes da África Central, Austral e Ori-
ental, onde a prevalência do VIH é elevada. O can-
cro do fígado, causado pelos elevados níveis de 
exposição a afl atoxinas e pela infecção crónica pelo 
vírus da hepatite B, continua a ser muito comum em 
toda a África Subsariana.5

11. O tabagismo é uma das causas mais evitáveis do 
cancro. Provoca cancro dos pulmões, laringe, pân-
creas, rins, bexiga, cavidade oral e esófago. A 
prevalência do tabagismo em África está a aumentar, 
com o correspondente aumento da exposição passi-
va ao fumo do tabaco. Estima-se que, em 2006, mais 
de 50% das crianças na Argélia e Namíbia6 estiveram 
expostas a fumo passivo.

12. O acesso aos serviços de prevenção, diagnóstico 
e tratamento, cuidados psicossociais aos pacientes e 
suas famílias, na Região, é seriamente difi cultado 
devido a fi nanciamento insufi ciente e fragilidade 
geral dos sistemas de saúde. As infra-estruturas e os 
equipamentos são inadequados, obsoletos e estão 
mal conservados. Os quadros técnicos qualifi cados 
na área de controlo do cancro possuem uma for-
mação inadequada e grande parte dos profi ssionais 
de saúde, especialmente a nível periférico, tem pou-
cos conhecimentos e capacidades no que toca ao 
cancro.

13. Em quase todos os Estados-Membros, os progra-
mas nacionais de controlo e prevenção do cancro ou 
não existem ou são muito fracos. As políticas, 
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 legislação e regulamentação não correspondem aos 
padrões e a acção dos parceiros é fragmentada e mal 
coordenada. As poucas instituições existentes para o 
diagnóstico e tratamento do cancro estão centraliza-
das nas áreas urbanas.

14. A maioria dos pacientes recorre aos serviços de 
saúde, quando a doença já está em fase avançada, o 
que explica que as taxas de sobrevivência aos cinco 
anos de cancro na Região estejam, sempre, entre as 
mais baixas7. A quimioterapia e outros meios de 
tratamento continuam a não ser acessíveis. Os 
serviços de alívio da dor e de cuidados paliativos são 
limitados, devido à insufi ciência de consciencializa-
ção entre os profi ssionais de saúde, os pacientes e 
público em geral, bem como excessiva regulamen-
tação sobre o uso opióides.

Justifi cação

15. O peso e o risco de cancro na Região estão au-
mentar. Os recursos são usados, na sua maioria, para 
tratar os cancros já numa fase adiantada ou para o 
dispendioso encaminhamento de doentes para o es-
trangeiro. Por outro lado, investe-se muito pouco 
na prevenção do cancro, embora os sistemas de 
saúde não estejam bem preparados para combater a 
ameaça dos cancros.

16. A implementação desta estratégia contribuirá 
para reduzir os riscos de cancro e provocar uma di-
minuição da incidência e da mortalidade deste, pro-
porcionando, assim, uma melhor saúde e qualidade 
de vida.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade, objectivos e metas

17. A fi nalidade desta estratégia é ajudar a reduzir a 
morbilidade e a mortalidade inerentes ao cancro na 
Região Africana.

18. Os objectivos específi cos são:

(a) Proporcionar aos Estados-Membros uma orien-
tação para o desenvolvimento e implementação 
de estratégias e programas nacionais de pre-
venção e controlo do cancro;

(b) Avaliar os serviços de prevenção, cura e cuidados 
oncológicos;

(c) Criar uma plataforma de advocacia para maior 
alocação de recursos, maior acção, colaboração 
multissectorial e parcerias para controlo do 
 cancro;

(d) Promover a investigação, a recolha e uso de da-
dos sobre o cancro.

19. Metas:

(a) Até 2013, 20% dos Estados-Membros terão con-
seguido 10% da redução da exposição passiva ao 
fumo do tabaco, em jovens com idades com-
preendidas entre 13 a 15 anos;

(b) Até 2013, 40% dos países da Região terão criado 
e implementado programas de controlo do can-
cro, incluindo programas de prevenção primária, 
secundária e terciária;

(c) Até 2013, pelo menos 35% dos Estados-Mem-
bros estarão equipados com registos oncológicos 
e quadros devidamente formados.

Princípios orientadores

20. Os princípios orientadores desta estratégia são: 

(a) Apropriação pelos países, liderança e justiça 
na implementação desta estratégia regional;

(b) Equidade e acessibilidade dos serviços, espe-
cialmente para as comunidades menos favoreci-
das e rurais;

(c) Parceria, constituição e coordenação de 
equipas, com o envolvimento de todos os 
parceiros, a vários níveis (governo, sector 
privado, sociedade civil, etc., com vista ao 
desenvolvimento, planifi cação e implementação 
das intervenções. Esta coordenação deverá base-
ar-se numa defi nição clara e compreensão das 
funções, responsabilidades e mandatos;

(d) Inovação, criatividade e responsabilidade, 
com o envolvimento de indivíduos, pacientes 
oncológicos, sociedade civil e comunidades, e 
em todas as fases das tomadas de decisão, planifi -
cação, implementação e avaliação;

(e) Abordagem sistemática e integrada à imple-
mentação faseada das intervenções prioritárias, 
como parte de um plano de acção nacional sobre 
o cancro.

Intervenções prioritárias

21. Políticas, legislação e regulamentação da 
prevenção e controlo do cancro são necessárias 
para assegurar que todos os cidadãos terão acesso aos 
serviços oncológicos. Estas deverão ter como objec-
tivo impedir que os agentes infecciosos provoquem 
cancros e a reduzir a exposição ao fumo do tabaco e 
aos produtos químicos, designadamente: pesticidas, 
toxinas, como as afl atoxinas, poluição e radiação. 
Dever-se-á adoptar e implementar um documento 
de política de prevenção e controlo do cancro, no 
quadro de uma política e planos nacionais de saúde 
integrados.

22. Criação de programas nacionais integrais 
de controlo do cancro8, abrangendo a prevenção 
primária, secundária e terciária, e incluindo o 
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 rastreio, diagnóstico precoce, terapêutica curativa e 
cuidados paliativos, como parte integrante dos pro-
gramas nacionais das DNTs. As intervenções dever-
se-ão adaptar aos cenários locais e ser implementadas 
de forma custo- benefício. A experiência e as lições 
aprendidas deverão ser documentadas para poderem 
ser partilhadas. Dever-se-ão designar e apoiar cen-
tros nacionais, regionais e subregionais de excelência 
para o controlo do cancro, como parte de um pro-
grama destinado a formar capacidades e manter cui-
dados de qualidade em todo o sistema de saúde.

23. Advocacia, mobilização e alocação apro-
priada de recursos são essenciais para a implemen-
tação dos programas de prevenção e controlo do 
cancro, assim como para a respectiva legislação e 
regulamentação, no âmbito das políticas nacionais de 
saúde. Esses recursos, que deverão ser mobilizados 
pelos governos, indivíduos, sector privado e parcei-
ros internacionais, deverão ser distribuídos, de modo 
sustentável e equitativo, entre os diferentes níveis do 
sistema de saúde. Os Estados-Membros deverão criar 
mecanismos para uma alocação de recursos orientada 
para os resultados. É necessário que os países ad-
voguem em favor da redução dos preços dos medica-
mentos utilizados para tratar os cancros e da produção 
dos genéricos para o tratamento dos mesmos.

24. Mobilização de parceiros e coordenação 
das intervenções necessitam de uma clara defi n-
ição das respectivas áreas de contribuição, de uma 
previsão e relevância do seu apoio, em consonância 
com as prioridades nacionais. Os parceiros deverão 
trabalhar em colaboração, nas alianças, nas redes in-
ternacionais e nacionais de modo apoiar os países na 
elaboração de programas nacionais efi cazes e no re-
forço dos sistemas de saúde.

25. Desenvolvimento de capacidades para mel-
horar as competências dos decisores, dos profi ssion-
ais de saúde e dos prestadores de cuidados de saúde, 
a nível primário, secundário e terciário dos sistemas 
de saúde. Em termos mais específi cos, a informação 
sobre o cancro, destinada aos planifi cadores e deci-
sores das políticas, deverá ser reforçada, para um 
melhor entendimento dos aspectos técnicos e in-
stitucionais, bem como dos acordos internacionais, 
dos quadros reguladores da prevenção e controlo do 
cancro. Essa informação dar-lhes-á a preparação 
necessária para iniciarem, promoverem e comunica-
rem melhor as políticas, legislação e regulamentação 
nacionais. Ao mesmo tempo, é necessário reforçar e 
desenvolver as capacidades da comunidade sobre 
prevenção e controlo do cancro.

26. Como muitos factores de risco de cancro, no-
meadamente: a poluição e a exposição aos químicos, 

estão além do controlo do sector da saúde, é 
necessário implementar intervenções destinadas a re-
forçar a colaboração transectorial, envolvendo os 
sectores governamentais relevantes e outras partes 
interessadas, tais como: as associações profi ssionais, a 
sociedade civil, os representantes das comunidades, 
ONGs e o sector privado.

27. Dever-se-á reforçar o desenvolvimento de ca-
pacidades humanas, a todos os níveis do sistema de 
saúde, para facilitar a prevenção e o controlo do can-
cro, incluindo as competências de diagnóstico dos 
laboratórios, assim como a telemedicina, um útil in-
strumento para o ensino da área da saúde e diagnós-
tico. Dever-se-á, ao mesmo tempo, reforçar os 
sistemas de saúde de modo abordar-se os problemas 
oncológicos a vários níveis. Este deverá incluir o 
fornecimento de infra-estruturas adequadas, uso e 
manutenção de equipamento apropriado para o ras-
treio, diagnóstico e tratamento.

28. Prevenção primária: intervenções primárias 
são abordagens de custo-benefício destinadas a 
reduzir a exposição aos principais factores de risco, a 
nível individual e comunitário, devendo estar 
acessíveis às crianças em idade escolar, aos adultos, 
idosos e populações de risco.

29. A prevenção primária assegura que os cancros 
evitáveis sejam contemplados pelas estratégias de 
promoção da saúde, através de uma melhor comuni-
cação para alteração de comportamento. A imple-
mentação deve ser feita de modo transversal, 
abrangendo as doenças transmissíveis e não transmis-
síveis e começando a nível das comunidades. Dever-
se-ão, igualmente, reforçar intervenções específi cas 
para reduzir a incidência de cancros relacionados 
com a SIDA e a transmissão do VIH de modo a 
melhorar o regime alimentar e a actividade física dos 
doentes com VIH.

30. Outras intervenções de prevenção primária in-
cluem: utilizar os actuais programas de vacinação 
para vacinar as populações de risco contra os agentes 
biológicos que estão na origem da carcinogénese 
(vírus da hepatite B, VPH, etc.); intensifi car o con-
trolo do tabaco e envolver os praticantes de medici-
na tradicional de modo a assegurarem o 
encaminhamento atempado dos doentes para estabe-
lecimentos.

31. Prevenção secundária: o rastreio, a detecção 
precoce e o diagnóstico, nas fases em que os cancros 
são curáveis, deverão benefi ciar de elevada prioridade. 
As intervenções relativas à saúde reprodutiva e aos 
cancros da infância devem ser promovidas e imple-
mentadas aos diferentes níveis do sistema de saúde. As 
técnicas de exame visual para o rastreio do cancro do 
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colo do útero, seguidas de tratamento imediato por 
crioterapia, reduzirão a morbilidade e a mortalidade 
por esse tipo de cancro. Recomenda-se uma abord-
agem faseada, quando se inicia ou reorienta a imple-
mentação para que cada passo tenha um resultado 
mensurável e os progressos possam ser monitorizados.

32. Prevenção terciária: as estratégias de diagnós-
tico e tratamento, através da prevenção terciária, de-
verão assegurar que a maioria dos pacientes tenha 
acesso a instituições de diagnóstico e tratamento efi -
cazes. O diagnóstico e o tratamento do cancro de-
vem ser feitos a nível secundário e, eventualmente, a 
nível primário dos sistemas de saúde. Os países de-
verão assegurar a existência constante de um con-
junto mínimo de medicamentos acessíveis e com 
uma boa relação custo-benefício para o tratamento 
do cancro. O uso de diversos mecanismos, incluindo 
as comunidades económicas subregionais, garantirá 
o fornecimento contínuo desses medicamentos. De-
ver cuidados de saúde já existentes. Além disso, de-
vem ser desenvolvidos, a nível local, mecanismos de 
apoio psicossocial, com base na colaboração entre os 
serviços de saúde e as comunidades, a nível local.

33. Informação, vigilância e investigação sobre 
estratégias: a vigilância, a investigação e a gestão 
dos conhecimentos desempenham um papel central 
no controlo do cancro. Os países deverão criar regis-
tos oncológicos para acompanharem as tendências 
da incidência, prevalência e mortalidade do cancro, 
bem como os factores de risco. É necessário maior 
investimento no campo da investigação. Dever-se-á 
promover a pesquisa operacional, como parte inte-
grante da prevenção e controlo do cancro, a fi m de 
identifi car as lacunas nos conhecimentos e avaliar as 
estratégias. A investigação sobre medicamentos 
tradicionais deverá apresentar evidências da sua seg-
urança, efi cácia, qualidade e adequação para uso na 
quimioterapia e nos cuidados paliativos. As desco-
bertas da investigação sobre as novas terapêuticas on-
cológicas, incluindo a terapêutica genética, devem 
ser recomendadas para uso mais alargado na Região.

Papéis e responsabilidades

34. Os países deverão:

(a) adoptar regulamentos e legislação destinados a 
reduzir a exposição evitável aos factores de risco 
do cancro e a reforçar as suas práticas clínicas;

(b) criar e reforçar programas abrangentes de con-
trolo do cancro, adaptados ao contexto socio-
económico e integrados nos sistemas nacionais 
de saúde;

(c) mobilizar e alocar recursos aos programas con-
trolo do cancro;

(d) sensibilizar as pessoas para os métodos de pre-
venção do cancro;

(e) criar sistemas de vigilância, particularmente 
registos oncológicos, como parte dos sistemas de 
informação sanitária existentes;

(f) criar um sistema para a compra e manutenção de 
equipamento de diagnóstico e tratamento do 
cancro para os serviços relevantes;

(g) aumentar os conhecimentos e as competências 
dos agentes de saúde e dos prestadores de serviços 
de outros sectores sobre a prevenção e controlo 
do cancro.

35. A OMS e os parceiros deverão apoiar os países:

(a) mobilizar as comunidades no combate no com-
bate ao cancro e facilitando uma relação, coop-
eração, colaboração e coordenação efi cazes entre 
os parceiros e as partes interessadas;

(b) Levar a cabo advocacia para uma maior alocação 
de recursos, em especial para a prevenção, in-
fraestruturas, equipamento, medicamentos e in-
vestigação;

(c) dar apoio técnico e material de modo a criar ou 
reforçar os programas nacionais de controlo do 
cancro;

(d) dar apoio técnico e material para monitorizar e 
avaliar os programas de prevenção e controlo do 
cancro;

(e) estabelecer e divulgar informação com base em 
evidências, e análises para serem usadas pelos 
governos para elaborar legislação sobre pre-
venção e controlo do cancro.

Implicações dos recursos

36. O actual nível de alocação fi nanceira para o con-
trolo do cancro é, de modo geral, insufi ciente. A situ-
ação agrava-se com o encaminhamento, para o 
estrangeiro, de muitos pacientes oncológicos. São 
necessários recursos suplementares para apoiar a im-
plementação desta estratégia, em particular a pre-
venção primária, detecção precoce, componentes dos 
cuidados e do tratamento. Isso reduzirá os custos a 
longo prazo. Além disso, é preciso garantir a disponi-
bilidade, não só de recursos humanos com a devida 
formação, aos diferentes níveis do sistema de cuidados 
de saúde, mas também dos materiais e medicamentos 
necessários para o rastreio e o tratamento.

MONITORIA E AVALIAÇÃO

37. Os indicadores de monitoria dos progressos in-
cluem disponibilidade e implementação efi cazes das 
políticas, legislação, regulamentação e programas 
relativos ao controlo do cancro. Os indicadores de 
resultados e de impacto incluem a redução da 
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 incidência e mortalidade por cancro, as tendências 
da morbilidade e a redução dos factores de risco.

38. A monitoria e avaliação contínuas são essenciais 
para o êxito dos programas de controlo do cancro e 
devem basear-se na medição dos processos, resulta-
dos e dos impactos. Os indicadores dos processos 
devem ser bem geridos para satisfazerem os requisi-
tos dos sistemas nacionais de gestão sanitária e da 
notifi cação aos órgãos internacionais relevantes, in-
cluindo a União Africana.

CONCLUSÃO

39 Entre os desafi os da prevenção e controlo do can-
cro que a Região Africana enfrenta incluem: políti-
cas, legislação e regulamentação inadequadas, acesso 
limitado à prevenção e serviços de diagnóstico e 
tratamento. Os programas abrangentes de luta contra 
o cancro requerem uma abordagem multisectorial.

40. É necessário uma forte advocacia e empenho, ao 
mais alto nível político, na prevenção e controlo do 
cancro para que as intervenções possam ter êxito na 
sua implementação. Estas, com elevada prioridade 
para a prevenção primária e secundária, deverão ser 
implementadas de forma célere nos Estados-Mem-
bros de modo a reduzir a morbilidade e mortalidade 
inerentes ao cancro.

41. O Comité Regional analisou e adoptou a pre-
sente estratégia.
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INTRODUÇÃO

1. A drepanocitose ou anemia das células falci-
formes (SCD) é uma doença genética em que os 
glóbulos vermelhos do sangue contêm hemoglobina 
S (HbS), uma forma irregular da proteína que leva o 
oxigénio às células. As pessoas que herdam os genes 
das células falciformes dos pais são homozigotos e 
desenvolvem a SCD, enquanto que os que herdam 
o gene do pai ou da mãe possuem o traço falciforme 
(SCT). Os que têm o traço falciforme são portado-

res, não têm sintomas, mas podem passar o gene aos 
seus descendentes.

2. A SCD é a doença genética com maior prevalên-
cia na Região Africana.1 á diferentes subtipos de 
SCD, onde o gene anormal (βS) coexiste com outros 
genes anormais da hemoglobina. Estudos estruturais 
do gene βS sugerem que a mutação falciforme surgiu 
em, pelo menos, quatro diferentes zonas em África e 
que uma quinta mutação ocorreu na Península 
 Arábica.2

RESUMO

1. A drepanocitose (SCD) é uma anomalia hereditária da hemoglobina. É a doença genética 
mais prevalecente na Região Africana da OMS. Em muitos países, 10–40% da população possui 
o gene das células falciformes, o que resulta numa prevalência estimada da SCD de, pelo menos, 
2%. 

2. A situação na Região indica que as actuais políticas e planos nacionais são inadequados, os 
estabelecimentos de saúde e os quadros formados são escassos, e as ferramentas de diagnóstico e de 
tratamento apropriados são insufi cientes.

3. Os óbitos das complicações da SCD ocorrem sobretudo em crianças com idade inferior a cinco 
anos, em adolescentes e mulheres grávidas. As estratégias e intervenções para reduzir a morbilidade 
e a mortalidade decorrentes da SCD deverão incidir no tratamento adequado destes grupos 
 vulneráveis.

4. Esta estratégia fornece uma série de intervenções de saúde pública para reduzir o fardo da 
SCD na Região Africana, através de uma melhor consciencialização, da prevenção da doença e da 
sua detecção precoce. As intervenções incluem: melhoria da prestação dos cuidados de saúde; esta-
belecimentos clínicos, laboratoriais, de diagnóstico e de imagiologia efi cazes e adaptados aos difer-
entes níveis do sistema de saúde; rastreio dos recém-nascidos; formação dos profi ssionais de saúde 
e desenvolvimento de protocolos; aconselhamento e testes genéticos; acessibilidade aos cuidados de 
saúde; criação de grupos de apoio aos doentes; advocacia e investigação.

5. O êxito na implementação de intervenções identifi cadas dependerá do empenho dos Estados-
Membros para integrar a prevenção e controlo da SCD nos planos nacionais de saúde e proporcio-
nar um ambiente favorável para que os vários intervenientes contribuam para a redução da 
prevalência, morbilidade e mortalidade da SCD.

6. O Comité Regional analisou e adoptou a estratégia do combate à drepanocitose.

5.9 Drepanocitose: Uma estratégia para a 
Região Africana da OMS
(AFR/RC60/8)
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3. O SCT encontra-se generalizado na Região Af-
ricana da OMS;3 a prevalência do gene βS em, pelo 
menos 40 países, varia entre 2% e 30%, o que resulta 
numa alta morbilidade e mortalidade decorrentes da 
SCD. As mortes por complicações da SCD ocorrem 
sobretudo em crianças com idade inferior a cinco 
anos, em adolescentes e mulheres grávidas.4

4. Dado que existe muito pouco aconselhamento 
disponível na área da genética para potenciais pais, as 
uniões entre portadores de SCT resultam no nasci-
mento de crianças com SCD. A maioria dos países 
possui políticas e planos nacionais de saúde inade-
quados e escassez de estabelecimentos de saúde, 
 instrumentos de diagnóstico, serviços de tratamento 
e quadros formado. São, portanto, necessárias inter-
venções urgentes para fazer face a este problema de 
saúde pública.

5. Este relatório apresenta uma panorâmica da SCD 
na Região e propõe uma estratégia para tomada de 
medidas por parte dos Estados-Membros e dos par-
ceiros. Faz alusão uma série de intervenções de saúde 
pública para reduzir o fardo da doença, através da 
criação ou reforço nacional de políticas, identifi -
cação precoce, tratamento e sensibilização da comu-
nidade.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

6. A prevalência da drepanocitose depende do 
traço falciforme. Nos locais onde a prevalência do 
SCT ultrapassa 20%, estima-se que a SCD seja de, 
pelo menos, 2%.5 O gene βS afecta a população, 
pelo menos em 40 países da Região e, em cerca de 
23 países da África Ocidental e Central, a pre valência 
do SCT varia entre 20% e 30%; chega a atingir 45% 
em algumas áreas remotas do Uganda ocidental.6

7. Embora mais de 40 países estejam afectados, 
muitos dos dados baseiam-se ainda na informação 
hospitalar e não em dados populacionais. A maioria 
das manifestações da SCD responde facilmente ao 
tratamento, através de intervenções disponíveis; 
contudo, as intervenções não são acessíveis à maioria 
dos doentes, especifi camente aos grupos mais vul-
neráveis, como: crianças com idade inferior a cinco 
anos, adolescentes e mulheres grávidas. Além disso, 
os estabelecimentos laboratoriais para um diag-
nóstico fi ável são limitados.

8. Há poucos profi ssionais de saúde com formação 
adequada, os estabelecimentos de saúde especializa-
dos são insufi cientes, e há escassez de medicamentos 
efi cazes, vacinas e hemotransfusões seguras. Presen-

temente, mesmo nos países desenvolvidos, onde se 
pode realizar o transplante de células estaminais, não 
há uma intervenção de saúde pública largamente 
aceite para a cura clínica da SCD.7 Consequente-
mente, a média de sobrevivência dos doentes com 
SCD em África é inferior a cinco anos; cerca de 50% 
– 80% dos 400 000 bebés que nascem anualmente 
em África com SCD morrem antes de atingirem os 
cinco anos.8 Os sobreviventes sofrem lesões nos 
órgãos terminais, o que encurta a sua esperança de 
vida. Por isso, para melhorar o tratamento da SCD, 
é absolutamente necessário uma identifi cação pre-
coce dos casos e a implementação de uma gestão de 
cuidados de saúde abrangentes (CHCM).

9. As pessoas com SCD são muitas vezes estigmati-
zadas, tendo a SCD importantes implicações socio-
económicas para as pessoas afectadas, suas famílias, 
comunidades e para a nação. As crises recorrentes de 
drepanocitose interferem na vida do doente, espe-
cialmente no campo da educação, trabalho e desen-
volvimento psicossocial. Na República Democrática 
do Congo, 12% das crianças hospitalizadas em enfer-
marias pediátricas sofrem de SCD; a estimativa de 
custo anual dos cuidados é superior a 1000 dólares 
americanos por doente.9

10. Apesar das difi culdades logísticas e económicas, 
o rastreio neonatal da SCD, em combinação com a 
CHCM, têm sido realizados com êxito em algumas 
zonas de África. Por exemplo, no Benim, onde se foi 
levado a cabo o rastreio neonatal e a CHCM, a taxa 
de mortalidade dos menores de cinco anos pela SCD 
foi de 15,5 por 10 000, sendo dez vezes inferior à 
taxa de mortalidade global dos menores de cinco 
anos10 Estes resultados coincidem com os dos países 
desenvolvidos, demonstrando o benefício do rast-
reio dos recém-nascidos e do directo acompanha-
mento das crianças que benefi ciam da CHCM.11

11. Foi realizada investigação em vários países da 
Região para se conseguir um melhor entendimento 
da SCD12 mas há ainda muito a fazer. Essa investi-
gação inclui questões relacionadas com a efi cácia dos 
medicamentos convencionais e tradicionais. Foram 
avaliadas a segurança, a efi cácia e a qualidade de 
 alguns medicamentos tradicionais que parecem ser 
seguros e efi cazes na redução de crises inerentes às 
dores intensas.13 No entanto, não há evidências sub-
stantivas documentadas que sustentem a efi cácia da 
prática tradicional de medicamentos naturais na cura 
da SCD.

Justifi cação

12. O fardo da drepanocitose na Região Africana 
tem vindo a aumentar com o subida demográfi co. 
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Esta situação tem importantes implicações socio-
económicas e de saúde pública. Apesar do recente 
interesse de alto nível pela SCD, incluindo o em-
penho de algumas das Primeiras Damas Africanas e 
da aprovação de uma resolução das Nações Unidas, 
reconhecendo a SCD como um problema de saúde 
pública,14 continua insufi ciente o investimento na 
prevenção e tratamento da SCD com o uso de me-
didas primárias efi cazes de prevenção e de CHCM.

13. Esta estratégia evolui em torno dos documentos 
existentes15

 

e dos resultados passados no combate às 
doenças não transmissíveis. A Resolução WHA59.20 
da OMS realçou a urgência dos Estados-Membros 
para conceber, implementar e reforçar, de uma for-
ma sistemática, equitativa e efi caz, um programa na-
cional integrado e abrangente para a prevenção e 
gestão da SCD. A resolução 1 (V) da Assembleia da 
União Africana e a resolução 63/237 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas reconheceram a SCD 
como um problema de saúde pública e exortaram os 
Estados-Membros a sensibilizarem as populações 
para a SCD. A Assembleia Geral das Nações Unidas 
sugeriu ainda que o dia 19 de Junho fosse assinalado 
como o Dia da Drepanocitose.

14. A estratégia para a SCD na Região Africana da 
OMS procura aumentar a motivação individual e 
comunitária sobre SCD; reforçar a prevenção 
primária; reduzir a incidência, a morbilidade e a 
mortalidade da doença; e melhorar a qualidade de 
vida. Esta estratégia contribui também para a con-
secução dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio 4 e 5. 

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade, objectivos e metas

15. A fi nalidade da estratégia é contribuir para a 
redução da incidência, morbilidade e mortalidade 
devidas à drepanocitose na Região Africana

16. Os objectivos específi cos são:

(a) identifi car intervenções prioritárias para os Esta-
dos-Membros criarem e implementarem progra-
mas, e políticas de prevenção e controlo da SCD 
a todos as níveis; 

(b) proporcionar plataforma de advocacia para au-
mentar a alocação de recursos para a prevenção e 
controlo da SCD, através da colaboração e da 
acção multissectorial;

(c) criar mecanismos de monitorização, avaliação e 
investigação em SCD e aplicar essas conclusões 
nas políticas e programas.

17. As metas para 2020 são:

(a) 50% dos 23 Estados-Membros com alta prevalên-
cia de SCD deverão ter criado e implementado 
um programa nacional de controlo da drepanoc-
itose, claramente defi nido, no contexto de um 
plano estratégico nacional de saúde;

(b) 25% dos países da Região Africana deverão ter 
adoptado o conceito de gestão integral em ter-
mos de cuidados de saúde para a SCD;

(c) pelo menos 50% de todos os países com traço 
falciforme terão criado um sistema de vigilância 
da SCD com quadros técnicos devidamente for-
mados. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

18. Os princípios orientadores desta estratégia são:

(a) apropriação dos países, liderança, justiça e 
participação comunitária, na implementação 
desta estratégia regional;

(b) apropriação dos países, liderança, justiça e 
participação comunitária, na implementação 
desta estratégia regional;

(c) efi cácia, relação custo-benefício e acessibi-
lidade de intervenções comprovadas e serviços, 
especialmente para as classes mais desfavorecidas 
e populações rurais;

(d) intervenções integradas e baseadas em evi-
dências, e abordagem baseada na popu-
lação e centrada na prevenção, para a 
implementação faseada de intervenções prior-
itárias, como parte do plano nacional de saúde;

(e) parcerias, criação e coordenação de equi-
pas que envolvam todos os actores aos diversos 
níveis; a coordenação deverá promover uma 
clara defi nição e compreensão das funções, 
 responsabilidades e mandatos;

(f) sensibilidade cultural, criatividade e 
 responsabilização que envolvam as pessoas, os 
doentes, a sociedade civil e as comunidades na 
tomada de decisões, planifi cação, implemen-
tação e avaliação. As seguintes intervenções 
 deverão ser adaptadas às realidades locais.

Intervenções prioritárias

19. As intervenções de controlo da SCD nos 
 Estados-Membros da Região Africana desenrolam -
se em torno dos Cuidados de Saúde Primários e 
abordagens de promoção da saúde, para garantir o 
desenvolvimento e a implementação de políticas, 
legislação e regulação e alargamento da prevenção 
primária e secundária. Estas intervenções incluem:

(a) melhor prestação dos cuidados de saúde: gestão 
clínica e laboratorial a todos os níveis do sistema 
de saúde, rastreio de recém-nascidos, formação 
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de profi ssionais de saúde e desenvolvimento de 
protocolos;

(b) aconselhamento e testes na área da genética; 
(c) acessibilidade geográfi ca e fi nanceira aos serviços 

de cuidados de saúde;
(d) criação de grupos de apoio aos doentes, advoca-

cia e políticas de emprego para emprego doentes 
emprego para doentes

As seguintes intervenções deverão ser adaptadas às 
realidades locais

20. Advocacia para a mobilização de recursos 
e maior sensibilização. Os Estados-Membros 
 deverão desenvolver e implementar intervenções 
efi cazes de advocacia para um melhor conhecimento 
da SCD e promover esforços de mobilização de 
 recursos locais e internacionais de modo a garantir a 
disponibilidade de infra-estruturas adequadas, equi-
pamento, material e medicamentos. A OMS e os 
países deverão colaborar na criação de redes region-
ais e alianças mundiais que ajudem a reduzir o fardo 
da SCD. Dever-se-á explorar e encorar a advocacia 
ao mais alto nível.

21. Parcerias e impacto social. Dever-se-á incen-
tivar as parcerias entre os profi ssionais de saúde, os 
pais, os doentes, grupos de interesse relevantes nas 
comunidades, organizações não-governamentais 
(ONGs) e nos meios de comunicação social. As 
parcerias irão facilitar a educação do público, o que 
aumentará a sensibilização e encorajará o rastreio no 
seio das comunidades. Os parceiros deverão apoiar 
as prioridades das intervenções de SCD, nomeada-
mente: a realização alargada de rastreios, equipa-
mento laboratorial e vacinas específi cas que não 
fazem parte dos programas nacionais de vacinação 
de rotina, desenvolvimento de intervenções adequa-
das, para reforçar os sistemas de prestação de  cuidados 
de saúde já existentes e uma abordagem multi-
doenças.

22. Criação ou reforço dos programas nacion-
ais de SCD, no quadro da prevenção e  controlo 
das doenças não transmissíveis e em consonân-
cia com os programas de saúde das mulheres e 
crianças. O desenvolvimento destas intervenções 
constitui a base para a melhoria dos cuidados de 
saúde dos doentes de SCD. As áreas essenciais de 
actividade incluem: advocacia; prevenção e aconsel-
hamento, detecção precoce e tratamento, recolha de 
dados, vigilância e investigação, educação comu-
nitária e parcerias. Poder-se-á uma equipa multi-
ssectorial e multidisciplinar integrada, incluindo 
quadros técnicos da saúde e assistentes sociais, pro-
fessores, pais e ONGs envolvidas, a fi m de trabal-
harem os aspectos práticos da prestação de cuidados 

de saúde, bem como na implementação e monitoria 
do programa.

23. Criação de capacidades. Os profi ssionais de 
saúde deverão receber formação inicial e em serviço 
na área do controlo da SCD, incluindo a prevenção, 
diagnóstico e tratamento de casos e de complicações. 
Dever-se-ão fornecer os requisitos básicos para satis-
fazer as necessidades destes serviços, aos diversos 
níveis do sistema de saúde. Todos os membros da 
equipa de cuidados de saúde são importantes para o 
êxito da criação e implementação do programa. 

24. Actividades de apoio a grupos especiais – 
crianças com idade inferior a cinco anos, 
 adolescentes e mulheres grávidas. Os Estados-
Membros deverão reforçar actividades nacionais de 
apoio na área da SCD, tendo como alvo os grupos 
vulneráveis, tais como: crianças com idade inferior a 
5 anos, os adolescentes e as mulheres grávidas, que 
deverão benefi ciar de pacotes fi nanceiros para o 
tratamento dos casos. São ainda outras medidas de 
apoio o diagnóstico precoce e o tratamento de com-
plicações, regimes especiais de transfusão, cirurgias, 
vacinação, profi laxia com antibióticos, ácido fólico e 
antipalúdicos, programas especiais de cuidados pré-
natais, apoio psicossocial e profi ssional aos pacientes 
e intervenções educativas de adaptação.

25. A prevenção primária, incluindo aconsel-
hamento e testes na área da genética. A pre-
venção pressupõe a criação de intervenções de 
aconselhamento e testes na área da genética nos país-
es de elevada prevalência de modo a reduzir a ligação 
entre os portadores. O aconselhamento genético e as 
actividades de promoção da saúde podem levar a 
redução substancial do número de crianças que nas-
cem com a doença. Para o efeito, é essencial um 
envolvimento e um apoio comunitário generaliza-
dos. 

26. Identifi cação precoce e rastreio. Em termos 
ideais, a doença deverá ser identifi cada à nascença, 
como parte do rastreio de rotina dos recém-nascidos 
ou qualquer contacto subsequente que a criança 
tenha com uma unidade de saúde. Em conformi-
dade com a política do país, a detecção precoce pod-
erá ser realizada pelo rastreio universal de todos os 
recém-nascidos, pelo rastreio destinado aos bebés 
nascidos de mães portadoras e pelo rastreio de mul-
heres grávidas. O rastreio dos bebés deverá ser reali-
zado com o sangue colhido através de uma picada no 
calcanhar; o teste poderá ser efectuado por focaliza-
ção isoeléctrica ou por cromatografi a líquida de alto 
realização. Estes serviços deverão ser disponibiliza-
dos em paralelo ao aconselhamento e a educação 
para a saúde, visto que o diagnóstico suscita graves 
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questões médicas, éticas e culturais, que podem var-
iar de país para país.

27. Gestão integral dos cuidados de saúde para 
pacientes, de todas as idades, com SCD. A 
CHCM consiste no seguinte: educação dos pais e 
dos pacientes, alimentação correcta, hidratação 
 adequada, uso de uma profi laxia com antibióticos e 
antipalúdicos; suplementos de ácido fólico, uso de 
vacinas específi cas, acompanhamento médico con-
tinuado, detecção precoce e tratamento das compli-
cações. Estas medidas irão reduzir a morbilidade, 
evitar complicações e melhorar a qualidade de vida. 
Em consonância com a Declaração de Ouaga-
dougou, a CHCM deverá também ser integrada no 
sistema de saúde, através da abordagem dos CSP 
para satisfazer as necessidades tanto das populações 
rurais como urbanas, incluindo a prevenção de com-
plicações e, quando necessário, a encaminhamento 
dos pacientes para centros de saúde. Os cuidados dos 
familiares e o apoio com base nas comunidades de-
verão ser integrados no programa nacional. A imple-
mentação da CHCM requer quadros formados, 
serviços adequados e intervenções adaptáveis às 
 necessidades locais das comunidades.

28. Fornecimento de medicamentos de baixo 
custo para tratamento da SCD e alívio das 
dores. Dever-se-á promover o uso de medicamen-
tos genéricos de qualidade como parte da lista 
 nacional de medicamentos essenciais. As entidades 
económicas sub-regionais poderão ajudar na 
produção e compra destes medicamentos. Atenden-
do que muitos pacientes com drepanocitose tendem 
a regressar às práticas de medicina tradicional, as far-
macopeias tradicionais dever-se-á incentivar, após 
testes adequados, validação e normalização. Os prat-
icantes de medicina tradicional deverão, sempre que 
possível, estar envolvidos no tratamento e encamin-
hamento de pacientes com SCD.

29. Reforço das capacidades laboratoriais e de 
diagnóstico e material, com cobertura em 
todo o país. Deverão ser disponibilizados os instru-
mentos para o diagnóstico da SCD, de acordo com 
a sua complexidade, a todos os níveis do sistema de 
saúde, a começar pelos cuidados primários. Dever-
se-á criar um sistema de manutenção e abastecimen-
to contínuo de material, e serem disponibilizados 
serviços de diagnóstico e de imagiologia para a 
 detecção precoce de complicações. 

30. Iniciar e melhorar a vigilância da drepanoc-
itose. Deverão ser executadas actividades baseadas 
na comunidade, incluindo vigilância e supervisão, 
monitoria a todos os níveis de operação, bem como 
avaliação periódica a nível nacional de modo a 

reduzir o fardo da SCD. A informação estabelecida 
deverá ser divulgada e utilizada como evidência na 
elaboração de políticas, assim como na tomada de 
decisões diárias sobre a gestão do programa.

31. Promoção da investigação. É importante 
 descrever a história da SCD, a sua evolução clínica e 
associação com o paludismo e outras doenças. De 
acordo com a Declaração de Argel, é necessário pro-
mover investigação inovadora em SCD, orientada 
para os conhecimentos básicos e sua transformação 
em novos instrumentos como: medicamentos, vaci-
nas e instrumentos de diagnóstico. É igualmente 
 importante identifi car as lacunas em termos de 
 conhecimentos e avaliar estratégias, promover a 
 investigação tanto em medicamentos convencionais 
como tradicionais para produzir evidências em 
 termos de segurança, efi cácia e qualidade.

Papéis e responsabilidades

32. Os países deverão:

(a) elaborar, implementar e reforçar programas 
 nacionais integrados de SCD, orientados para o 
ambiente socioeconómico, no qual funciona o 
sistema de saúde;

(b) mobilizar e alocar recursos aos programas da 
SCD;

(c) promover a sensibilização e o envolvimento 
comunitário na prevenção, cuidados aos 
 pacientes e apoio na área da SCD;

(d) integrar a vigilância da SCD dentro do sistema 
nacional de informação sanitária;

(e) melhorar os conhecimentos e as competências 
dos estabelecimentos de cuidados de saúde e 
outros no controlo da SCD;

(f) colaborar com parceiros para realizar investigação 
básica e aplicada;

(g) Apoiar e coordenar as associações nacionais 
 envolvidas na prevenção e controlo da SCD.

33. A OMS e os parceiros deverão apoiar os países:

(a) mobilizar a comunidade internacional para a pre-
venção e tratamento efi caz da SCD; e facilitando 
uma efi caz ligação, colaboração e coordenação 
entre os parceiros e partes interessadas;

(b) advogar visando uma maior alocação de recursos, 
especialmente para a prevenção; estabelecimento 
de infra-estruturas adequadas, equipamento e 
medicamentos e investigação;

(c) prestar apoio técnico e material para elaborar ou 
reforçar as políticas e programas nacionais de 
SCD, incluindo monitoria e avaliação;

(d) promover e apoiar parcerias para melhorar a for-
mação e as competências dos quadros técnicos da 
área da saúde e levar a cabo investigação.
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Implicações nos recursos

34. O actual nível de fi nanciamento afectado à 
 prevenção e controlo da SCD é, regra geral, insufi -
ciente. Serão necessários recursos adicionais internos 
e externos para apoiar a implementação desta 
 estratégia. É preciso especifi camente garantir a dis-
ponibilidade de recursos humanos formados aos dif-
erentes níveis do sistema de saúde, bem como o 
fornecimento de medicamentos e equipamento

MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

35. A monitoria e a avaliação contínuas são cruciais 
para o êxito dos programas de controlo da SCD e 
deverão basear-se nos processos, resultados e impac-
to. Estes indicadores deverão satisfazer os critérios 
dos sistemas nacionais em termos de gestão sanitária, 
e serem reportados aos fóruns internacionais, nos 
próximos 5 – 10 anos.

36. Os indicadores para a monitoria do progresso in-
cluirão a disponibilidade e cumprimento das políti-
cas de controlo da SCD, legislação, regulamentos, 
programas e orientações. Os indicadores dos resulta-
dos e do impacto incluirão a redução da incidência, 
da mortalidade, morbilidade e dos factores de risco 
da SCD, resultados educativos, segurança no trabal-
ho dos pacientes com drepanocitose.

CONCLUSÃO

37. Apesar de ser a doença de maior prevalência em 
África, a drepanocitose, juntamente com o seu grave 
impacto sanitário e socioeconómico, é geralmente 
negligenciada. Em última instância, esta é resultante 
da falha de múltiplas insufi ciências dos órgãos e em 
morte prematura, que ocorre essencialmente em cri-
anças com idade inferior a cinco anos, adolescentes e 
mulheres grávidas.

38. A agenda para a gestão integral dos cuidados de 
saúde necessita de promotores a nível nacional, de 
uma liderança empenhada e de uma acção efi caz a 
todos os níveis. É preciso incentivar fortes parcerias 
entre os Estados-Membros, a OMS e outros parcei-
ros de desenvolvimento, as comunidades e as  pessoas.

39. A implementação das intervenções sugeridas 
nesta estratégia deverá garantir a prevenção, os cui-
dados de saúde e o apoio, a todos os níveis, e resultar 
numa melhor qualidade e esperança de vida para as 
pessoas afectadas. Estes contribuirão para a realização 
dos ODMs 4 e 5 e proporcionarão às pessoas 
 afectadas uma vida mais produtiva.

40. O Comité Regional analisou e adoptou a 
 estratégia de combate à Drepanocitose.
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INTRODUÇÃO

1. A eliminação do sarampo é defi nida como a 
ausência de casos endémicos, por um período de 
doze meses ou mais, na presença de uma vigilância 
adequada. A erradicação mundial do sarampo é o 
efeito sumativo da eliminação do sarampo em todas 
as regiões da OMS. 

2. O Objectivo 4 do Desenvolvimento do Milénio 
(ODM4)1 tem como fi nalidade reduzir em dois 
terços a mortalidade das crianças com idade inferior 
a cinco anos, até 2015, em comparação com os 
níveis de 1990. A vacinação contra o sarampo reduz-

irá a respectiva mortalidade e contribuirá para a con-
secução do ODM4.

3. A Região Africana adoptou os objectivos de 
redução da mortalidade pelo sarampo e tem vindo a 
implementar as estratégias recomendadas pela OMS-
UNICEF desde 20012,3. Estas estratégias incluem: 
aumentar a cobertura da vacina anti-sarampo (VAS) 
na vacinação de rotina; proporcionar uma segunda 
oportunidade de vacinação contra o sarampo, at-
ravés das Actividades Suplementares de Vacinação 
(ASVs), realizar uma vigilância baseada em casos, in-
cluindo a confi rmação laboratorial e melhorar o 
tratamento dos casos. 

RESUMO

1. A Região Africana adoptou os objectivos de redução da mortalidade pelo sarampo a partir de 
2001 e tem vindo a implementar as estratégias recomendadas pela OMS-UNICEF. A imple-
mentação bem sucedida destas estratégias resultou numa redução de 92% do número estimado de 
óbitos pelo sarampo na Região, entre 2000 e 2008. 

2. Apesar da redução signifi cativa da mortalidade pelo sarampo, a realidade é que a cobertura 
vacinal do sarampo, a qualidade das actividades suplementares de vacinação e a qualidade da 
vigilância desta doença na Região Africana ainda não atingiram os níveis desejados para reverter o 
ressurgimento do sarampo. Em 2010, 28 países da Região Africana sofreram surtos de sarampo.

3. A eliminação do sarampo é biológica e programaticamente viável, com base em experiências de 
redução da mortalidade pelo sarampo na passada década. Os esforços para a eliminação deverão ser 
totalmente liderados pelos países e implementados para reforçar os sistemas de vacinação e pro-
mover a equidade da prestação de serviços.

4. As intervenções prioritárias deverão incluir a melhoria da cobertura vacinal, através da imple-
mentação sistemática de uma combinação de abordagens, da disponibilização de uma segunda 
oportunidade de vacinação contra o sarampo, da concretização de uma vigilância da sensibilidade à 
doença, da formação de capacidades de pessoal do saúde, da melhoria da qualidade dos dados de 
monitorização da vacinação, da realização de uma advocacia continuada e da mobilização dos 
parceiros locais e internacionais, bem como do reforço da investigação operacional.

5. O presente documento propõe uma estratégia para a eliminação do sarampo até 2020 na 
Região Africana. O Comité Regional analisou e aprovou esta estratégia, assim como a sua respec-
tiva Resolução.

5.10 Eliminação do sarampo até 2020: Uma 
estratégia para a Região Africana 
(AFR/RC61/8)
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4. As estratégias de redução da mortalidade pelo 
sarampo têm sido implementadas através da colabo-
ração entre os governos nacionais e os parceiros de 
modo a promover uma prestação integrada de inter-
venções para a sobrevivência da criança. A imple-
mentação bem-sucedida das estratégias de redução 
da mortalidade pelo sarampo resultou numa diminu-
ição de 92% do número estimado de óbitos pelo sar-
ampo na Região Africana, entre 2000 e 2008.4

5. O Grupo de Técnico de Aconselhamento da 
Região Africana para o Sarampo (TAG) propôs um 
objectivo de pré-eliminação para reduzir a mortali-
dade pelo sarampo em 98% até 2012, em com-
paração com as estimativas para 2000, reduzindo 
anualmente a incidência do sarampo para menos de 
cinco casos por milhão de habitantes, em todos os 
países, e atingindo as metas para os principais indica-
dores de realização da vigilância. Os dois principais 
indicadores de realização da vigilância do sarampo 
são: i) a taxa de doenças exantemáticas febris, não 
devido ao sarampo (meta de, pelo menos, 2 por 100 
000 de habitantes); e ii) a percentagem de distritos 
que investigaram, pelo menos, um caso suspeito de 
sarampo com amostra de sangue, por ano (meta de 
80% ou mais por ano).

6. Em 2010, a Sexagésima Sessão do Comité Re-
gional Africano da OMS aprovou a Resolução 

AFR/RC60/R4: Situação actual da vacinação de 
rotina e erradicação da poliomielite na Região Afri-
cana: desafi os e recomendações. Esta resolução 
demonstrava preocupação acerca da fragilidade dos 
avanços na redução da mortalidade pelo sarampo e 
solicitava aos Estados-Membros que aumentassem o 
fi nanciamento da vacinação, que reforçassem a in-
vestigação da vacinação e melhorassem a qualidade 
da implementação de estratégias de controlo das 
doenças evitáveis pela vacinação.5

7. O presente relatório propõe uma estratégia para a 
eliminação do sarampo na Região Africana até 2020.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

8. Entre 1980 e 1989, foram reportados uma média 
de um milhão de casos suspeitos de sarampo por 
ano, na Região Africana. Esta média anual durante 
dez anos baixou para 450 000 nos anos 90 e para 250 
000 entre 2000 e 2009. Entre 2006 e 2009, a média 
anual de casos de sarampo notifi cados foi inferior a 
100 000 para o total da Região.6

9. A estimativa da OMS/UNICEF para a cober-
tura da primeira dose da vacina anti-sarampo (VAS 

Figura 1:  Número de países da Região Africana por categoria de cobertura da VAS1, 2001–2009 (estimativas OMS/

UNICEF).
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1) na Região Africana aumentou de 56% em 2001, 
para 69% em 2009 . Do mesmo modo, o número de 
países com cobertura da VAS1 acima dos 90% au-
mentou de quatro para treze e o número de países 
com cobertura inferior a 50% diminuiu de oito para 
dois (Figura 1).

10. Foram vacinadas nas ASV, entre 2001 e 2010, 
quatrocentas e quarenta e cinco milhões de crianças, 
em 43 Estados-Membros8. As AVS do sarampo pro-
porcionam uma plataforma para uma prestação cus-
to–benefício de intervenções de sobrevivências das 
crianças de elevado impacto, incluindo um suple-
mento de vitamina A, mosquiteiros tratados com 
insecticida (ITN) e fármacos antihelínticos.

11. Até Dezembro de 2010, 40 Estados-Membros9 
estabeleceram uma vigilância do sarampo baseada em 
casos, apoiada por uma rede de 44 laboratórios na-
cionais, que usam procedimentos e instrumentos 
normalizados para confi rmar casos de sarampo, pro-
cedendo regularmente a exercícios de controlo da 
qualidade.

12. Em 2010, a taxa de doenças exantemáticas febris, 
não devido ao sarampo, era de 4,1 por 100 000 hab-
itantes na Região, com 25 países10 (63%) a atingirem 
a meta. Para além disso, 29 países11 (73%) atingiram 
a meta de 80% ou mais de distritos que investigam 
casos de sarampo.

13. Em 2010, 28 países12 da Região sofreram surtos 
de sarampo com um total cumulativo de 223 016 ca-
sos notifi cados e de 1193 óbitos correspondentes. 
Estes surtos foram devidos à mudança da susceptibili-
dade epidemiológica que inclui indivíduos da terceira 
idade, a uma cobertura sub-óptima de rotina de vaci-
nação e a lacunas na cobertura das AVS. Em certos 
países da África Austral, a resistência à vacinação por 
parte de certas comunidades religiosas contribuiu para 
surtos em grande escala. 

14. Os problemas identifi cados relativos à qualidade 
dos dados de monitoria e de vigilância da vacinação 
incluem falta de rigor nos denominadores, falhas na 
documentação e na possibilidade de verifi car os da-
dos da cobertura da vacinação. Para além disso, os 
dados sobre a vigilância e os surtos são incompletos.

15. Existe falta de dados pormenorizados referentes 
aos motivos das lacunas dos serviços de vacinação, de 
modo atingir, de forma adequada, às populações-al-
vo, o que realça a necessidade de uma maior investi-
gação operacional que identifi que as causas 
subjacentes e as melhores abordagens para colmatar 
estas defi ciências.

16. Em 2009 e 2010, em 21 das 30 AVS de acom-
panhamento do sarampo, os países apenas conseg-

uiram angariar menos de 50% dos custos 
operacionais, das fontes locais. Estas quebras nos re-
cursos levaram ao adiamento de AVS e prejudicaram 
a sua qualidade.

Justifi cação

17. Em 2008, estimou-se que o sarampo matou, an-
ualmente, cerca de 28 000 crianças na Região Afri-
cana13, o que representa uma redução signifi cativa da 
mortalidade do sarampo na Região. No entanto, 
estes avanços poderão desaparecer e as mortes pelo 
sarampo voltarão a aumentar se os Estados-Membros 
não mantiverem uma elevada cobertura de vaci-
nação.

18. Estudos de viabilidade realizados a nível mundial 
indicam que a erradicação do sarampo é biológica e 
tecnicamente viável, que sejam de custo-benefício e 
benéfi cas para os sistemas de saúde.14

19. A eliminação regional do sarampo poderá inspir-
ar-se nos êxitos da implementação das estratégias de 
redução da mortalidade pelo sarampo e nas lições 
retiradas da Iniciativa de Erradicação da Poli-
omielite15. A eliminação do sarampo irá promover a 
integração de intervenções de sobrevivência das cri-
anças e irá contribuir para o reforço dos sistemas de 
vacinação, através da promoção das competências 
dos profi ssionais da saúde, reforço dos sistemas de 
gestão das vacinas, mobilização das comunidades e 
aproximação às populações, que habitualmente não 
benefi ciam da prestação de serviços de rotina.

20. Quatro das seis Regiões16 da OMS já adoptaram 
os objectivos de eliminação do sarampo. A Região 
das Américas já atingiu e manteve a eliminação do 
sarampo desde 2002, através de uma cobertura vaci-
nal de rotina alta e continuada, da boa qualidade das 
AVS do sarampo e da vigilância da sensibilidade.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade, objectivos e metas

21. A fi nalidade desta estratégia regional é conseguir 
a eliminação do sarampo em todos os Estados- 
Membros da Região Africana até 2020.

22. Os objectivos específi cos são: 

(a) reduzir a incidência do sarampo em todos os 
países;

(b) aumentar o acesso aos serviços de vacinação em 
todos os distritos;

(c) melhorar a cobertura durante as AVS periódicas 
do sarampo e as actividades de vacinação de res-
posta a surtos;

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   175 06/10/2012   12:05:41



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

176

(d) reforçar a qualidade da vigilância do sarampo, 
bem como a investigação epidemiológica e viro-
lógica dos surtos em todos os países

23. As metas desta estratégia são conseguir que, até 
2020, todos os países da Região Africana tenham 
 atingido e mantido:

(a) uma incidência do sarampo inferior a um caso 
por milhão de habitantes, a nível nacional;

(b) uma cobertura de vacinação do sarampo de pelo 
menos 95%, a nível nacional e em todos os 
 distritos;

(c) uma cobertura de pelo menos 95% durante as 
AVS periódicas do sarampo e nas actividades de 
vacinação de resposta a surtos;

(d) um nível de pelo menos 80% dos distritos a in-
vestigar um ou mais casos de suspeita de sarampo 
durante um ano, e uma taxa de pelo menos 2 
casos por 100 000 habitantes de doença febril 
eruptiva não relacionada com o sarampo, a nível 
nacional.

Princípios orientadores

24. Os princípios orientadores desta estratégia são: 

(a) Apropriação e liderança dos países na im-
plementação desta estratégia regional.

(b) Alocação de recursos adequados e sua utili-
zação efi caz para atingir as metas de forma atem-
pada e manter os avanços da eliminação regional.

(c) Reforço de parcerias aos níveis local e mun-
dial e promoção de uma colaboração inter-
sectorial sustentável, devido a necessidade de 
institucionalizar uma acção intersectorial co-
ordenada para melhorar os determinantes da 
saúde.

(d) Apropriação comunitária, assegurando que as 
comunidades e a sociedade civil se envolvam ac-
tivamente e desempenhem um papel central na 
implementação das estratégias de eliminação.

(e) Integração de intervenções do sarampo nos 
serviços de saúde, aproveitando as oportuni-
dades criadas pela implementação das estratégias 
de eliminação do sarampo para aplicar inter-
venções adicionais de sobrevivência infantil de 
elevado impacto.

(f) Acesso equitativo a serviços básicos de 
saúde especialmente das pessoas que vivem em 
zonas limítrofes, comunidades de migrantes e de 
nómadas, bem como outros segmentos popula-
cionais mais desfavorecidos.

Intervenções prioritárias

25. Melhorar a cobertura de vacinação de roti-
na, através da implementação sistemática de uma 

combinação de abordagens que cheguem a todos os 
cuja vacinação se destina. Estas abordagens, incluin-
do a abordagem Chegar a Todos os Distritos, as Jor-
nadas periódicas da Saúde da Criança e outras, 
envolvem basicamente: uma maior procura de vaci-
nação por parte das comunidades, uma melhor 
prestação de serviços, através do uso da informação 
para a gestão dos programas, um acesso alargado à 
vacinação, incluindo serviços de aproximação à 
comunidade, e melhoria e reforço dos sistemas de 
gestão de vacinas.

26. Dar uma segunda oportunidade para a vac-
inação contra o sarampo, através de AVS do sar-
ampo de alta qualidade e/ou da introdução de uma 
segunda dose de vacinação contra o sarampo no pro-
grama de vacinação de rotina em países selecciona-
dos, como uma abordagem estratégica essencial para 
manter uma alta imunidade da população. Contudo, 
a faixa etária-alvo para as AVS e o intervalo entre as 
AVS terão de ser determinados de acordo com os 
padrões epidemiológicos locais, a necessidade de 
reduzir a incidência da doença em todos as faixas 
etárias e atingir níveis de imunização que possam 
conduzir à interrupção da transmissão local e da 
transmissão causada por importações. As abordagens 
estratégicas e as melhores práticas, que comprovam 
levar a uma alta realização das AVS e a uma alta co-
bertura, serão promovidas e largamente implemen-
tadas.

27. Melhorar a qualidade dos dados de moni-
toria da vacinação. Os gestores dos programas de 
vacinação deverão avaliar a qualidade dos dados da 
cobertura de vacinação e levar a cabo controlos reg-
ulares da sua qualidade, usando métodos normaliza-
dos, como a Avaliação da Qualidade dos Dados e 
inquéritos faseados à cobertura dos serviços agrega-
dos, se for caso disso, utilizar essa informação para 
garantir uma melhor gestão do programa de elimi-
nação.

28. Melhorar a qualidade da vigilância da 
doença. Será necessário efectuar a vigilância da 
 sensibilidade de modo a monitorizar a situação 
 epidemiológica e orientar a estratégia de vacinação. 
A implementação da vigilância do sarampo deverá 
assentar na rede existente de vigilância das doenças 
evitáveis pela vacinação. A escala geográfi ca e o 
 âmbito do programa para a detecção, investigação e 
notifi cação de casos suspeitos de sarampo, terão de 
ser reforçados.

29. Melhorar a partilha da informação entre os 
Estados-Membros. Para uma vigilância de alta 
qualidade, será necessário que os países partilhem 
regularmente informação epidemiológica, entre os 
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sectores público e privado, especialmente, nas zonas 
fronteiriças, onde é necessário tomarem-se medidas 
conjuntas de modo a responder rapidamente aos sur-
tos de sarampo. O papel alargado dos laboratórios 
nacionais do sarampo num contexto de eliminação 
deverá ser apoiado, em especial na identifi cação e 
caracterização das estirpes de vírus.

30. Promover investigação operacional. No 
processo de implementação destas intervenções pri-
oritárias, será necessário um maior investimento na 
investigação operacional, uma investigação epidemi-
ológica normalizada para um melhor entendimento 
das características das populações não imunizadas, as 
causas da falta de vacinação, a qualidade global dos 
serviços de vacinação e o desenvolvimento de 
abordagens inovadoras, a fi m de colmatar as falhas de 
imunidade das populações não contempladas.

31. Garantir a formação de capacidades. Dever-
se-ão efectuar estudos adequados, quantitativos e 
qualitativos para avaliar as necessidades de formação 
dos profi ssionais da saúde, além de actividades de 
formação das competências de modo a abordar as 
lacunas em termos de capacidade dos quadros de 
saúde para planear, implementar e monitorizar os 
serviços de vacinação de rotina, implementar activi-
dades suplementares de vacinação de alta qualidade e 
levar a cabo a vigilância da sensibilidade à doença.

32. Proceder a uma advocacia sustentada e 
mobilização de recursos. É necessário levar a 
cabo uma forte advocacia para promover materiais 
de advocacia e promover a eliminação do sarampo, 
e envolver os parceiros e os doadores através de re-
uniões regulares de modo assegurar o fi nanciamento 
adequado da implementação de estratégias de elimi-
nação do sarampo. As experiências deverão ser doc-
umentadas e divulgadas as melhores práticas e as 
lições retiradas.

33. Mobilizar parceiros e coordenar as inter-
venções. É importante continuar a usar a platafor-
ma das Comissões de Coordenação Interagências 
(CCI) e outros fóruns nacionais e sub-nacionais para 
reforçar as parcerias locais e angariar novas parcerias, 
quando necessário. Os Estados-Membros deverão 
coordenar e liderar as parcerias de modo a optimizar 
a utilização dos contributos para atingir o objectivo 
da eliminação do sarampo e contribuir para o re-
forço dos sistemas de vacinação.

34. Garantir a disponibilidade e qualidade de 
vacinas e medicamentos de baixo custo. É pre-
ciso reforçar a aquisição, o fornecimento e a gestão 
de vacinas e medicamentos, garantindo o acesso da 
população aos mesmos, com um custo acessível para 

se alcançar a cobertura universal e a uma melhor 
gestão dos casos.

Papéis e responsabilidades

Estados-Membros

35. Os Estados-Membros deverão: 

(a) Adoptar o objectivo da eliminação do sarampo a 
ser atingido até 2020;

(b) Elaborar planos estratégicos dirigidos à elimi-
nação do sarampo até 2020;

(c) Mobilizar e alocar os recursos adequados à 
 implementação de planos estratégicos;

(d) Adoptar, adaptar ou elaborar e usar normas que 
facilitem a implementação das estratégias.

(c) Criar mecanismos sustentáveis para uma co-
ordenação regular dos intervenientes e parceiros 
na implementação de estratégias, incluindo 
transfronteiriças;

(f) Realizar investigação operacional nos vários as-
pectos da implementação da estratégia, de forma 
a garantir a execução das metas;

(g) Documentar lições retiradas dos esforços de 
redução da mortalidade pelo sarampo e identi-
fi car as melhores práticas para estímulo e reforço;

(h) Mobilizar, envolver e capacitar as comunidades 
de modo a utilizarem efi cazmente os serviços de 
vacinação.

OMS e Parceiros

36. Tendo em consideração as intervenções prior-
itárias propostas, a OMS, em colaboração com a 
UNICEF e outros parceiros, incluindo a Iniciativa 
do Sarampo deverão:

(a) Fornecer assistência técnica aos países para o 
desenvolvimento de planos estratégicos e opera-
cionais e para a implementação das estratégias de 
eliminação do sarampo;

(b) Ajudar os Estados-Membros a realizar investi-
gação operacional para melhor orientar a imple-
mentação das estratégias de eliminação do 
sarampo;

(c) Criar e disponibilizar normas e orientações actu-
alizadas, incluindo o programa de vacinação para 
a implementação das intervenções;

(d) Apoiar os Estados-Membros na mobilização dos 
recursos necessários para atingir a eliminação do 
sarampo até 2020;

(e) Intensifi car o apoio aos países na vigilância trans-
fronteriça e na gestão dos surtos de sarampo;

(f) Levar a cabo advocacia junto dos parceiros e 
doadores mundiais para aumentar os recursos.
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Implicações dos recursos

37. A eliminação do sarampo requererá de compro-
misso nacional ao mais alto nível e o necessário 
apoio fi nanceiro para a implementação total dos 
planos nacionais integrais de vacinação, que incluam 
a eliminação do sarampo. Os esforços de eliminação 
do sarampo deverão ser integrados no sistema global 
de saúde, reforçando particularmente a melhoria do 
acesso a serviços de vacinação, garantindo práticas de 
vacinação seguras e aperfeiçoando a capacidade dos 
quadros da saúde, redes laboratoriais, vigilância 
 epidemiológica e sistemas de cadeia de frio.

38. Foi estimado que é necessário um total de 2,6 mil 
milhões de dólares para se conseguir atingir a elimi-
nação do sarampo na Região Africana, até ao ano 
2020. Quarenta e seis por cento deste montante 
refere-se aos actuais custos programáticos da prestação 
de serviços de vacinação de rotina.

39. Será importante continuar a promover parcerias 
mundiais e locais, com base no modelo da Iniciativa 
do Sarampo. Os Estados-Membros deverão criar 
mecanismos viáveis para a coordenação dos parcei-
ros de modo a conjugar os recursos dos parceiros 
locais e a optimizar o uso das oportunidades criadas 
pelo sector privado, organizações da sociedade civil, 
organizações de natureza religiosa e outros sectores.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

40. A monitoria dos progressos na visando a elimi-
nação do sarampo na Região far-se-á através da 
monitoria em curso para a cobertura da vacinação de 
rotina do sarampo e da monitoria da cobertura das 
AVS, a nível nacional e distrital. Além disso, a taxa 
de desistência da DPT1 – VAS1 será monitorizada e 
serão levar-se-ão a cabo periodicamente inquéritos 
sobre a cobertura para validar a cobertura adminis-
trativa das doses da vacinação de rotina e das AVS. 
Será realizada a análise dos dados desagregados de 
modo a monitorizar a equidade da prestação de 
serviços em todas as zonas geográfi cas e populacion-
ais.

41. Uma vigilância do sarampo de elevada qualidade 
e baseada em casos, sustentada por confi rmação 
 laboratorial de casos e surtos, facultará a informação 
importante necessária à monitoria da situação epide-
miológica e incidência do sarampo. Para além disso, 
para colmatar as lacunas da detecção e notifi cação 
dos casos, a modelação epidemiológica fornecerá 
 estimativas dos óbitos pelo sarampo. Os indicadores-
padrão de monitoria da execução da vigilância do 
sarampo serão regularmente controlados de modo a 

garantir a manutenção da vigilância da sensibilidade. 
A distribuição e a circulação das estirpes virais do 
sarampo serão também monitorizadas, através de 
caracterização laboratorial das estirpes de vírus em 
todos os surtos de sarampo.

42. A investigação operacional será realizada para 
determinar as causas da falta de vacinação e será uti-
lizada para se desenvolver novas abordagens, a fi m 
de melhorar a prestação dos serviços de vacinação, 
através do programa de rotina e das AVS, bem como 
para introduzir tecnologias recentes e futuras de 
confi rmação de casos de sarampo e de administração 
das vacinas contra o sarampo. 

43. Os progressos na via do objectivo da eliminação 
regional do sarampo serão avaliados por uma enti-
dade independente em 2015, sendo os resultados 
usados para realinhar e aperfeiçoar a implementação 
da estratégia. Uma avaliação fi nal abrangente da 
 estratégia e do seu impacto sobre os sistemas de 
 vacinação será realizada em 2020.

CONCLUSÃO

44. As estratégias da OMS/UNICEF de redução da 
mortalidade pelo sarampo têm provado a sua efi ciên-
cia sobre o decréscimo dos óbitos pelo sarampo na 
Região Africana. Os esforços de eliminação assen-
tarão nestas experiências da última década, de forma 
a reforçar os sistemas de vacinação, especialmente 
através da formação de competências dos profi ssion-
ais de saúde na área do planeamento, implementação 
e monitorização dos serviços de vacinação, bem 
como através do aperfeiçoamento do sistema da ca-
deia do frio e das práticas de gestão das vacinas. Será 
necessário efectuar investigação operacional para um 
melhor entendimento e uma melhor implementação 
das estratégias de melhoria e manutenção de um alto 
nível de cobertura vacinal.

45. A implementação da estratégia regional de elim-
inação do sarampo terá o apoio de uma parceria 
mundial e regional empenhada, assim como de 
parcerias alargadas de âmbito local, de modo a 
 garantir a disponibilidade e o uso efi ciente dos 
 recursos.

46. A eliminação do sarampo é biológica e progra-
maticamente viável. No entanto, ela requer uma im-
plementação intensiva de intervenções prioritárias e 
um fi nanciamento adequado, quer dos Estados-
Membros quer dos parceiros locais e internacionais.

47. O Comité Regional analisou e aprovou esta 
 estratégia.
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Resolução AFR/RC61/WP

Eliminação do sarampo até 2020: Estratégia 
para a Região Africana 

O Comité Regional,

Após ter examinado cuidadosamente o docu-
mento “Eliminação do sarampo até 2020: Estratégia 
para a Região Africana”;

Recordando as Resoluções AFR/RC52/R2 
 sobre a estratégia regional para a vacinação durante

o período de 2003–2005; AFR/RC56/R1 sobre 
o plano estratégico regional para o Programa Alar-
gado de Vacinação 2006–2009; AFR/RC60/R4 
sobre a vacinação de rotina e a erradicação da 
 poliomielite na Região Africana;

Apreciando as realizações conseguidas até agora 
pelos Estados-Membros e parceiros no que toca à 
redução da mortalidade por sarampo em 92% em 
2008, comparando com as estimativas do ano 2000;

Tomando nota dos desafi os referentes à precisão 
das estimativas populacionais para a monitorização 
da cobertura da vacinação;

Profundamente preocupado com o recente res-
surgimento do sarampo na Região Africana, e com a 
fragilidade das conquistas na redução da mortalidade 
por sarampo;

Tomando nota da alteração do padrão epidemio-
lógico do sarampo, com uma percentagem crescente 
de casos em crianças pequenas, crianças mais velhas 
e adultos;

Reconhecendo a viabilidade programática, assim 
como os desafi os sistémicos da eliminação do 
 sarampo;

Convencido de que eliminar o sarampo irá 
 contribuir signifi cativamente para a consecução do 
ODM 4 e para o futuro reforço dos sistemas de 
saúde;

1. 1. APROVA o documento que visa a adopção 
de um objectivo de eliminação do sarampo para a 
Região Africana.

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) desenvolvam e implementem planos nacionais 
para a eliminação do sarampo até 2020, seguindo 
o Plano Estratégico Regional;

(b) forneçam recursos fi nanceiros e humanos ade-
quados para a implementação de planos nacion-
ais, para sustentar as conquistas obtidas na 
redução da mortalidade por sarampo, de forma a 
atingir os objectivos de pré¬-eliminação do 

 sarampo até 2012, e por fi m atingir a eliminação 
do sarampo até 2020;

(c) mobilizem as partes interessadas nacionais e 
inter nacionais dos sectores público e privado, 
ONG, organizações bilaterais e multilaterais, 
 incluindo as comunidades locais e coordenem 
todas as actividades nos esforços da eliminação 
do sarampo;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) desenvolva um Plano Estratégico Regional para 
a eliminação do sarampo;

(b) forneça orientação técnica, com base em evidên-
cias, sobre problemas programáticos, incluindo a 
idade para a vacinação contra o sarampo;

(c) preste apoio técnico aos Estados-Membros para 
o desenvolvimento e implementação de planos 
nacionais para a eliminação do sarampo;

(d) advogue a favor de recursos adicionais a nível 
nacional e internacional para a eliminação do 
sarampo nos Estados-Membros;

(e) apresente um relatório ao Comité Regional a 
partir de 2012 e posteriormente de dois em dois 
anos, sobre os progressos feitos com vista à elim-
inação do sarampo.

REFERENCES

 1. http://www.who.int/topics/millennium_develop-
ment_goals/child_mortality/en/ último acesso em 1 
de Março de 2011.

 2. OMS, Resolução AFR/RC52/R2: Estratégia re-
gional para a vacinação durante o período 2003–2005. 
In: Quinquagésima segunda sessão do Comité Regional Af-
ricano da OMS, Harare, Zimbabwe, 8–12 de Outubro 
de 2002, Relatório Final, Brazzaville, Organização 
Mundial da Saúde, Escritório Regional para a África, 
2002 (AFR/RC52/19), pp. 8–9.

 3. OMS, Resolução AFR/RC56/R1: Plano regional 
estratégico para o Programa Alargado de Vacinação 
2006–2009. In: Quinquagésima sexta sessão do Comité 
Regional Africano da OMS, Adis-Abeba, Etiópia, 28 de 
Agosto–1 de Setembro de 2006, Relatório Final, Brazza-
ville, Organização Mundial da Saúde, Escritório 
 Regional para a África, 2006 (AFR/RC56/24), 
pp. 7–10.

 4. Global reductions in measles mortality 2000–2008 and the 
risk of measles resurgence WER. No. 49, 4 December 
2009, p 509 –516.

 5. OMS, Resolução AFR/RC60/R4: Situação actual 
da vacinação de rotina e da erradicação da poliomielite 
na Região Africana: Desafi os e recomendações. In: 
Sexagésima sessão do Comité Regional Africano da OMS, 
Malabo, Guiné Equatorial, 30 de Agosto–3 de Setem-
bro de 2010, Relatório Final, Brazzaville, Organiza-
ção Mundial da Saúde, Escritório Regional para a 
África, 2010 AFR/RC60/21), pp. 15–17.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   179 06/10/2012   12:05:42



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

180

 6. Measles cases reported by countries to the WHO 
(1980–2009). Immunization monitoring global sum-
mary. http://apps.who.int/immunization_monitor-
ing/en/globalsummary/timeseries/tsincidencemea.
htm último acesso 1 Nov, 2010.

 7. Vaccination coverage fi gures according to WHO/
UNICEF coverage estimates for MCV1. http://apps.
who.int/immunization_monitoring/en/globalsum-
mary/timeseries/tsincidencemea.htm acedido em 1 
Nov, 2010.

 8. Todos os países da Região Africana excepto Argélia, 
Maurícia e Seychelles. 

 9. Todos os países da Região Africana excepto Argélia, 
Comores, Guiné-Bissau, Maurícias, São Tomé e 
Príncipe e Seychelles. 

10. Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, 
 República Centro-africana, Congo, Etiópia, Gabão, 
Gâmbia, Gana, Quénia, Lesoto, Malawi, Mali, 
Moçambique, Namíbia, Nigéria, Mali, Ruanda, 
 Senegal, África do Sul, Suazilândia, Togo, Uganda, 
Zimbabwe.

11. Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Repú-
blica Centro-africana, Congo, Côte d’Ivoire, Repú-
blica Democrática do Congo, Eritreia, Etiópia, Gana, 
Quénia, Lesoto, Malawi, Mali, Moçambique, Namí-
bia, Níger, Nigéria, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, 
África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Togo, Uganda, 
Zâmbia e Zimbabwe.

12. Angola, Benim, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, República Centro-africana, Chade, Côte 
d’Ivoire, República Democrática do Congo, Etiópia, 

Guiné, Lesoto, Libéria, Malawi, Mauritânia, Moçam-
bique, Namíbia, Níger, Nigéria, Mali, Senegal, Serra 
Leoa, África do Sul, Suazilândia, Togo, Zâmbia e 
Zimbabwe.

13. Global reductions in measles mortality 2000–2008 
and the risk of measles resurgence WER. No. 49, 4 
December 2009, p 509–516.

14. Global technical consultation to assess the feasibility of 
measles eradication. Washington DC. 28–30 July 
2010.

15. Measles pre-elimination and the programmatic feasi-
bility of measles elimination in the African Region. 
Paper presented at the Global technical consultation 
to assess the feasibility of measles eradication. 
 Washington DC. 28–30 July 2010.

16. Regiões da OMS do Mediterrâneo Oriental, das 
Américas, do Pacífi co Ocidental e Europeia.

17. A Inciativa do Sarampo é uma parceria liderada pela 
Cruz Vermelha Americana, a Fundação das Nações 
Unidas, os Centros dos EUA de Prevenção e Con-
trolo das Doenças, a UNICEF e a OMS. Outros par-
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Izumi, Fundação da Família Kessler, Merck Co., 
Fundação Vodafone e governos dos países afectados 
pelo sarampo.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   180 06/10/2012   12:05:42



Orientação Estratégica 6

Acelerar a resposta aos determinantes da saúde

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   181 06/10/2012   12:05:42



Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   182 06/10/2012   12:05:45



183

INTRODUÇÃO

1. A promoção da saúde é um meio de aumentar a 
participação individual e colectiva na actividade san-
itária e reforçar os respectivos programas através do 
uso integrado de várias metodologias. Estes métodos 
são combinados através de abordagens globais, que 
garantem uma intervenção em todos os níveis da 
 sociedade, resultando num maior impacto sobre a 
saúde.

2. As práticas de promoção da saúde existem há já 
muito tempo, embora o uso desta expressão para 
referir uma área específi ca, só tenha começado a ser 
utilizado na década de 80. O desenvolvimento da 
promoção da saúde foi muito infl uenciado pela 
 evolução de outras grandes abordagens ao desen-
volvimento humano, tais como:

(a) a crescente exigência de justiça social e dos di-
reitos das mulheres, das crianças e das minorias;

Resumo

1. Determinantes gerais da saúde, a maioria dos quais estão interligados, são a base que origina 
o duplo fardo das doenças transmissíveis e das não-transmissíveis na Região. Para reduzir o im-
pacto desses determinantes na saúde, torna-se necessário recorrer a abordagens integradas e globais.

2. A promoção da saúde facilita uma crescente participação social e comunitária na saúde. 
 Enquanto a educação para a saúde é essencial para a promoção da mesma, as intervenções de 
 natureza jurídica, fi scal, económica, ambiental e organizacional são também essenciais. A pro-
moção da saúde contribui para o impacto dos programas através da prevenção da doença, da redução 
dos factores de risco associados a certas doenças, da promoção de estilos de vida e condições indutores 
da saúde e da crescente utilização de serviços de saúde disponíveis.

3. A promoção da saúde é uma abordagem com boa relação custo-efi cácia e com fortes potenciali-
dades para acelerar a Saúde para todos na Região. Concretiza-se através da delegação de poderes 
nos indivíduos e comunidades, da alteração das condições socioeconómicas, da mediação entre os 
vários grupos de interesses na sociedade (por meio de políticas públicas saudáveis), de reorientação 
dos serviços sanitários e da advocacia em prol da saúde.

4. A estratégia proposta no presente documento visa apoiar os Estados-Membros na promoção de 
acções que melhorem o bem-estar físico, social e emocional, contribuindo para prevenção das 
 principais causas de doença, incapacidade ou morte.

5. Os objectivos da estratégia incluem o reforço das capacidades nacionais para a promoção da 
saúde, o apoio a programas prioritários para alcançar os objectivos defi nidos, a implementação de 
iniciativas específi cas para alcançar os objectivos de saúde prioritários, o maior reconhecimento da 
promoção da saúde enquanto componente integrante do desenvolvimento sócio-económico e a pro-
moção da participação dos sectores não sanitários, público e privado, no desenvolvimento da saúde

6. As intervenções prioritárias propostas são: a advocacia, o reforço das capacidades, a elaboração 
de planos nacionais, a incorporação das componentes da promoção da saúde nos sectores não 
 sanitários e o reforço dos programas prioritários através de intervenções de promoção da saúde.

6.1 Promoção da saúde: Uma estratégia para a 
Região Africana
(AFR/RC51/12 Ver.1)

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   183 06/10/2012   12:05:45



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

184

(b) o conceito da saúde para todos;
(c) os movimentos de protecção e melhoria do 

meio ambiente físico e;
(d) a crescente atenção dedicada à pobreza, como 

importante causa subjacente à doença.

3. O desenvolvimento da promoção de saúde é 
uma vertente da procura global de meios efi cazes 
para evitar as doenças e melhorar as condições gerais 
de vida. Progressivamente, tem-se reconhecido cada 
vez mais a necessidade de abordar os factores com-
portamentais, estilos de vida (práticas culturais noci-
vas) e outros factores subjacentes de natureza 
socioeconómica, física e biológica – aqui referidos 
como determinantes gerais da saúde – por forma a 
melhorar a saúde.

4. Em meados do Século XX, o modelo de Saúde 
Pública estava bem estabelecido e as tecnologias para 
manipular o ambiente físico eram encaradas como a 
resposta última às questões sanitárias mais críticas. 
Nessa época, privilegiava-se o controlo de doenças 
específi cas através de intervenções biomédicas. Os 
não profi ssionais assumiram um papel insignifi cante 
nesses desenvolvimentos.1

5. Durante a década de 60, o papel dos factores 
comportamentais para garantir uma melhor 
saúde começou a ser amplamente reconhecido. 
 Compreendeu-se, então, que os estilos de vida dos 
 indivíduos também infl uenciam a morbilidade e a 
mortalidade, a par dos cuidados biomédicos e dos 
melhoramentos no ambiente físico. A educação 
 sanitária tornou-se o principal meio para informar as 
populações sobre como alterar positivamente os seus 
comportamentos para evitar determinadas doenças e 
melhorar a saúde. A educação sanitária era, nessa 
 altura, concretizada por uma abordagem à aprendi-
zagem do topo para a base, frequentemente usando 
mensagens de carácter geral não direccionadas, no 
âmbito de um entendimento estritamente bio-
médico da saúde. A participação nas questões da 
saúde por parte das comunidades e do público leigo 
continuava a ser limitada.

6. Na década de 70, desenvolveu-se o conceito da 
saúde para todos e a estratégia dos cuidados primári-
os de saúde. Este avanço atribui um papel proemi-
nente à saúde no que toca as áreas de educação 
sanitária e informação inerente a esta, e às  abordagens 
educativas e de comunicação. A educação sanitária 
passou então a ser vista como uma actividade de 
apoio aos outros componentes dos cuidados primári-
os de saúde. Na Região, a aplicação da educação 
sanitária e das abordagens a ela associadas resultou 
numa crescente participação do público nas activi-
dades de saúde; no entanto, muitas pessoas,  incluindo 

decisores políticos, continuavam a encarar o 
 desenvolvimento sanitário como uma questão dos 
profi ssionais de saúde.

7. Foi na década de 80 que teve início o desen-
volvimento da promoção da saúde, com vista a um 
crescente controlo e participação social e comu-
nitária nas questões de saúde. Tal foi motivado pelo 
reconhecimento do impacto, no estado de saúde, 
dos factores sociais, comportamentais, económicos e 
organizacionais. Como a maioria dos problemas de 
saúde têm múltiplas causas, tornava-se necessária 
uma resposta integrada a esses problemas.

8. A promoção da saúde acontece quando há uma 
associação de acções de educação sanitária com 
inter venções jurídicas, fi scais, económicas, ambien-
tais e organizacionais, nos programas orientados para 
a saúde e para a prevenção da doença.2 Entre outros 
métodos de promoção da saúde contam-se a infor-
mação, educação e comunicação, a mobilização so-
cial, a mediação, as acções de “lobbying” e a advocacia. 
Estes métodos são particularmente importantes para 
mobilizar outros sectores que não o da saúde, a fi m 
de contribuírem para o desenvolvimento sanitário.

9 As acções de promoção da saúde podem 
 contribuir signifi cativamente para a consecução dos 
objectivos dos programas prioritários na Região, 
 entre os quais se contam:

(a) prevenção das doenças transmissíveis prioritárias, 
como VIH/SIDA, tuberculose e paludismo;

(b) prevenção das doenças não-transmissíveis prior-
itárias, como as doenças mentais, doenças cardio-
vasculares, diabetes e cancro ;

(c) redução dos factores de risco, como as situações 
e comportamentos que expõem as pessoas ao 
VIH/IST, o uso do tabaco e outras substâncias 
psicoactivas e a diabetes, bem como outras 
doenças prioritárias, transmissíveis e não- 
transmissíveis,

(d) promoção de estilos de vida e situações indutoras 
de bem-estar físico, social e emocional, tais 
como: a prática de dietas saudáveis, uma vida ac-
tiva e a preparação para a vida em sociedade e;

(e) aumento do uso efi caz dos serviços de saúde 
 existentes, estimulando a procura de outros.

10. As acções de promoção da saúde contribuem 
para a consecução dos objectivos dos programas 
 prioritários de saúde por meio de:3

(a) aumento dos conhecimentos e competências 
 individuais graças à educação sanitária e à 
 Informação-Educação-Comunicação (IEC);

(b) reforço da acção comunitária através da 
 mobilização social;
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(c) criação de ambientes que protejam e apoiem a 
saúde, pelo recurso à mediação e à negociação;

(d) concepção de políticas públicas saudáveis, de 
legislação e de mecanismos de controlo 
económico e fi scal que favoreçam a saúde e 
o desenvolvimento por meio de acções de 
“ lobbying” e da advocacia;

(e) reorientação dos serviços de saúde, com ênfase 
na prevenção e nas necessidades dos utentes.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

11. Os países da Região estão sobrecarregados com 
um duplo fardo de doenças: as doenças transmis-
síveis, de elevada prevalência, e as não-transmissíveis, 
que estão em rápido aumento. A pandemia do VIH/
SIDA, o paludismo, o ressurgimento da tuberculose, 
etc, agravou ainda mais a situação. Grandes determi-
nantes da saúde, como o baixo nível de literacia (so-
bretudo nas mulheres), mau saneamento, alimentos 
inadequados, confl itos civis e comportamentos de 
risco (como o consumo de tabaco, vidas cada vez 
mais sedentárias e dietas não saudáveis) estão na base 
de muitos dos problemas de saúde da Região. A 
 pobreza potencia o impacto destes factores sobre a 
saúde, na medida em que mantém as pessoas em má 
saúde e esta mantém as pessoas na pobreza.4

12. A OMS reconhece a necessidade de envolver 
todas as pessoas no combate a estes grandes determi-
nantes, para melhorar a saúde. A Constituição da 
OMS afi rma que uma opinião pública bem infor-
mada e uma cooperação activa por parte do público 
são da máxima importância para a melhoria da saúde 
das populações.5 Assim, a Organização encoraja e 
apoia os países a recorrerem à promoção da saúde 
para enfrentarem os seus grandes determinantes.

13. Os países reconhecem o valor da educação 
 sanitária e entendem que, para ela atingir todo o seu 
potencial, deve ser aliada a outros métodos de pro-
moção da saúde tal como é proposto nesta estratégia.

14. Um inquérito recentemente efectuado pela 
OMS na Região revela a existência de diversas 
abordagens e métodos para a promoção da saúde, 
institucionalizados em várias estruturas. Num total 
de 37 países, quinze têm educação sanitária, onze 
dispõem de informação, educação e comunicação, 
cinco de promoção da saúde, dois de informação, 
educação, comunicação educação para a saúde, um 
de informação, educação, comunicação e mobiliza-
ção social, um outro de educação para a saúde e 
 mobilização social, e dois não têm abordagens 

 específi cas.6 A promoção da saúde está a ser cada vez 
mais integrada nos sectores externos à saúde, espe-
cialmente os da educação e da agricultura. Dezassete 
países já estão a implementar a Iniciativa das Escolas 
Promotoras da Saúde.7

15. O relatório de uma reunião consultiva de peritos 
mostra que, na Região, a implementação da pro-
moção da saúde e das abordagens a ela associadas têm 
tradicionalmente sido lideradas pelo sector da saúde, 
embora esteja a aumentar gradualmente a partici-
pação de indivíduos, comunidades e intervenientes 
exteriores ao sector da saúde.

16. Os relatórios de vários países apontam o carácter 
inovador do uso de meios de comunicação e de 
 entretenimento na Região. Contudo, a imprensa 
 escrita continua a ser o principal meio de comuni-
cação utilizado, sendo também usados, em certa 
medida, a rádio, grupos direccionados, grupos fol-
clóricos, teatro interactivo, marionetas e a televisão.8

17. Os principais desafi os relacionados com a pro-
moção da saúde na Região incluem:

(a) má defi nição dos resultados esperados, factores 
específi cos e condições para a saúde a serem 
 infl uenciados através da promoção da saúde;

(b) falta de políticas e orientações para a promoção 
da saúde que coordenem os vários métodos e 
abordagens;

(c) capacidade inadequada, em particular na área dos 
recursos humanos, para conceber, implementar e 
avaliar programas e actividades de promoção da 
saúde;

(d) insufi ciente colaboração intra e inter-sectorial, 
aos níveis nacional e regional;

(e) reduzido investimento em serviços de prevenção 
e promoção, no âmbito do sector da saúde;

(f) limitações na investigação operacional e na 
 divulgação das informações sobre boas práticas 
de promoção da saúde;

(g) falta de uma ligação adequada entre a promoção 
da saúde e a prestação dos serviços de saúde;

(h) falta de uma total compreensão, por parte do 
 público e dos decisores políticos, da efi cácia da 
promoção da saúde;

(i) instabilidade política e social e má governação, o 
que impede o processo de democratização e de 
participação da sociedade civil na acção sanitária.

Justifi cação

18. Há provas de que a aplicação da promoção da 
saúde conduz a resultados positivos, tais como a 
 delegação de poderes para a actividade sanitária, 
políticas públicas saudáveis e um maior envolvimen-
to das comunidades.
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19. A promoção da saúde contribui de modo único 
para o desenvolvimento sanitário, integrando diver-
sas abordagens e métodos para enfrentar os grandes 
determinantes da saúde. É uma componente 
necessária em todos os programas de saúde e afi ns. A 
promoção da saúde desempenha um papel central na 
criação e manutenção de ambientes favoráveis à 
saúde.

20. O conjunto dos conhecimentos, princípios e 
metodologias específi cos da promoção da saúde tem 
um rápido crescimento. Assim, é importante que os 
países da Região possuam uma estratégia para 
 garantir o seu desenvolvimento e o seu uso.

21. A OMS e os parceiros-chave convocaram, desde 
1986, cinco conferências de âmbito mundial para a 
promoção da saúde, as quais infl uenciaram a formu-
lação e a implementação de acções de promoção da 
saúde nos países. No decorrer da última delas, (Méx-
ico, Junho de 2000), os participantes da África ape-
laram ao Escritório Regional Africano da OMS para 
que elaborasse uma estratégia regional de promoção 
da saúde. Essa estratégia deveria ajudar os países da 
Região a adaptarem ao contexto africano o quadro 
de referência do México para o desenvolvimento da 
promoção da saúde.

22. Os relatórios das cinco conferências mundiais de 
promoção da saúde apontam, entre outros aspectos, 
para a necessidade de garantir a mobilização de 
 novos parceiros para a saúde, envolvendo todos os 
sectores numa abordagem transversal que envolva 
sectores, departamentos e instituições. O desafi o 
para os próximos anos será mobilizar as potenciali-
dades para a promoção da saúde inerentes a muitos 
sectores da sociedade, das comunidades e das 
 famílias.9

23. Várias resoluções da OMS anteriores a 1989, 
embora não abordando especifi camente a promoção 
da saúde, já sublinhavam o papel da informação 
 pública e da educação para a saúde. As resoluções 
apelavam claramente aos Estados-Membros no 
 sentido de criarem infra-estruturas para a educação 
sanitária e para a informação, educação e comuni-
cação.10

24. A partir de 1989, as resoluções da OMS refer-
em-se especifi camente à promoção da saúde.11 Estas 
instam os Estados-Membros a desenvolverem a pro-
moção da saúde como elemento essencial dos cuida-
dos primários de saúde e a tomar medidas no sentido 
de darem formação em promoção da saúde aos 
profi ssionais da saúde e afi ns. São encorajadas a co-
operação entre países e o intercâmbio de experiên-
cias sobre promoção da saúde. O sistema das Nações 

Unidas, as organizações e fundações internacionais e 
não-governamentais, os doadores e a comunidade 
internacional são exortados a mobilizar-se e a 
 cooperar com os Estados-Membros na elaboração e 
implementação de estratégias para promover a saúde. 
Aos países é pedido que assegurem as infra-estruturas 
para a promoção da saúde. O Director-Geral da 
OMS dá, assim, prioridade máxima à promoção da 
saúde, cujo desenvolvimento é apoiado no seio da 
Organização.12

25. Uma resolução do Comité Regional apela aos 
Estados-Membros para que desenvolvam ou 
 reforcem estratégias de informação, educação e 
comunicação, como elementos essenciais da pro-
moção da saúde.13 Esta resolução destaca o papel das 
estratégias de comunicação na promoção da saúde, 
não abordando no entanto esta especifi camente.

26. O Escritório Regional reconhece que a pro-
moção da saúde é uma componente necessária dos 
seus programas prioritários, como parte do esforço 
para alcançar a saúde para todos no Século XXI.14 
Esses programas incluem: VIH/SIDA, Paludismo, 
Tuberculose, Vacinação, Saúde Mental, Iniciativa 
para um Mundo Sem Tabaco e Saúde Reprodutiva. 
Embora esses programas tenham elementos de 
 promoção da saúde, a estratégia proposta deverá 
 facilitar o reforço e a sistematização da aplicação da 
promoção da saúde, para melhorar a efi cácia e a 
 sustentabilidade dos programas.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivos

27. A fi nalidade da estratégia consiste em estimular 
acções que melhorem o bem-estar físico, social e 
emocional, e que contribuam para a prevenção das 
principais causas de doença, invalidez ou morte.

28. Os objectivos da estratégia são:

(a) reforçar a capacidade dos países para delinear, 
implementar e avaliar actividades de promoção 
da saúde.

(b) apoiar os programas de saúde prioritários para 
alcançar os objectivos defi nidos;

(c) implementar iniciativas específi cas de promoção 
da saúde para alcançar os objectivos prioritários 
de saúde;

(d) aumentar o reconhecimento da saúde enquanto 
componente necessária do desenvolvimento 
socio económico;

(e) promover o envolvimento dos sectores públicos 
e privados exteriores à saúde no desenvolvimen-
to sanitário.
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Princípios orientadores

29. O sucesso das intervenções de promoção da 
saúde dependerá dos seguintes factores:

(a) existência, nos países, de conhecimentos e com-
petências para a implementação da promoção da 
saúde com base em dados factuais;

(b) integração da promoção da saúde em todos os 
programas de saúde com metas e objectivos 
 claramente defi nidos;

(c) sistematização da utilização das intervenções para 
complementar os programas de saúde prioritári-
os;

(d) reconhecimento da saúde como condição para o 
desenvolvimento e garantia de equidade no seio 
das comunidades e dos países; reconhecimento 
das despesas com a saúde como um investimento 
nos recursos humanos e no desenvolvimento; 
reconhecimento das políticas de saúde e práticas 
que evitam lesar a saúde dos indivíduos, defen-
dem o ambiente, restringem o tráfi co ou a 
produção de produtos e substâncias prejudiciais e 
protegem a saúde nos locais de trabalho;15

(e) canalização das potencialidades de promoção da 
saúde em todos os sectores, criando parcerias e 
identifi cando sectores externos à saúde que apoi-
em a paz, habitação, educação, alimentação, 
rendimento adequado, um ecossistema estável, 
justiça social, respeito pelos direitos humanos e 
equidade, condições necessárias à saúde e con-
ducentes à redução da pobreza, a qual é a maior 
ameaça à saúde.

Intervenções prioritárias

30. Para formularem e implementarem programas 
e actividades efi cazes de promoção da saúde, os 
Estados- Membros e a OMS necessitam de atender às 
seguintes prioridades:

(a) advogar o recurso à promoção da saúde para 
melhorar a saúde e prevenir a doença;

(b) aumentar a capacidade para reforçar as políticas, 
mecanismos e intervenções de promoção da 
saúde;

(c) elaborar planos de acção nacionais para reforço 
do recurso à promoção da saúde e sua instituci-
onalização nos sistemas sanitários;

(d) incorporar os componentes da promoção da 
saúde nas intervenções e programas dos sectores 
exteriores à saúde e;

(e) reforçar os programas de saúde prioritários, pelo 
recurso a métodos e abordagens de promoção da 
saúde.

31. Uma vez que as acções de promoção da saúde 
ainda se encontram em curso de defi nição em  muitos 

países da Região, é necessário advogar a sua utiliza-
ção no desenvolvimento sanitário. Deve solicitar-se 
o apoio dos dirigentes comunitários e políticos, 
 instituições académicas, ONGs, doadores, associ-
ações profi ssionais e empresas privadas, para acelerar 
a defi nição e aplicação das acções de promoção da 
saúde.

32. A política nacional de promoção da saúde deverá 
facilitar a coordenação das actividades, a mobilização 
dos recursos e o reforço das capacidades. Os profi s-
sionais encarregues da promoção da saúde devem 
receber a formação ou as orientações necessárias e os 
currículos de formação devem refl ectir as compo-
nentes da promoção da saúde.

33. A promoção da saúde deve ser integrada em toda 
a extensão do sistema de saúde, elaborando-se planos 
para essa fi nalidade.

34. Devem criar-se mecanismos de colaboração para 
apoio à implementação da promoção da saúde 
noutros sectores que não o da saúde. Tal deverá 
 incluir o envolvimento de todos os potenciais inter-
venientes, incluindo, não só mas também, o sector 
privado, o meio académico, as ONGs e as organiza-
ções de base comunitária.

35. Deve reforçar-se a componente da promoção da 
saúde nos programas de saúde prioritários, recor-
rendo às orientações disponíveis e aos exemplos de 
boas práticas na área da promoção da saúde.

Quadro de implementação

A nível dos países

36. A liderança técnica do sector da saúde é crucial 
para a implementação desta estratégia. Os países 
 deverão:

(a) advogar, junto do sector da saúde e dos out-
ros sectores, o aumento da consciencialização 
e do apoio ao uso da promoção da saúde, 
 mobilizando novos intervenientes para a acção 
sanitária;

(b) elaborar e adaptar políticas, criar quadros de 
referência e mecanismos institucionais e mobili-
zar e alocar recursos para os componentes de 
promoção da saúde nos programas;

(c) criar mecanismos para associar ao sistema 
 nacional de saúde as intervenções de promoção 
da saúde nos sectores externos à saúde;

(d) elaborar planos de acção que facilitem o desen-
volvimento e o apoio à capacidade de promover 
a saúde nos vários níveis; os planos devem 
 apoiar-se num quadro de referência que inclua 
a análise da situação, a defi nição dos problemas, 
os objectivos, os mecanismos de coordenação, 
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a criação de parcerias, a monitorização e a 
 avaliação;

(e) reforçar o componente da promoção da saúde 
nos programas prioritários, adaptando as orien-
tações disponíveis para a Iniciativa das Escolas 
Promotoras da Saúde, a Iniciativa para um 
 Mundo Sem Tabaco, a Vacinação,16 etc.

37. Para planear, implementar e avaliar as acções de 
promoção da saúde, cada país deverá:

(a) identifi car objectivos em termos de resultados 
sanitários, para os quais as acções de promoção 
da saúde venham a contribuir;

(b) delinear os comportamentos ou condições asso-
ciados a cada resultado pretendido no campo da 
saúde, que se espera sejam infl uenciados pelas 
acções de promoção da saúde e;

(c) defi nir as alterações concretas que se pretendem 
conseguir graças às acções de promoção da 
saúde, com vista a infl uenciar os comporta-
mentos e condições visados, com ênfase no 
 seguinte:
 • ampliar os conhecimentos dos indivíduos;
 • reforçar a acção das comunidades;
 • criar ambientes favoráveis à saúde;
 • desenvolver, implementar e promulgar 

políticas relacionadas com a saúde;
 • reorientar os serviços de saúde.

A nível regional

38. A OMS continuará a advogar um empenhamen-
to político renovado e o apoio à criação de ambi-
entes que promovam a saúde, em conformidade 
com a política de saúde para todos na Região 
 Africana para o século XXI,17 mais especifi camente, 
caberá à OMS:

(a) apoiar técnica e materialmente os países da 
Região na implementação das recomendações 
desta estratégia;

(b) dirigir e orientar os parceiros regionais, as ONGs 
e as agências, para que possam compreender, 
apoiar e fazer uso da promoção da saúde para 
tratar das questões de saúde e desenvolvimento;

(c) mobilizar e apoiar os países para que participem 
em consultas interpaíses e estabeleçam parcerias 
para a promoção da saúde;

(d) facilitar a formação das pessoas indicadas para 
pontos focais nacionais na área da promoção da 
saúde;

(e) coordenar a elaboração de orientações e de um 
quadro de implementação regional, incluindo 
metas claramente defi nidas para reforçar a 
 promoção da saúde nos países;

(f) utilizar as acções de promoção da saúde para 
 levar a cabo iniciativas regionais e apoiar os 
 esforços dos países.

39. Os parceiros na área do desenvolvimento 
 sanitário apoiarão o uso da promoção da saúde nos 
países através da dotação de recursos e do reforço 
da componente da promoção da saúde nos seus 
 programas.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

40. Os países escolherão indicadores para usar na 
monitorização da consecução dos objectivos da 
 estratégia e da implementação das actividades 
 nacionais para aumentar a capacidade e o apoio e 
para planearem, implementarem e avaliarem a 
 promoção da saúde.

41. Os países monitorizarão a implementação da 
 estratégia usando os indicadores escolhidos.

42. A OMS recolherá informações sobre a imple-
mentação da estratégia dois anos após a sua adopção 
e, posteriormente, de 3 em 3 anos.

43. Os países e a OMS efectuarão uma avaliação 
periódica interpaíses da efi cácia da promoção da 
saúde.

CONCLUSÃO

44. A principal área de intervenção da estratégia é a 
ênfase na promoção da saúde, enquanto meio de in-
tegrar diversos métodos e abordagens para melhorar 
a saúde das populações. A integração dos métodos e 
das acções nos vários níveis resulta num melhor 
 conhecimento da saúde, mais competências e maior 
participação comunitária, em políticas públicas 
 saudáveis e ambientes favoráveis à saúde. As acções 
que se recomendam como prioritárias incluem a 
 advocacia, reforço das capacidades, elaboração de 
planos de acção, envolvimento de todos os sectores 
e reforço dos programas de saúde.

Resolução AFR/RC51/R4

Promoção da saúde: Estratégia para a Região 
Africana (AFR/RC51/R4)

O Comité Regional,

Considerando que os factores físicos, económi-
cos, sociais e culturais, conhecidos como os princi-
pais determinantes da saúde, estão na origem do 
duplo fardo das doenças transmissíveis e não- 
transmissíveis e são responsáveis pelas condições da 
saúde em geral na Região;
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Convencido da necessidade de pôr em prática, de 
forma integrada, várias abordagens e técnicas de 
 promoção da saúde que condicionem os referidos 
factores e reduzam o seu impacto sobre a saúde;

Tendo conhecimento das Resoluções 
WHA27.27, WHA31.42, WHA42.44, WHA51.12, 
AFR/RC47/R2 e da decisão EB1.1.12 do Consel-
ho Executivo, que propõem o desenvolvimento e a 
implementação das abordagens de promoção da 
saúde, bem como da recomendação dos Estados-
Membros aprovada na 50ª sessão do Comité Re-
gional e do relatório do Secretariado da OMS sobre 
promoção da saúde, apresentado na 54ª Assembleia 
Mundial da Saúde (A54/A/SR/7);

Apreciando os esforços até agora empreendidos 
pelos Estados-Membros e pelos seus parceiros para 
desenvolver e implementar as várias abordagens que 
constituem a promoção da saúde;

Reconhecendo a necessidade de integrar e con-
solidar as abordagens existentes e de desenvolver um 
quadro global para reforçar a aplicação da promoção 
da saúde nos países da Região Africana;

Tendo examinado cuidadosamente o relatório do 
Director Regional, contido no documento AFR/
RC51/12, que destaca a estratégia regional para a 
promoção da saúde;

1. APROVA a estratégia proposta para apoiar os 
Estados-Membros na organização de acções que 
visem o bem-estar físico, social e emocional da pop-
ulação africana e contribuir para a prevenção das 
principais causas das doenças, incapacidades e óbitos.

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) advoguem um maior conhecimento e um maior 
apoio para o uso da promoção da saúde no seio 
do sector da saúde e dos sectores afi ns;

(b) desenvolvam estratégias nacionais que integrem 
políticas, quadros e planos de acção para o re-
forço da capacidade institucional no domínio da 
promoção da saúde, e prestem apoio a vários 
níveis, conforme necessário;

(c) reforçem a componente da promoção da saúde 
dos programas de desenvolvimento da saúde e 
programas com ela relacionados, através do uso 
das orientações disponíveis, tais como as que ex-
istem para a iniciativa Sem Tabaco, a iniciativa 
Escolas Promotoras de Saúde e para as Inter-
venções de Base Comunitária para Controlo do 
Paludismo;

(d) planifi quem, implementem e avaliem acções 
 específi cas de promoção da saúde, de natureza 
global, com incidência em todos ou alguns dos 
seguintes níveis de intervenção:

 (i) melhoria dos conhecimentos e das competên-
cias individuais;

 (ii) reforço da acção comunitária;
 (iii) criação de ambientes favoráveis à saúde;
 (iv) desenvolvimento, implementação e infl uência 

nas políticas relacionadas com a saúde;
 (v) reorientação dos serviços de saúde.
(e) mobilizem novos recursos e intervenientes para 

a acção sanitária junto dos sectores público e pri-
vado, das organizações não-governamentais, das 
comunidades e dos organismos internacionais e 
bilaterais.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) desenvolva um quadro de referência genérico 
para a implementação da estratégia regional e 
forneça aos Estados-Membros a liderança técnica 
que lhes permita desenvolver e aplicar a pro-
moção da saúde, incluindo o reforço da capaci-
dade técnica dos pontos focais nacionais;

(b) facilite a investigação operacional sobre pro-
moção da saúde e a divulgação dos resultados 
das boas práticas junto dos Estados-Membros, 
através de consultas, redes e seminários;

(c) mobilize recursos adicionais e incentive as parce-
rias entre os principais intervenientes em apoio à 
implementação da iniciativa Escolas Promotoras 
da Saúde e às intervenções regionais com ela 
 relacionadas;

(d) elabore planos operacionais para o período de 
2002–2012;

(e) apresente à 54ª sessão do Comité Regional do 
ano 2004 um relatório sobre os progressos reali-
zados na implementação da estratégia regional, e 
em seguida de dois em dois anos.

Quinta sessão, 29 de Agosto de 2001
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INTRODUÇÃO

1. Apesar dos esforços meritórios de muitos  governos 
e organismos de ajuda externa ao longo de várias 
décadas, em África no ano 2000, cerca de 276 
 milhões de pessoas continuavam sem acesso a 
um fornecimento de água potável e 284 milhões 
não tinham condições sanitárias adequadas (AFR/
WSH/00.3). A poluição das escassas nascentes 
de água, a contaminação dos solos por resíduos 
 industriais, municipais e agrícolas, contendo 
 produtos químicos tóxicos e perigosos e a 
 excessiva propagação dos vectores de doença 
 resultaram em custos muito elevados para o 

 tratamento dos recursos hídricos e para o controlo 
dos vectores.

2. É amplamente verifi cado que as contribuições e 
os benefícios do meio ambiente para outros deter-
minantes da saúde não são bem conhecidos pelos 
decisores políticos e responsáveis pelo planeamento. 
Enquanto outras regiões se vêm confrontadas com 
problemas de uma era, o Continente Africano vê-se 
confrontado com os problemas combinados das eras 
pré-industrial, industrial e pós-industrial. Os países 
têm de se preparar para enfrentar estes desafi os, para 
não serem oprimidos por um futuro que podem pla-
near aproveitando os recursos que têm à disposição.

RESUMO

1. Apesar dos esforços meritórios de muitos governos e organismos de ajuda externa ao longo de 
várias décadas, em África no ano 2000, cerca de 276 milhões de pessoas continuavam sem acesso 
a um fornecimento de água potável e 284 milhões não tinham condições sanitárias adequadas 
(AFR/WSH/00.3). A poluição das escassas nascentes de água, a contaminação dos solos por 
resíduos industriais, municipais e agrícolas, contendo produtos químicos tóxicos e perigosos e a 
excessiva propagação dos vectores de doença resultaram em custos muito elevados para o trata-
mento dos recursos hídricos e para o controlo dos vectores.

2. Torna-se cada vez mais evidente que o futuro da saúde no mundo inteiro e particularmente 
na Região será determinado pelo ambiente. Enquanto outras regiões se vêm confrontadas com 
problemas de uma era, o Continente Africano vê-se confrontado com os problemas combinados das 
eras pré-industrial, industrial e pós-industrial. Os países têm de se preparar para enfrentar estes 
desafi os, para não serem oprimidos por um futuro que podem planear aproveitando os recursos que 
têm à disposição.

3. Assim, a estratégia relativa ao ambiente e à saúde visa estimular o desenvolvimento de políti-
cas e também da gestão ambiental e da saúde e ambiente no sector da saúde. Estas políticas deverão 
permitir que o sector da saúde dos vários países estabeleça ligação com as políticas dos restantes 
sectores sociais, de modo a sensibilizá-los para os problemas da saúde. A estratégia também deverá 
permitir ao sector da saúde desenvolver os conhecimentos e a sensibilização das comunidades rela-
tivamente à relação entre o ambiente e a saúde. É importante que as comunidades façam escolhas 
informadas, de modo a melhorar o estado de saúde e a qualidade de vida e contribuir para um 
desenvolvimento sustentável.

4. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia.

6.2 Saúde e ambiente: Uma estratégia para a 
Região Africana
(AFR/RC52/10)
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3. Desse modo, torna-se crucial diferenciar entre 
“ambiente e saúde” e “saúde ambiental”. A saúde 
ambiental engloba factores da saúde humana, incluindo a 
qualidade de vida, que são determinados por factores físicos, 
químicos, biológicos, sociais e psicossociais do ambiente 
(WHO/EH/98.9). Também se refere à teoria e à 
prática da avaliação, correcção e prevenção desses 
factores no ambiente que possam afectar adversa-
mente a saúde das gerações actuais e futuras. Assim, 
entende-se por “serviços de saúde ambiental” os 
serviços que implementam políticas de saúde ambi-
ental através de actividades de monitoria e controlo.

4. A expressão “ambiente e saúde” refere-se à inter-
face entre o ambiente, por um lado, e a saúde, por 
outro. Por outras palavras, a capacidade de associar 
 dados relativos à saúde e ao ambiente e, portanto, de 
 compreender as relações entre os níveis de exposição e os 
efeitos sanitários é fundamental na tentativa de controlar as 
exposições e de proteger a saúde. Esta capacidade é particu-
larmente importante nos países em que as questões relativas 
à poluição ambiental têm tradicionalmente fi cado para 
 segundo plano face às exigências do desenvolvimento 
económico (WHO/EHG/95.26). Basicamente, o 
 ambiente e a saúde têm a ver com a avaliação de 
riscos e a gestão desta interface (consultar a estrutura 
conceptual a nível individual, Figura 1).

5. Torna-se cada vez mais evidente que o futuro da 
saúde, sobretudo na Região, será determinado pelo 
ambiente. Enquanto outras regiões se vêm confron-
tadas com problemas de uma era, o Continente 
 Africano, vê-se confrontado com os problemas 
combinados da era pré-industrial, da industrialização 
e do Século XXI. Os países têm de se preparar para 
abordar estes desafi os, para não serem dominados 
por um futuro que podem planear, aproveitando os 
recursos que têm à disposição.

6. A estratégia Saúde e Ambiente visa estimular o 
desenvolvimento e implementação de políticas de 
saúde ambiental no sector da saúde. Estas políticas 
deverão permitir que o sector da saúde dos vários 
países estabeleça ligação com as políticas dos re-
stantes sectores sociais, de modo a sensibilizá-los para 
os problemas da saúde. A estratégia também deverá 
permitir ao sector da saúde desenvolver os conheci-
mentos e promover a sensibilização das comuni-
dades relativamente à relação entre o ambiente e 
saúde. É importante que as comunidades façam 
 escolhas informadas, de modo a melhorar o estado 
de saúde e a qualidade de vida, e a contribuir para 
um desenvolvimento sustentável.

7. Para abordar os problemas acima mencionados 
é preciso adoptar mecanismos institucionais que 
 apoiem o compromisso político feito pelos países 

da Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano 
(NEPAD) e pelos Ministros da Saúde através de 
vários esforços regionais, com vista a assegurar ambi-
entes saudáveis e seguros para as respectivas popu-
lações. A estratégia regional visa fortalecer medidas 
de prevenção e de promoção da saúde em todos os 
países da Região.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

8. Em África, as doenças relacionadas com a água, 
tais como o paludismo, a schistosomíase e a 

Figura 1 Factores ambientais prejudiciais para a saúde: 

quadro conceptual a nível do indivíduo

Ar Água Alimentação Solo

Actividades de fontes

Riscos Tradicionals
Actividades Humanas

Fenómeno Natural

Riscos Modernos
Actividades de

Desenvolvimento

Emissões

Concentração Ambiental

Exposição

Efeitos Sanitários

Exposição Externa

Dose Absorvida

Dose no Órgão
Alvo

Efeitos subclínicos

Morbilidade

Mortalidade
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 oncocercose, constituem algumas das causas da ele-
vada morbilidade que afecta negativamente a econo-
mia e o sector da saúde. As doenças infecciosas 
associadas a fracas condições ambientais matam uma 
em cada cinco crianças em África. A diarreia e as 
infecções respiratórias agudas são duas das principais 
causas de morte das crianças com menos de cinco 
anos. A cólera é endémica em pelo menos uma dúzia 
dos países da Região. Em 1999, registou-se um total 
de 187.775 casos de cólera, com 7.831 mortes, o que 
representa uma taxa de mortalidade de 4% (WHO/
EH 98.7).

9. Os acidentes de trabalho e as doenças da área 
ocupacional desempenham um papel importante 
nos países em desenvolvimento, onde vive 70% da 
população activa do mundo. Ao afectar a saúde da 
população activa, os acidentes de trabalho e as 
doenças ocupacionais têm graves efeitos sobre a 
produtividade do trabalho, bem como o bem-estar 
económico e social dos trabalhadores, famílias e pes-
soas dependentes, despoletando assim um ciclo de 
baixa capacidade, baixos rendimentos, baixa produtividade 
e baixo consumo que tendem a induzir as sociedades à 
pobreza.

10. Globalmente, as substâncias químicas têm trazi-
do melhorias para as vidas e saúde das nações. Todos 
os anos, mais de uma centena de novas substâncias 
químicas são introduzidas no mercado, apesar de a 
toxicologia de várias destas substâncias não ser total-
mente conhecida. Na Região Africana, estas sub-
stâncias químicas são basicamente utilizadas na 
agricultura e em algumas indústrias artesanais, com 
pouco ou nenhum conhecimento acerca dos efeitos 
imediatos e de longo prazo. As substâncias químicas 
têm efeitos cumulativos no corpo, podendo causar 
situações agudas e crónicas, resultando em compli-
cações muito graves e na morte.

11. É prática comum as mulheres carregar os seus 
bebés enquanto trabalha nos campos, expondo-se 
elas próprias e os bebés a estas substâncias químicas. 
A OMS desenvolveu uma estratégia, O Sector da 
Saúde e a Segurança Química no Século XXI (Cidade do 
Cabo, Julho de 2001) para abordar as substâncias 
químicas no âmbito do sector da saúde, e que serve 
de guia para os vários países.

12. Em alguns países africanos, além da exposição às 
substâncias químicas, há ainda os derrames e fugas de 
petróleo que poluem ainda mais a terra e a água. Por 
vezes, estes provocam incêndios, contribuindo assim 
para a poluição atmosférica. De interesse particular 
são os aditivos no combustível, sobretudo o chum-
bo, que facilmente entram no corpo sob variadas 
formas. O chumbo limita a capacidade das crianças 

para a aprendizagem, despoletando assim um ciclo 
de analfabetismo que posteriormente conduz à 
 pobreza.

13. A poluição do ar no interior das casas provoca 
várias doenças respiratórias e outras não  transmissíveis 
no mundo. Em África, a situação é agravada com 
casas com número de pessoas há mais, mal ventiladas 
e pela utilização de biomassa e querosene para o 
aquecimento e iluminação dos espaços, pela falta de 
informação sobre a utilização de substâncias quími-
cas e pela utilização de veículos motorizados antigos 
e negligenciados. Tem como consequência, o au-
mento das doenças no seio das populações. Afecta 
igualmente a produtividade, perpetuando o ciclo da 
pobreza. As crianças com idade inferior a cinco anos 
que vivem localidades com elevados índices de 
poluição de ar terão mais probabilidades de sofrer de 
problemas nas vias respiratórias do que as crianças 
que vivem em localidades menos poluídas. Terão 
também mais probabilidades de insucesso escolar em 
comparação com as crianças das zonas mais benefi -
ciadas. Isto limita as suas capacidades e oportuni-
dades na vida.

14. Os efeitos de actividades tais como: a queima de 
combustível fóssil e a utilização de substâncias 
químicas têm contribuído para o desgaste da camada 
de ozono, criando condições favoráveis ao ressurgi-
mento de doenças como: o paludismo, a febre de 
Dengue e a cólera.

15. A expansão de povoações urbanas não planifi ca-
das e mal construídas nas cidades e vilas africanas, 
muitas vezes em locais inadequados, não só afecta 
negativamente a saúde como também debilita os 
bons valores. Estas povoações exercem pressão sobre 
o ambiente e as infra-estruturas existentes, pelo que 
sobrecarregam o sistema e ameaçam a saúde das pes-
soas, sobretudo das crianças. Normalmente os gov-
ernos respondem fornecendo água sem melhorar o 
controlo de resíduos e do saneamento, apesar de 
serem inseparáveis. É um facto que é sabido, que a 
qualidade da água potável fornecida nas zonas onde 
não existe saneamento ou que seja inadequado, será 
afectada.

16. A gestão de resíduos sólidos e líquidos está longe 
de ser satisfatória na Região Africana. O resultado 
traduz-se em lixeiras a céu aberto em locais de 
despejo sem controlo, que atraem os infecções, para-
sitas e vectores de doenças. Isto deve-se à falta de 
planifi cação e implementação de medidas de elimi-
nação de resíduos. As comunidades fi xam-se em ter-
ras inadequadas, que podem ter sido utilizadas como 
locais de despejo de lixo genérico, estando por isso 
expostas a libertação de gases fortes e a explosões de 
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gases acumulados. Os resíduos, quando não são 
devidamente tratados, afectam o ambiente e a saúde 
de forma negativa, seja directa ou indirectamente. 
Em particular, os resíduos provenientes das activi-
dades de cuidados de saúde constituem um risco 
 especial para a população da Região, exigindo uma 
atenção cuidada e urgente. No entanto, a correcta 
gestão dos resíduos pode criar emprego e reduzir a 
pobreza. Se os resíduos forem reciclados com cui-
dado, reutilizados e reclamados, a percentagem 
eliminada será muito pequena, o que irá poupar 
 espaço tão necessário para outras actividades.

17. A segurança e a qualidade da alimentação nas 
suas várias formas são afectadas por muitas das con-
dições de insegurança criadas. A capacidade para dar 
suporte à vida fi ca então comprometida. De facto, a 
alimentação torna-se perigosa para a saúde e para a 
vida. Assim, a forma como a alimentação é produzi-
da, armazenada, transportada e manuseada como 
produto comercial é importante, dado que deter-
mina os benefícios que poderão trazer à população. 
É preciso prestar particular atenção ao utilização dos 
alimentos e dos géneros alimentícios de modo a 
 assegurar a sua segurança e qualidade. A OMS trata 
a segurança e a higiene dos alimentos como aspecto 
individual e muito importante, que necessita de uma 
estratégia própria.

18. Por forma a garantir que os factores determi-
nantes do sucesso acompanhem essa estratégia, exis-
tem três possíveis cenários de desenvolvimento da 
saúde ambiental na Região para o ano 2020. A 
 fi nalidade da abordagem dos cenários consiste em 
orientar a tomada de decisões e em criar uma deter-
minada capacidade para antecipar acontecimentos.

 • Manter o status quo – Este cenário traz 
pouca ou nenhuma mudança para a Região. 
Além das ocasionais histórias de sucesso, as 
considerações sobre saúde e ambiente con-
tinuarão a receber a pouca atenção e recursos 
de que agora são alvo. O crescimento explo-
sivo dos bairros de lata peri-urbanos não será 
reduzido. Em linha com as projecções 
 demográfi cas padrão, as questões sobre saúde 
e ambiente tornar-se-ão um grave problema 
nas áreas urbanas da Região, onde grande 
parte da população residirá em 2020. A 
poluição atmosférica, a água e alimentação 
impróprias para consumo, a habitação degra-
dada e os problemas de saúde ocupacional 
continuarão a cobrar um preço pesado às 
populações africanas.

 • Cenário catastrófi co – A combinação do 
rápido crescimento populacional com o 
 aumento da pobreza, o esgotamento dos re-

cursos naturais e a extensa poluição ambien-
tal irá e simplesmente dominar os decisores. 
Consequentemente, passarão a funcionar 
num estado de negação dos problemas que se 
apresentam. As suas intervenções concen-
trar-se-ão nos poucos privilegiados à custa 
do sacrifício da maioria. A simples magni-
tude do problema apresentado colocá-los-á 
num estado de inacção e as fracas condições 
de saúde ambiental serão consideradas como 
normais. Só quando estas condições de saúde 
ambiental tiverem um impacto directo sobre 
a vida dos poucos privilegiados é que serão 
tomadas medidas para resolver o problema.

 • A nova era – Neste cenário, o aumento da 
participação pública nos esforços relaciona-
dos com a saúde ambiental, associado a uma 
maior capacidade, maior sensibilização e um 
forte compromisso político, irão contribuir 
para melhorar drasticamente a situação da 
saúde e ambiente do continente. Graças aos 
esforços sustentados, as doenças induzidas 
pelo ambiente (disenteria, cólera, paludismo, 
etc.) passam a fazer parte do passado. A água 
potável será disponibilizada a todos e as 
práticas de higiene participativas de baixo 
custo serão institucionalizadas por todo o 
continente. Com efeito, a história do sucesso 
africano será amplamente divulgada por out-
ras regiões em desenvolvimento no mundo. 
As ameaças emergentes, tais como a poluição 
atmosférica, terão sido amplamente contro-
ladas devido à adopção de novas e adequadas 
tecnologias, a estabilidade política, eviden-
ciada pela ausência de confl itos políticos, 
constituirá a norma na maior parte do conti-
nente.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Objectivo de longo prazo

19. Até 2020, ter estabelecido e mantido um ambi-
ente propício que promova a saúde e contribua para 
um desenvolvimento sustentável, na Região.

Objectivos

20. Por outras palavras, o objectivo global desta es-
tratégia consiste em infl uenciar estas condições am-
bientais de modo a ter impacto sobre os determinantes 
da saúde, a fi m de promover resultados positivos 
para as populações e comunidades, em particular as 
comunidades marginais dos meios rurais e urbanos. 
Os objectivos específi cos consistem em apoiar os 
países no seguinte:
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(a) elaborar as suas próprias políticas sobre a gestão 
do ambiente e saúde até 2010;

(b) estabelecer estruturas adequadas para os serviços 
de saúde e ambiente até 2010;

(c) melhorar as capacidades dos recursos humanos 
em saúde e ambiente nos ministérios da saúde 
até 2015;

(d) promover um comportamento compatível com 
a gestão ambiental.

Princípios orientadores

21. São necessários quatro princípios orientadores 
para a implementação da estratégia saúde e ambi-
ente:

(a) A participação da população na tomada de 
 decisões implica o envolvimento de todos os 
 intervenientes na tomada de decisões ao nível 
local, sobretudo no que diz respeito à gestão dos 
recursos naturais. O diálogo, a participação da 
população e a resolução de confl itos entre os 
 intervenientes fortalecem a aceitabilidade e a 
prontidão para adoptar conceitos, projectos e 
programas, tornando as intervenções mais 
 rentáveis e culturalmente adequadas;

(b) A disponibilização de serviços de saúde e 
 ambiente a toda a população signifi ca “algo para 
todos” em vez de “tudo para alguns”. A equi-
dade, ou seja, a ausência de diferenças sistemáti-
cas potencialmente remediáveis num ou mais 
aspectos da saúde da população ou dos grupos 
populacionais, essas diferenças defi nidas em 
 termos sociais, económicos ou demográfi cos, são 
essenciais. No contexto dos países menos desen-
volvidos, a equidade no acesso aos serviços de 
saúde pública tem-se tornado um objectivo mais 
importante da perspectiva do alívio da pobreza;

(c) Uma abordagem a favor das classes mais desfa-
vorecidas garante que o principal objectivo do 
planeamento é o de benefi ciar os pobres. Caso 
contrário, classes menos favorecidas permane-
cerão periféricos ao processo de planeamento e 
desenvolvimento;

(d) A colaboração intersectorial entre os vários 
 sectores sociais, sobretudo a habitação, as auto-
ridades locais, a terra, a agricultura, os transportes 
(estradas), o ambiente, os recursos hídricos e 
fl orestais, deverá garantir um planeamento e 
 implementação integrados;

Intervenções prioritárias

22. Numa tentativa de abordar as inúmeras e compl-
exas determinantes ambientais da saúde, o sector da 
saúde terá de implementar as seguintes intervenções 
prioritárias:

(a) aumentar a capacidade das estruturas institucion-
ais de todos os sectores abrangidos para respond-
erem aos desafi os;

(b) coordenar a utilização dos recursos em benefício 
da Região, sobretudo dos grupos populacionais 
mais pobres e carenciados;

(c) unir os países para partilharem experiências e 
conhecimentos;

(d) procurar conhecimentos da Região e incentivar 
a sua aplicação sempre que for adequado;

(e) realizar a gestão de riscos como uma das aborda-
gens básicas para a prestação de serviços de saúde 
e ambiente;

(f) recorrer a abordagens comprovadas, tais como 
zonas, cidades, bairros, mercados, etc. saudáveis, 
e à Transformação Participativa em Higiene e 
Saneamento (PHAST); a OMS criou directrizes 
sobre estas abordagens;

(g) introduzir o ambiente e a saúde como uma 
 disciplina contínua no currículo escolar;

(h) apoiar a pesquisa sobre a implementação de me-
didas rentáveis que benefi ciem as comunidades.

Papéis e responsabilidades

23. Para abordar as questões acima menciona-
das relativas ao ambiente, desenvolvimento e 
saúde, e para garantir o sucesso da estratégia, 
atribuem-se as seguintes papéis e responsabilidades 
aos principais intervenientes:

Países

24. Os ministérios da saúde, em parceria com os 
ministérios do ambiente dos diferentes países, devem 
conduzir o desenvolvimento de políticas que lhes 
permitam abordar e implementar factores determi-
nantes ambientais da saúde. Por isso, deverão criar 
condições que assegurem o sucesso, nomeadamente 
a atribuição adequada dos recursos aos serviços de 
saúde e ambiente, de modo a permitir-lhes executar 
uma gestão de riscos, proporcionar dados para o 
desenvolvimento de políticas destinadas aos restantes 
sectores e fomentar a colaboração e a participação da 
comunidade

25. As comunidades e outros sectores sociais dos 
países deverão envolver-se no sector da saúde. Tor-
na-se igualmente importante que as comunidades 
participem no desenvolvimento e implementação de 
políticas, bem como na monitorização e avaliação de 
projectos e programas à semelhança da Cimeira 
Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, realizada em Joanesburgo, em 2002.

26. Os conhecimentos do sector privado são essen-
ciais para o desenvolvimento e implementação das 

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   195 06/10/2012   12:05:47



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

196

políticas e para a prestação de serviços. Isto propor-
ciona um ambiente conducente à participação das 
comunidades no sector privado, contribuindo para 
acalmar a tensão entre o sector privado e as comuni-
dades, e a tensão decorrente de conceitos errados.

27. A participação das instituições de investigação e 
ensino superior ajuda a que compreendam o rumo 
que os desenvolvimentos estão a tomar. Deste modo, 
terão capacidade para desenvolver recursos humanos 
relevantes e para iniciar e levar a cabo um trabalho 
de pesquisa relevante para as actividades prioritárias. 
Isto também acrescenta competências aos ministéri-
os da saúde e facilita o desenvolvimento profi ssional 
contínuo.

28. Outros parceiros, tais como os ministérios com a 
responsabilidade da habitação, urbanismo, ambiente, 
comércio e indústria, governo local, agricultura, 
transportes, actividade mineira, recursos hídricos e 
ensino, têm de trabalhar em estreita colaboração 
com os ministérios da saúde no desenvolvimento de 
políticas. A população também será benefi ciada se os 
sectores sociais apoiarem iniciativas com vista à 
 colaboração dos sectores e incluírem, no seu 
 desenvolvimento dos recursos humanos, a cultura 
do planeamento e implementação integrados. Para o 
sector do ensino em particular, a inclusão do ambi-
ente e da saúde como parte da aprendizagem 
contínua deverá contribuir para alterar o paradigma.

OMS e parceiros

29. A Organização Mundial de Saúde, em colabo-
ração com os seus parceiros (PNUA, PNUD, PISQ, 
Banco Mundial), deverá prestar assistência na 
adopção da estratégia Saúde e Ambiente: Estratégia 
para a Região Africana por parte dos ministérios da 
saúde da Região. Além disso, a OMS irá elaborar 
estratégias para as políticas e normas relativas à saúde 
e ambiente para que os países as possam aproveitar 
para desenvolverem as suas próprias políticas. A 
OMS também deverá ajudar na identifi cação dos 
factores que facilitam e permitam o desenvolvimen-
to de políticas e na melhoria de capacidades e 
 aptidões para a prestação de serviços de saúde e am-
biente. Deverá igualmente fomentar a cooperação 
entre os países na partilha de recursos, conhecimen-
tos e experiências, incentivando a mobilização das 
comunidades com vista a participarem em progra-
mas de desenvolvimento sanitário. A OMS ajudará a 
mobilizar o sector privado para que se envolva e 
 disponibilize apoio na prestação de serviços de saúde 
e ambiente. Serão incentivados os mecanismos de 
monitorização e avaliação intrínsecos de modo a 
permitir aos países a avaliação do progresso na 
 implementação dos projectos e programas.

MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

30. Os seguintes aspectos serão utilizados para mon-
itorizar o progresso na consecução dos objectivos 
relacionados com o ambiente e a saúde:

(a) desenvolvimento de uma política de saúde e am-
biente por parte dos países e ministérios da saúde;

(b) desenvolvimento, por parte dos países, de 
mecanismos institucionais relevantes para o 
planifi cação e implementação de políticas, com 
vista à abordagem das preocupações ambientais e 
sanitárias;

(c) melhoria, por parte dos países, das capacidades 
dos recursos humanos em saúde e ambiente nos 
respectivos ministérios da saúde;

(d) desenvolvimento, por parte dos países, através 
dos ministérios da saúde, de mecanismos para 
a colaboração com outros sectores sociais e 
 cooperação com parceiros;

(e) mobilização das comunidades para se envolver-
em nas questões relativas ao ambiente e ao 
desenvolvimento que afectam a saúde; e

(f) desenvolvimento de capacidades e agendas de 
investigação para as determinantes ambientais da 
saúde.

Determinantes do Sucesso

31. Os determinantes do sucesso variam desde a 
função de administração do governo até à utilização 
de instrumentos estratégicos:

(a) Os governos da Região devem comprometer-se 
a nível político, fi nanceiro e social com a imple-
mentação de políticas relativas aos determinantes 
ambientais da saúde;

(b) Uma maior sensibilização e apreciação por parte 
dos profi ssionais em relação aos elos entre o am-
biente, a saúde e o desenvolvimento sustentável, 
revela-se fundamental para a adopção e imple-
mentação da estratégia para a Região;

(c) Há uma necessidade de mudança da mentalidade 
do status quo para uma abordagem de escolha 
múltipla, de modo a resolver questões e 
 preocupações actuais e emergente;

(d) A disponibilidade de quadros técnicos formados 
na Região Africana de modo a utilizarem essas 
ferramentas, tais como: a Cartografi a dos Riscos 
para a Saúde Ambiental e o Estudo de Impacto Am-
biental visando uma melhor prestação de serviços 
de saúde ambiental é crítica.

CONCLUSÃO

32. Esta estratégia é uma tentativa de abordar o 
 ciclo de questões relacionadas com o ambiente, o 
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desenvolvimento e a saúde humana. Em particular, 
destina-se às povoações pobres e carenciadas. A 
 estratégia recorre deliberadamente à abordagem dos 
cuidados de saúde primários, com destaque para a 
prevenção e promoção da saúde, como ferramenta 
principal. Esta abordagem foi adoptada por todos os 
países do mundo, incluindo os da Região Africana, 
por forma a assegurar o máximo de benefícios de 
saúde para as suas populações.

33. Adquiriram-se conhecimentos sufi cientes e 
desenvolveram-se instrumentos adequados para per-
mitir que o sector da saúde contribua para a obtenção 
de resultados em termos de saúde e desenvolvimen-
to sustentável. Desde a Cimeira da Terra no Rio de 
Janeiro, em 1992, o Continente Africano tem con-
seguido desenvolver um consenso através de vários 
esforços nas áreas do ambiente e da saúde, com vista 
a um desenvolvimento sustentável. Chegou a altura 
de consolidar esses esforços.

34. Os factores ambientais que contribuem para um 
sector da saúde fragilizado e por conseguinte para a 
pobreza estão identifi cados, assim como os factores 
essenciais que ajudam a melhorá-los de forma a 
 garantir resultados positivos na saúde e a melhorar 
a qualidade de vida das populações. Os próprios 
países, em colaboração com outros parceiros, têm de 
cooperar na gestão destes factores. As comunidades, 
como parceiros e benefi ciários, serão mobilizadas 
para garantirem a sua parte de responsabilização na 
sua própria saúde e bem-estar.

35. Espera-se que os ministérios da saúde assumam o 
comando na promoção da saúde ambiental, uma vez 
que é o sector da saúde que tem suportado o fardo 
resultante de políticas pouco seguras. Ao assegurar-
em a sensibilização das políticas sociais para as neces-
sidades das pessoas em termos de cuidados de saúde, 
bem como a sua fácil compreensão e implemen-
tação, os países terão mais hipóteses de realizar mel-
horias, não só na saúde, mas também na economia, 
na esperança de vida e na qualidade de vida.

36. O Comité Regional analisou e adoptou a 
 presente estratégia.

Resolução AFR/RC52/R3

Saúde e ambiente: Uma estratégia para 
Região Africana

O Comité Regional,

Tendo consciência das difíceis ligações entre a 
saúde, o ambiente e o desenvolvimento;

Preocupado com o aumento da fraca qualidade 
de vida e com os resultados negativos na área da 

saúde, resultantes da negligência e da degradação 
ambiental na Região;

Reconhecendo os esforços dos países para mel-
horarem a saúde das suas populações através de vári-
as ferramentas regionais e nacionais, nomeadamente: 
a “Declaração de Pretória sobre Saúde e Ambiente” 
(1997) e a “Promoção da Saúde Ambiental nos Países da 
Região Africana da OMS: Papel dos Ministérios da 
Saúde” (AFR/RC48/TD/1)

Reconhecendo a contribuição dos sectores ex-
ternos à saúde, das comunidades e dos parceiros para 
a melhoria da saúde e do ambiente;

Decidido a consolidar esforços com vista alcançar 
a maior qualidade de vida acessível, na Região, 
 especialmente na advocacia pela melhoria dos 
 determinantes ambientais da saúde;

Tendo analisado cuidadosamente o relatório do 
Director Regional, conforme consta do documento 
AFR/RC52/10, “Uma Estratégia para a Região 
 Africana”, que visa melhorar a saúde das populações 
através da elaboração e implementação de políticas 
de gestão para gestão dos determinantes ambientais 
de saúde;

1. APROVA a estratégia proposta;

2. SOLICITA aos Estados-Membros que:

 (i) tenham em consideração, nas suas políticas e 
estratégias nacionais, os problemas de saúde 
decorrentes do ambiente;

 (ii) elaborem ou revejam os seus programas e 
planos de acção nacionais, com destaque para a 
advocacia, a consciencialização, a educação 
para a saúde e o ambiente;

 (iii) colaborem com as instituições de ensino supe-
rior no sentido de desenvolverem e melhorar-
em a capacidades para recursos humanos, a fi m 
de gerirem melhor os programas de ambiente e 
saúde;

 (iv) identifi quem, mobilizem e aloquem recursos 
ao programa de ambiente e saúde, de modo e 
responderem melhor aos desafi os;

 (v) colaborem com outros sectores externos à 
saúde, com parceiros e com a sociedade civil 
na prossecução da melhoria da saúde, incidin-
do sobre os determinantes ambientais desta;

 (vi) realizem investigação sobre o uso de tecnolo-
gias e inovações autóctones, que sejam efi caz-
es, acessíveis e sustentáveis, na procura da 
melhoria da saúde das comunidades;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

 (i) reforce a capacidade da OMS, para que 
esta preste um apoio técnico efi caz aos 
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 Estados-Membros na elaboração e implemen-
tação das políticas de saúde e ambiente;

 (ii) apoie na melhoria da capacidade dos países 
para implementarem e monitorizarem progra-
mas e planos de acção;

 (iii) actualize, o Comité Regional, em 2005, sobre 
os progressos realizados na implementação 
desta estratégia;

4. APELA a outros parceiros e agências especializa-
das relevantes para que prestem apoio técnico e 
 fi nanceiro.
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INTRODUÇÃO

1. A pobreza é um fenómeno multidimensional e 
intersectorial. Para facilitar a análise comparativa dos 
diferentes perfi s de pobreza mundiais, foi acordada 
uma defi nição de pobreza com base no consumo 
diário. Esta defi nição considera pobre qualquer pes-
soa que não tenha possibilidades económicas que 
permitam o consumo diário no valor de 1 dólar 
americano.

2. Tendo por base esta defi nição universal de 1 
dólar americano como limiar da pobreza, mais de 

2.000 milhões de pessoas em todo o mundo são 
 consideradas pobres1 Na Região Africana da OMS, 
mais de 45% da população está inserida nesta 
 categoria. A pobreza é mais prevalente nas áreas 
r urais, onde vivem a maioria das populações 
 africanas. Infelizmente, a incidência da pobreza no 
Continente  Africano está a aumentar, paralelamente 
com o agravamento dos indicadores sociais e de 
saúde, nomeadamente a esperança de vida, a mor-
talidade infantil, a mortalidade materna e a morbili-
dade devido ao paludismo, tuberculose e VIH/
SIDA.

RESUMO

1. O paradoxo da Região Africana é a extrema e crescente pobreza do seu povo, que enfrenta 
várias formas de privação (doenças, iliteracia, desemprego, habitação inadequada, fraca governação, 
etc.) numa Região tão fértil em todo o tipo de recursos (naturais, minerais, etc.). Este paradoxo é 
cada vez mais visível à luz das mudanças no perfi l de pobreza mundial. Em 1985 as pessoas 
pobres em África representavam apenas 16% do mundo pobre. Esta proporção aumentou para 
31% em1998. Nos próximos vinte anos, estima-se que a pobreza diminua em todo o mundo 
excepto em África, para a qual se calcula um aumento drástico.

2. No passado recente, foram adoptadas muitas políticas e estratégias no sector da saúde a fi m de 
melhorar o estado da saúde das populações nos países em desenvolvimento em geral e na Região-
Africana em particular. A mais recente foi a Política Saúde para Todos no Século XXI, adoptada 
pela 49ª sessão do Comité Regional Africano. A política saúde para todos, tem como objectivo, 
melhorar signifi cativamente o estado de saúde dos povos africanos através da promoção de estilos de 
vida mais saudáveis, evitando a ocorrência da doença aumentando a esperança de vida à nascença 
e reduzindo a mortalidade, pretendendo também parar a morbilidade crescente devido ao 
paludismo,tuberculose e VIH/SIDA.

3. A saúde constitui um forte ponto de entrada para a redução da pobreza e o crescimento 
económico. Neste contexto, esta estratégia fornece um quadro de análise e de intervenções em três 
níveis: a) aumentar a advocacia e a mobilização de todos os intervenientes dentro e fora do sector 
da saúde; b) implementar reformas dos sistemas de saúde, para redireccionar as suas intervenções 
com vista aos mais desfavorecidos; c) satisfazer as necessidades dos mais pobres, através de inter-
venções específi cas que garantam o acesso generalizado aos serviços básicos de saúde. 

4. O êxito da presente estratégia baseia-se na sua implementação nos países Membros, de acordo 
com as políticas nacionais de saúde.

6.3 Pobreza e saúde: Estratégia para a Região 
Africana
(AFR/RC52/11)
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3. Os impactos para a saúde ultrapassam o ambi-
ente, os transportes, a água e energia, o emprego, 
etc. Consequentemente, o sector da saúde está numa 
posição única de criar uma abordagem de desen-
volvimento abrangente, coerente com os objectivos 
de redução da pobreza e desenvolvimento económi-
co.

4. No contexto de África, a grande incidência das 
doenças provoca perdas de produção consideráveis 
que, por sua vez, acentuam o fosso entre o cresci-
mento económico real e o potencial. A redução da 
incidência das doenças em África (um objectivo no-
bre por si só), irá directamente libertar o potencial 
dos países para aumentar os resultados da produção e 
atingir as taxas de crescimento necessárias para a 
redução da pobreza.

5. Em muitas comunidades africanas, a ligação en-
tre as doenças e a pobreza são bem compreendidas. 
Por exemplo, os resultados da pesquisa “Vozes dos 
Pobres”, efectuada no Gana, Malawi, Mauritânia e 
no Zimbabwe, no ano 2000, mostra como os indi-
víduos, as famílias e as comunidades fazem a ligação 
correcta entre a sua capacidade de rendimentos com 
o seu estado de saúde. Algumas pessoas fi zeram a 
ligação entre saúde e riqueza, o que sustenta a im-
portância de uma boa saúde como factor crítico para 
viver uma vida decente.

6. Tendo por base a clara relação entre pobreza e 
doença, esta estratégia explora a potencial con-
tribuição da saúde para a redução da pobreza, 
o crescimento económico e o desenvolvimento 
 humano, assentando nos actuais indicadores socio-
económicos, de pobreza e de saúde.

7. A Estratégia Regional propõe uma mudança da 
abordagem excessivamente biomédica, para uma 
abordagem mais preventiva e promocional das inter-
venções na área da saúde. Esta reorientação é 
necessária à luz da incapacidade das actuais inter-
venções da saúde para satisfazerem as necessidades 
dos pobres na Região Africana.

8. No geral, cerca de 45% da população africana 
vive abaixo do limiar da pobreza. A incidência da 
pobreza em África é mais elevada nas áreas rurais, 
apesar de a pobreza urbana ser um problema explo-
sivo. A Região está a enfrentar muitos desafi os na 
área da saúde, especialmente devido ao VIH/SIDA. 
Apesar de 92% das causas de morte nos países pobres 
estarem relacionadas com as doenças transmissíveis, 
60% das mortes devidas a doenças específi cas, 
 nomeadamente, tuberculose, paludismo, VIH/
SIDA e algumas doenças infantis. Houve ainda 
um crescimento signifi cativo nas doenças não- 
transmissíveis (cancro, doenças cardiovasculares, 

 acidentes e doenças mentais), devido às alterações 
nos estilos de vida. Um problema persistente, espe-
cialmente nas crianças e mulheres é a malnutrição, 
sendo responsável por 45% da mortalidade infantil.

9. Também, a degradação ambiental, a má gestão 
das águas e dos resíduos, contribuíram para o surto 
de doenças. A urbanização rápida e descontrolada 
também teve graves consequências para a saúde. 
 Apenas 45% da população total da Região tem 
 acesso a água potável e menos de 40% da população 
tem acesso a saneamento. A Região tem uma baixa 
percentagem de frequência do ensino primário e 
uma elevada taxa de analfabetismo nos adultos (espe-
cialmente nas mulheres), o que tem repercussões 
 directas na mortalidade materna e infantil, que 
 permanece a mais elevada do mundo.

10. A ligação entre pobreza e saúde é muito clara. 
Os pobres na Região Africana são apanhados numa 
complexa teia, em que os baixos rendimentos con-
duzem ao baixo consumo, e consequentemente na 
baixa capacidade e produtividade. Este conceito foi 
ilustrado de forma brilhante pelo relatório da 
Comissão da Macroeconomia e Saúde da OMS, que 
demonstra que, o fardo das doenças se deve apenas a 
três doenças (paludismo, tuberculose e VIH/SIDA), 
e anualmente reduz o PIB em 1,3%.

11. Abordar as necessidades de saúde das classes 
menos favorecidas, tem sido uma preocupação con-
stante e de há muito tempo no sector da saúde. A 
Conferência de Alma-Ata, que endossou o princípio 
dos cuidados primários de saúde e levou à política 
Saúde para Todos no Ano 2000, foi fortemente 
 infl uenciada pela necessidade de garantir que os 
 cuidados de saúde estivessem acessíveis à maioria da 
população. Na Região Africana, a adopção do 
Cenário para o Desenvolvimento da Saúde em Três 
Fases, (1985), reafi rmou a validade da abordagem 
dos cuidados primários de saúde a nível distrital, e a 
Iniciativa de Bamaco (1987), reforçou a necessidade 
de participação da comunidade no desenvolvimento 
da saúde.

12. No entanto, até hoje, o sector da saúde não 
desenvolveu uma estratégia que tenha como alvo 
explícito a pobreza e saúde. É chegada a altura de 
criar essa estratégia. É reconhecido o papel central da 
saúde no processo de desenvolvimento, e a boa von-
tade nacional e internacional para melhorar a saúde, 
especialmente a dos pobres nunca foi tão evidente.

13. Assim, mitigar o fardo da doença dos países 
 pobres irá contribuir para a melhoria da sua situação 
social. Combater as doenças que afl igem os pobres 
irá reduzir a sua vulnerabilidade aos problemas de 
saúde induzidos pela pobreza, aumentando assim a 
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sua produtividade. Isto irá ajudar a aumentar o 
crescimento económico, bem como reduzir a 
 pobreza.

ESTRATÉGIA REGIONAL

14. Considerando a natureza multidimensional da 
saúde, a contribuição do sector da saúde para a 
redução da pobreza incluirá intervenções proven-
ientes não só deste sector mas também de outros 
 sectores. Isto atribui ao sector de saúde como ponto 
de partida válido para redução da pobreza, e da 
 necessidade de abordagens intersectoriais.

Objetivos

15. O objectivo geral da estratégia é fazer com que o 
sector da saúde, contribua para a redução da pobreza 
através da melhoria da saúde, devido a sua vantagem 
comparativa. A estratégia irá especialmente:

(a) Fora do sector da saúde: desenvolver e man-
ter uma forte plataforma de advocacia, tendo 
como objectivos os intervenientes e parceiros 
não pertencentes ao sector da saúde, de forma a 
sensibilizá-los para a saúde como elemento redu-
tor da pobreza e a fornecer orientações sobre 
como os outros sectores (educação, agricultura, 
transporte, energia, água, ambiente, etc.), devem 
incorporar as considerações da saúde em políti-
cas e práticas para melhorar os resultados em 
 termos de saúde;

(b) A nível das políticas do sistema de saúde: 
efectuar as reformas, com o objectivo de alterar 
a focalização dos sistemas de saúde, fazendo-se a 
transição de uma abordagem excessivamente 
curativa para padrões mais interventivos a nível 
da prevenção e da promoção, com o objectivo 
de acelerar a melhoria do estado de saúde dos 
pobres;

(c) A nível da implementação: ter como alvo os 
grupos populacionais mais vulneráveis e dirigir 
as intervenções específi cas para as preocupações 
destas populações, reforçando e promovendo as 
suas capacidades ao invés de tentar limitar a sua 
vulnerabilidade.

Princípios orientadores

16. Para atingir estes objectivos, a implementação da 
estratégia será guiada pelos seguintes princípios:

(a) Equidade e justiça dos serviços de saúde. Se 
não forem garantidas a equidade e a igualdade de 
oportunidades, quaisquer investimentos adicion-
ais apenas contribuirão para o aumento as desi-
gualdades existentes.

(b) Qualidade, acessibilidade e sustentabili-
dade. Porque as pessoas pobres normalmente 
apenas têm acesso aos serviços públicos de saúde, 
é importante que a acessibilidade fi nanceira e 
 geográfi ca, bem como a qualidade, sejam 
 asseguradas de forma sustentável.

(c) Participação da comunidade e sensibili-
dade ao género. Em África, muitas inter-
venções da saúde falham os seus objectivos 
devido à inerente tendência para o género e a 
falta do envolvimento da comunidade. Estes dois 
aspectos são de importância crítica para as inter-
venções que tenham como alvo os mais desfa-
vorecidos.

(d) Intersectorialidade e parceria. Os temas da 
saúde são os temas do desenvolvimento. Assim, 
alcançar os resultados na saúde, é uma tarefa que 
solicita a contribuição de outros sectores espe-
cialmente no que respeita a saúde materna e in-
fantil. É assim que as parcerias, tendo por base 
uma defi nição clara dos papéis e das responsabi-
lidades são de importância fundamental para col-
matar as necessidades das classes menos 
favorecidas.

(e) Forte mecanismo de monitorização e av-
aliação. Para garantir que os objectivos deter-
minados nas intervenções complexas sejam 
cumpridos, é necessário avaliar a melhoria, efi cá-
cia e efi ciência, bem como os aspectos qualita-
tivos, tais como equidade e justiça, sensibilidade 
ao género e envolvimento da comunidade.

Intervenções prioritárias

17. À luz da crescente e reconhecida importância do 
papel da saúde no processo de desenvolvimento, e 
tendo em consideração o aumento substancial dos 
recursos disponíveis para o sector da saúde, proven-
ientes especialmente do mecanismo HIPC/PRSP, 
do fundo global do combate ao VIH/SIDA, tuber-
culose e paludismo, e de outros instrumentos fi nan-
ceiros, as despesas per capita com a saúde estão 
progressivamente a aumentar para atingir os níveis 
de despesa necessários e que garantam um pacote 
mínimo de serviços de saúde para todos.

18. A nível comunitário, a opção estratégica deve ser 
o aumento da acessibilidade aos serviços de saúde, 
a informação sanitária, etc. A nível nacional, os 
serviços de promoção da saúde (higiene, educação, 
nutrição, vacinação, segurança dos alimentos, água e 
saneamento), devem ser reforçados.

19. As intervenções prioritárias incluem:

(a) Criar evidências sobre as ligações entre a saúde e 
outros sectores socioeconómicos, (educação, 
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transporte, agricultura, energia, químico, turis-
mo), que permitam a sua advocacia fora do 
 sector da saúde;

(b) Estabelecimento de um mecanismo transparente 
de dotação de recursos, com o objectivo de 
registar a resposta das intervenções aos  objectivos 
de redução da pobreza;

(c) Alargamento da cobertura da saúde (infraestru-
turas, unidades móveis, incluindo atendimento 
de cuidados pré-natal e parto), às áreas com co-
bertura insufi ciente, benefi ciando as populações 
vulneráveis;

(d) Reforço dos programas de vacinação face 
as doenças infantis, através da monitorização 
 regular e da mobilização de fundos adequados;

(e) Reforço dos serviços de saúde ambiental, in-
cluindo segurança da água, nutrição, alimentos 
seguros e educação sobre a higiene;

(f) Reforço das iniciativas de promoção da saúde de 
forma a melhorar a saúde e prevenir doenças, 
particularmente, aquelas que afectam os mais 
desfavorecidos;

(g) Aumento das intervenções contra o paludismo, 
tuberculose, VIH/SIDA e doenças infantis.

20. Estas intervenções na área da saúde irão criar 
 novas oportunidades para os mais desfavorecidos, 
permitindo-lhes a entrada no mercado do trabalho, 
com capacidades melhoradas, o que resultará numa 
maior produtividade, consequentemente a diminu-
ição da pobreza, que tem até aqui afectado o 
 indivíduo a comunidade e a Nação.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DOS DIFERENTES INTERVENIENTES

21. Para alcançar os objectivos gerais da redução da 
pobreza, é necessária a contribuição de todos os 
 intervenientes pertencentes ao sector da saúde. 
Por exemplo, a nutrição da criança e saúde, são 
 fundamentais para o sucesso na educação primária. 
Os papéis e responsabilidades específi cos de cada 
 interveniente devem por isso, ser defi nidos.

Papéis e responsabilidades dos países

22. Os governos, particularmente os ministérios da 
saúde, devem:

(a) efectuar avaliações regulares de pobreza e dos 
perfi s epidemiológicos, centrando-se nos deter-
minantes relacionados com a saúde;

(b) implementar as alterações institucionais 
necessárias para orientar a prestação de cuidados 
de saúde, afastando-se da abordagem excessiva-
mente biomédica para uma abordagem mais 

promocional e preventiva (por exemplo, 
 alargando a cobertura da saúde, a nível do 
 pessoal, das infraestruturas, às áreas com fraca co-
bertura); expansão das actividades da promoção 
da saúde, de forma a cobrir todos os níveis do 
sistema de saúde; e desenvolvimento de quadros 
orçamentais que deem respostas à intervenções 
que tenham como objectivo os pobres;

(c) encorajar mais microintervenções (por exemplo, 
através da Abordagem de Implementação da 
Saudável) especialmente a nível comunitário, 
com um maior envolvimento dos benefi ciários.

Funções e responsabilidades da OMS

23. Para além da identifi cação e disseminação das 
boas práticas entre os países da Região, a OMS deve:

(a) Fornecer apoio técnico sustentado para a análise 
e formulação de políticas;

(b) Mobilizar parceiros para a dotação de recursos 
adicionais nas intervenções de redução da 
 pobreza relacionada com a saúde;

(c) Apoiar os países na formulação e implementação 
da componente da saúde no seu programa 
 nacional de redução da pobreza.

Papéis e responsabilidades dos parceiros

24. Devem ser encorajados novos mecanismos de 
cooperação para promover o desenvolvimento, e 
que sejam mais benéfi cos para os países mais desfa-
vorecidos (por exemplo, o Fundo Global para o 
combate ao VIH/SIDA, tuberculose e paludismo). 
Devem também ser consolidadas as parcerias globais 
de todos os parceiros para o desenvolvimento, in-
cluindo agências bilaterais e multilaterais, envolvidas 
em processos PRSP.

INDICADORES DE 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

25. Os indicadores de monitorização e avaliação, são 
baseados nos alvos sectoriais da Política Saúde para 
Todos no Século XXI. Estes refl ectem as con-
tribuições para a redução da pobreza na Região. O 
quadro dos objectivos, das intervenções estratégicas, 
das funções e responsabilidades dos intervenientes, 
são as metas atingir. Assim, até ao ano 2020:

(a) setenta e cinco por cento da população na 
Região terá acesso a água potável e saneamento 
adequados;

(b) setenta por cento da população nos países, terão 
mecanismos seguros para manusearem os des-
perdícios químicos e industriais que representam 
riscos para a saúde pública;
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(c) o sector da saúde ajudará a reduzir para metade, 
a incidência da pobreza na Região;

(d) os sistemas de saúde fornecerão serviços de saúde 
de qualidade para 80% da população da Região;

(e) a mortalidade infantil será reduzida em 50%;
(f) o fardo actual do paludismo será reduzido em 

75%.

CONCLUSÃO

26. A estratégia sublinha a vantagem comparativa do 
sector da saúde na redução da pobreza e fornece ori-
entações para as políticas de redução da pobreza re-
lacionada com a saúde. Especifi camente, argumenta 
que para alcançar os objectivos da redução da 
 pobreza relacionadas com a saúde, é importante e 
necessário alterar o paradigma, reorientando o 
 padrão de despesas com a saúde pública, passando 
dos cuidados de saúde curativos para a promoção e a 
prevenção dos cuidados de saúde.

27. Os países da Região terão de confi ar nas suas 
capacidades para melhorar a qualidade de vida das 
suas populações. A recente criação da Unidade 
 Africana e a adopção da Nova Parceria para o Desen-
volvimento Africano (NEPA), refl ectem já o forte 
compromisso político para a redução da pobreza e o 
desenvolvimento na Região.

Resolução AFR/RC52/R4

Pobreza e saúde: Estratégia para a Região 
Africana

O Comité Regional,

Consciente das ligações intrincadas e complexas 
existentes entre pobreza e saúde, especialmente nos 
países Africanos;

Preocupado com a deterioração do estado de 
saúde da maioria da população africana durante a 
 última década, para além do pesado fardo das doenças 
nos adultos e crianças;

Relembrando a Resolução AFR/RC50/R1 
 referente à estratégia regional “Saúde para Todos 
Política para o Século XXI na Região Africana: 
Agenda”, e as recomendações da Comissão sobre 
Macroeconomia e Saúde (CMH), para que sejam 
aumentados os investimentos no sector da saúde, por 
forma a reduzir a pobreza e fomentar o crescimento 
económico nos países africanos;

Apreciando os esforços realizados nos últimos 
anos pelos países e pela comunidade internacional, 
através do quadro relativo aos Países Pobres Alta-
mente Endividados e dos Documentos Estratégicos 
para a Redução da Pobreza (PRSPs ), para melhorar 

a implementação das políticas no sentido de alcançar 
os objectivos de redução da pobreza;

Reconhecendo a necessidade de que a OMS 
desempenhe plenamente o seu papel essencial nos 
esforços de redução da pobreza e funcione como 
catalisador do crescimento económico e do bem-
estar social, em consonância com os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio que foram inter-
nacionalmente adoptados;

Tendo cuidadosamente analisado o relatório do 
Director Regional constante do documento AFR/
RC52/11, que defi ne a Estratégia Regional sobre 
Pobreza e Saúde e que tem como objectivo apoiar o 
sector da saúde para um contributo signifi cativo no 
sentido de atingir os objectivos nacionais de redução 
da pobreza;

1. APROVA a estratégia proposta;

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) no contexto de uma reforma mais alargada do 
sector público, empreendam reformas apropria-
das no sector da saúde, que melhorem efectiva-
mente, no curto espaço de tempo, o estado de 
saúde das classes menos favorecidas;

(b) actualizem as políticas nacionais de saúde, com 
base numa abordagem de planifi cação estratégica 
de longo prazo;

(c) aumentem a dotação orçamental consagrada 
ao sector da saúde, em consonância com a 
 Declaração de Abuja, pela qual os países se 
 comprometeram a alocar 15% do seu orçamento 
total ao sector da saúde;

(d) apoiem os esforços realizados pela sociedade  civil 
e outros intervenientes para a melhoria da saúde 
dos pobres, ao nível das bases, a fi m de aumentar 
a capacidade de absorção do sector da saúde e 
melhorar a capacidade de resposta da adminis-
tração do sector público para atingir as metas de 
redução da pobreza;

(e) advoguem, a nível nacional e internacional, a 
alocação de mais recursos para o sector da saúde, 
e desenvolvam um mecanismo transparente de 
gestão, monitorização e avaliação desses  recursos;

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) forneça apoio técnico aos Estados-Membros 
para a elaboração de políticas e programas 
 nacionais de saúde vocacionados para a redução 
da pobreza;

(b) através das instituições de formação, aumente o 
apoio aos profi ssionais nacionais na área da saúde 
e do desenvolvimento, a fi m de reforçar as suas 
capacidades para a análise, monitorização e 
 avaliação das políticas;
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(c) apoie a mobilização de recursos adicionais para a 
implementação desta estratégia;

(d) apresente um relatório durante a 55ª sessão do 
Comité Regional, em 2005, sobre os progressos 
realizados na implementação desta estratégia 
 regional.

Sexta sessão, 10 de Outubro de 2002

REFERENCE

1. A redução da pobreza é um exercício complexo, que 
segue em grande escala a seguinte sequência:

 (i) Análise do perfi l de pobreza predominante;
 (ii) Avaliação das diferentes magnitudes de incidên-

cia, disparidade dos rendimentos, gravidade, etc.
 (iii) Identifi cação dos pobres, de acordo com as con-

clusões de;
 (iv) Diagnóstico dos respectivos recursos;
 (v) Avaliação das intervenções actuais de redução da 

pobreza;
 (vi) Formulação de estratégias relevantes, ou seja: a) 

defi nir objectivos; b) desenvolver a estrutura de 
análise e implementação, incluindo os indicadores 
para monitorização e avaliação, e as alterações 
 institucionais necessárias
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INTRODUÇÃO

1. Sufi ciência alimentar é defi nida como o acesso 
físico e económico a alimentos sufi cientes, seguros e 
nutritivos que correspondam às necessidades alimen-
tares.1 A segurança alimentar é parte integrante da 
sufi ciência alimentar e defi ne-se como protecção do 
abastecimento alimentar contra os riscos microbian-
os, químicos e físicos que poderão ocorrer durante as 
fases da produção dos alimentos, incluindo o seu 
cultivo, colheita, tratamento, transporte, dis-
tribuição, preparação, armazenamento e consumo, 
de modo a prevenir doenças de transmissão alimen-
tar. Devido à insufi ciência de alimentos para dar 

 resposta às necessidades do continente africano, a 
maioria das pessoas apenas se preocupa em matar a 
fome, não dando a devida atenção à segurança dos 
alimentos.

2. Bactérias, parasitas e vírus são os principais 
agentes causadores das doenças transmitidas pelos 
alimentos na Região Africana. São comuns na 
Região os surtos de cólera causados por água con-
taminada e os dados disponíveis revelam uma 
tendência de subida.2,3 As doenças zoonóticas trans-
mitidas pelos alimentos e a contaminação química 
dos alimentos por resíduos de pesticidas e de medi-
camentos veterinários, constituem igualmente uma 

RESUMO

1. O fardo das doenças transmitidas pelos alimentos na Região Africana é difícil de avaliar mas 
os dados disponíveis acerca da diarreia provocada por alimentos e água contaminada estimam a 
mortalidade em cerca de 700 000 pessoas de todas as idades por ano. Relativamente às crianças, 
estima-se a ocorrência de cinco episódios de diarreia por criança e ano, a maioria devido a alimentos 
infantis contaminados. Os contaminantes microbianos e químicos constituem a maior preocupação. 
Sem a resolução deste problema, os países terão difi culdade em atingir as Objectivos de Desenvolvi-
mento do Milénio relacionadas com a saúde.

2. Apesar dos esforços feitos pelos governos e pelas agências multilaterais e bilaterais, persistem 
os pontos fracos dos sistemas nacionais de controlo alimentar. A causa poderá ser a ausência de 
políticas aplicáveis, de mecanismos reguladores, de recursos e de coordenação no tratamento dos 
problemas! Garantir a segurança alimentar é uma responsabilidade partilhada que requer uma 
visão comum por parte de todos os interessados.

3. Esta estratégia ajudará os países a defi nirem os seus desafi os no capítulo da segurança alimen-
tar e a elaborarem planos nacionais de acção, com intervenções específi cas para a obtenção de resulta-
dos efi cazes. Os princípios orientadores da estratégia incluem: a apropriação e a liderança por parte 
dos países; acções holísticas e baseadas nos riscos; cooperação e colaboração intersectoriais; partici-
pação comunitária; sistemas de saúde reforçados; responsabilidade individual; e participação das 
mulheres e das comunidades. As intervenções prioritárias são: a formulação e implementação de 
políticas e regulamentos; a formação de capacidades em vigilância e inspecção das doenças transmiti-
das pelos alimentos; e educação sanitária. Deve dar-se particular atenção à inclusão da segurança 
alimentar nos programas escolares sobre alimentação.

4. O Comité Regional analisou e adoptou a estratégia proposta.

6.4 Segurança alimentar e saúde: Estratégia 
para a Região Africana da OMS
(AFR/RC57/4)
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preocupação. Existem várias fontes de contaminação 
do ambiente, podendo os contaminantes entrar nos 
alimentos durante a sua produção, colheita, arma-
zenamento, distribuição e preparação para consumo.

3. É imperioso que a segurança alimentar continue 
a constituir uma preocupação em todas as situações 
para que se possa retirar o máximo benefício dos 
poucos alimentos existentes. É essencial que haja 
uma forte vontade política e sistemas relevantes de 
segurança alimentar, desde a produção até ao con-
sumo. Em 2003 foi aprovada a Resolução AFR/
RC53/R5, do Comité Regional Africano da OMS, 
exortando os países a reforçarem os seus programas 
de segurança alimentar; desde então, muitos países 
iniciaram actividades destinadas a melhorar a seg-
urança alimentar.

4. Esta estratégia sobre segurança alimentar con-
solida conquistas passadas e fornece um quadro para 
proteger a saúde pública e o desenvolvimento 
económico, através da redução do peso das doenças 
transmitidas pelos alimentos.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

5. A incidência de doenças diarreicas transmitidas 
pelos alimentos e pela água está estimada em cinco 
episódios de diarreia por criança e por ano.4 Devido 
à contaminação microbiana, a introdução de ali-
mentos complementares está associada ao aumento 
das diarreias.5 A taxa de mortalidade anual estimada 
devido às doenças diarreicas, em todas as idades, é 
de, aproximadamente, 700 000. A deslocação maciça 
de pessoas e factores de falta de higiene ambiental 
agravam a situação durante as emergências.

6. Em 2004 um surto de afl atoxicose aguda, por 
consumo de milho contaminado, no Quénia,  atingiu 
317 pessoas e causou 125 mortes.6 Em vários países 
detectaram-se chumbo e outros contaminantes 
químicos em alguns alimentos.7

7. Os alimentos não seguros não só provocam 
doenças como acarretam igualmente consequências 
económicas graves devido ao absentismo, taxas hos-
pitalares e prejuízo nas transacções internacionais. 
Na Nigéria, a Administração dos Alimentos e Medi-
camentos destruiu alimentos contaminados por 
 afl atoxina, no valor de mais de 200 000 dólares.8 Os 
dados disponíveis revelam que um surto de cólera na 
Tanzânia, em 1998, resultou na perda de 36 milhões 
de dólares de exportação de peixe para a União 
 Europeia (UE);9 do mesmo modo, em 1997, uma 

proibição da exportação de peixe do Uganda para os 
mercados da UE provocou uma perda semelhante.10

8. A estimativa dos anos de vida perdidos por inca-
pacidades devido às doenças diarreicas transmitidas 
pelos alimentos e pela água é de 4,1% em todo o 
mundo e de 5,7% a 7,1% em África.11 No entanto, a 
segurança alimentar e os benefícios para a saúde e a 
economia a ela associados têm merecido pouca 
 atenção por parte dos programas de controlo das 
doenças diarreicas em África.

9. A preparação, protecção, venda e consumo de 
alimentos da rua em locais inadequados está a 
 aumentar. Os alimentos adquiridos na rua são uma 
fonte de alimentação e de rendimento para as cama-
das pobres da população urbana. Alguns alimentos 
de rua são microbiologicamente seguros e constitu-
em fontes alternativas de alimentação segura.12 Con-
tudo, a higiene da maioria dos alimentos de rua 
deixa muito a desejar devido ao incorrecto manu-
seamento e à falta de saneamento, de água corrente 
e de locais de lavagem, refrigeração e desinfecção. A 
lavagem das mãos é rara e a comida está, frequente-
mente, exposta às moscas e outros insectos.13 A 
 preparação dos alimentos muito antes de serem 
 consumidos e a preparação manual dos alimentos 
constituem factores acrescidos de risco. Alguns ali-
mentos frios, como saladas, carnes e molhos, quando 
vendidos à temperatura ambiente, apresentam o 
 potencial mais elevado de transmissão de doenças.

10. São poucos os países que dispõem de sistemas de 
vigilância das doenças transmitidas pelos alimentos. 
Apenas os Camarões, Etiópia, Madagáscar, Nigéria, 
Senegal e África do Sul comunicam os dados ao 
Global Salm Surv, uma rede mundial de laboratórios 
e indivíduos envolvidos na vigilância, isolamento, 
identifi cação e análise da resistência antimicrobiana 
da Salmonella e outros agentes patogénicos trans-
mitidos pelos alimentos. Está a decorrer, actual-
mente, em 12 países a formação de capacidades em 
vigilância e análise microbiológica e química dos 
 alimentos.

11. Dados relativos a todos os Estados-Membros da 
Região Africana da OMS revelaram que 45 países 
propuseram legislação sobre controlo alimentar mas 
apenas 13 países aprovaram leis.14 Num inquérito 
 recente, dados de 36 países respondentes revelaram 
que 29 deles tinham autoridades normativas nacion-
ais e que criaram padrões alimentares com base nos 
guias do Codex Alimentarius.15 Alguns países tin-
ham legislação sobre resíduos de pesticidas, aditivos 
alimentares e contaminantes, biotoxinas e alimentos 
geneticamente modifi cados. Dos 26 países que for-
neceram dados, 21 tinham sistemas de inspecção das 
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importações e exportações e sistemas de certifi cação 
mas a maioria deles controla os produtos de expor-
tação.

12. Os alimentos geneticamente modifi cados defi ni-
dos como produtos alimentares que contêm uma 
determinada quantidade de organismos genetica-
mente modifi cados (OGM) na sua composição, 
 foram amplamente discutidos na Região Africana 
durante o fl agelo da fome na África Austral, em 
2002.16 Os OGM possuem alguns benefícios poten-
ciais, nomeadamente o aumento da composição e 
valor nutricional, de que é exemplo o arroz com 
vitamina A. Existem algumas preocupações acerca 
da segurança, efeitos ambientais, deslocação das 
reservas alimentares tradicionais e a perda perma-
nente de material genético tradicional. As variedades 
geneticamente modifi cadas de milho, sorgo, grãos 
de soja, algodão, frutos e vegetais podem já estar 
 disponíveis em alguns países. A falta de instalações 
laboratoriais para a realização de testes aos alimentos 
disponíveis no mercado torna difícil determinar o 
nível de OGM consumido em África, assim como 
monitorizar a importação de alimentos para evitar o 
desperdício de comida que não está em condições 
para consumo humano.

13. Os Princípios Gerais do Codex Alimentarius 
 englobam a segurança alimentar e a avaliação dos 
 riscos, ao passo que o Protocolo de Cartagena sobre 
Segurança Biológica abrange a segurança ambien-
tal.17 Apenas alguns países criaram quadros de regu-
lamentação para alimentos resultantes de técnicas 
modernas de biotecnologia, incluindo alimentos 
 geneticamente modifi cados. Há mais de dez anos 
que a questão da rotulagem consta da Comissão do 
Codex para a Rotulagem dos Alimentos. Alguns 
Estados-Membros, como a África do Sul e a Etiópia, 
dispõem de regulamentação para a rotulagem de 
OGM, enquanto outros países simplesmente não 
aceitam alimentos geneticamente modifi cados como 
forma de ajuda alimentar.

14. Na Região Africana, alguns países têm vários 
ministérios ou departamentos envolvidos na regu-
lação da segurança alimentar. O resultado é a sobre-
posição, visto que as atribuições de cada um nem 
sempre são claras. A falta de colaboração e coorde-
nação provoca confl itos, duplicação de esforços e 
uso inefi caz dos recursos humanos, materiais e 
 fi nanceiros.

15. Os problemas de segurança alimentar que a 
Região Africana enfrenta são: falta de empenho; 
água contaminada e má higiene ambiental; fraca 
 vigilância das doenças transmitidas pelos alimentos; 
incapacidade dos pequenos e médios produtores 

para fornecer alimentos seguros; regulamentação 
 alimentar desactualizada e insufi ciente aplicação da 
lei; capacidades inadequadas para segurança alimen-
tar; e cooperação inadequada entre os fi nanciadores.

Justifi cação

16. A alimentação é fundamental para a prosperi-
dade, a saúde e o bem-estar social dos indivíduos e 
das sociedades. Reforçar a segurança alimentar na 
Região ajudará a reduzir o peso das doenças trans-
mitidas pelos alimentos, a reduzir a pobreza e a 
 atingir os Objectivos 1, 4 e 8 de Desenvolvimento 
do Milénio.

17. Os Estados-Membros manifestaram o seu em-
penho em melhorar a segurança alimentar em vários 
fóruns. Em Maio de 2000, a Quinquagésima- terceira 
Assembleia Mundial da Saúde aprovou, por unan-
imidade, a Resolução WHA53.15, sobre segurança 
alimentar, o que confi rmou que esta constitui uma 
preocupação de saúde pública. A Estratégia Mundial 
da OMS para a Segurança Alimentar foi aprovada 
pelo Conselho Executivo da OMS, em Janeiro de 
2002. Um novo ímpeto foi dado pela Conferência 
Regional da FAO/OMS sobre Segurança Alimentar 
em África, que recomendou um plano estratégico 
quinquenal para adopção pelas Nações Unidas e pela 
União Africana em 2006. Além disso, as Orien-
tações estratégicas para a acção da OMS na 
Região Africana (2005), do Escritório Regional, 
realçaram a importância da segurança alimentar na 
prevenção das doenças. A estratégia seguinte con-
solida as orientações existentes para fornecer aos 
países um único documento.

ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade

18. A fi nalidade da estratégia é contribuir para a 
redução da morbilidade e mortalidade provocadas 
por alimentos contaminados.

Objectivos

19. Os objectivos específi cos são:

(a) fornecer uma plataforma para advocacia da 
 segurança alimentar;

(b) equipar os Estados-Membros com um quadro 
para a criação e implementação de políticas 
 nacionais de segurança alimentar;

(c) reforçar os sistemas de controlo dos alimentos, 
incluindo a vigilância das doenças transmitidas 
pelos alimentos e a monitorização alimentar para 
prevenção, detecção e controlo de emergências;
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(d) facilitar o desenvolvimento da colaboração 
 intersectorial e de parcerias para a segurança 
 alimentar.

Princípios orientadores

20. A implementação da estratégia será orientada 
pela apropriação e liderança dos países e pela equidade e 
justiça.

21. Acções holísticas, abrangentes e baseadas nos riscos 
aplicam o paradigma do produtor ao consumidor e 
as abordagens baseadas nos riscos, nomeadamente os 
Pontos de Controlo Crítico e Análise dos Riscos 
(HACCP) em toda a cadeia alimentar. Os países 
 deverão garantir pró-activamente a responsabilidade 
por parte dos produtores, processadores, retalhistas e 
consumidores, de forma a facilitar o respeito vol-
untário pelas normas de segurança alimentar em vez 
de detectar as infracções para as punir.

22. A coordenação, a cooperação e a colaboração inter- 
sectorial envolvem todos os parceiros aos vários níveis 
governamentais, no sector privado e parcerias inter-
nacionais, para o desenvolvimento, planeamento e 
implementação de intervenções. Essa coordenação 
basear-se-á numa clara defi nição das funções, 
 responsabilidades e mandatos.

23. A responsabilidade individual e a participação das 
mulheres e das comunidades envolvem as comunidades, 
os consumidores, a sociedade civil e, em especial, as 
mulheres, na tomada de decisões. Iniciativas como a 
Iniciativa das Cidades Saudáveis e os Projectos de 
Mercados Alimentares Saudáveis garantem a apro-
priação e a sustentabilidade das intervenções.

Intervenções prioritárias

24. As intervenções prioritárias propostas baseiam-se 
no paradigma do produtor ao consumidor e 
 aplicam-se também às emergências. As ligações 
 essenciais requerem intervenções baseadas numa 
abordagem de coordenação e colaboração.

25. As políticas, programas, legislação e regulamentação da 
segurança alimentar serão criados para garantir a seg-
urança dos alimentos, desde a sua produção até ao 
consumo fi nal. Serão elaborados planos nacionais de 
acção que ofereçam mecanismos de envolvimento 
intersectorial nas intervenções de segurança ali-
mentar. Isto inclui uma interacção com os outros 
 sectores, particularmente a água e o saneamento e os 
programas de gestão de casos, no planeamento de 
políticas e estratégias de base factual que tenham 
uma incidência directa na implementação dos planos 
de segurança alimentar.

26. Será criada uma legislação alimentar que sirva de 
fundamento aos programas nacionais de segurança 
alimentar e que desempenhe um papel preponder-
ante na orientação dos esforços dos inspectores nas 
suas actividades de controlo dos alimentos. É crucial 
o empenho dos governos na análise abrangente 
da legislação sobre os alimentos, regulamentação, 
 padrões e harmonização das normas nacionais com 
as internacionais.

27. A formação de capacidades será desenvolvida e 
 melhorada para fornecer competências analíticas de 
monitorização dos alimentos no mercado. Será 
 reforçada a monitorização dos contaminantes micro-
biológicos e químicos, de forma a assegurar às 
comunidades um abastecimento de alimentos seg-
uros, identifi car potenciais riscos e fornecer dados às 
autoridades reguladoras. Serão também formadas 
 capacidades na área da vigilância das doenças trans-
mitidas pelos alimentos e da investigação, capazes de 
fornecerem dados para uma rápida detecção e res-
posta aos surtos, estimativas do fardo das doenças, 
avaliação do programa, advocacia, tomada de de-
cisões e alocação de recursos. Enquanto objectivo 
essencial de saúde pública, serão formadas capaci-
dades para que os laboratórios de saúde pública 
 possam efectuar uma vigilância epidemiológica e 
 baseada em resultados laboratoriais, como parte dos 
sistemas nacionais e regionais de vigilância integrada.

28. Serão reforçadas as inspecções alimentares como 
parte integrante dos sistemas de controlo dos ali-
mentos. Estas garantirão que as políticas e legislação 
sobre segurança alimentar serão efi cazmente aplica-
das. De modo a garantir uma participação efectiva, 
incluindo a harmonização das normas nacionais, 
serão formadas mais capacidades para a actuação e 
procedimentos da Comissão do Codex Alimentarius.

29. Serão criados sistemas e procedimentos trans-
parentes de promoção da saúde para garantir que os 
produtores, processadores, retalhistas, consumidores 
e outros intervenientes sejam convenientemente 
 informados sobre o manuseamento seguro dos 
 alimentos, assim como sobre as emergências de 
 segurança alimentar. Deve dar-se particular atenção 
à inclusão da segurança alimentar nos programas 
 escolares sobre alimentação.

30. São essenciais a cooperação, a colaboração e a coorde-
nação nacional, regional e internacional. Os governos, a 
indústria alimentar, os sectores público e privado, os 
consumidores e outros intervenientes deverão criar 
sistemas que lhes permitam actuar de forma concer-
tada. Os países serão orientados no sentido de mel-
horarem a sua participação na defi nição de padrões 
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internacionais que garantam que o processo serve 
todas as partes e não apenas aquelas que participam 
nas reuniões do Codex. A ligação intrínseca entre 
sufi ciência, qualidade e segurança alimentar exige 
uma estreita colaboração entre a OMS, a Organiza-
ção das Nações Unidas para a Agricultura e a Ali-
mentação e o Programa Alimentar Mundial; assim, 
garantir-se-á a articulação das questões sanitárias na 
implementação de intervenções.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Países

31. Solicita-se aos governos nacionais que:

(a) incluam a segurança alimentar nos seus planos 
nacionais globais de desenvolvimento e políticas 
de saúde e ainda que constituam a base legal para 
a garantia da segurança alimentar;

(b) reforcem as capacidades nacionais de análise para 
a vigilância das doenças transmitidas pelos ali-
mentos e para a investigação através de formação 
adequada, formação de capacidades; criação de 
protocolos e procedimentos de garantia de qual-
idade, assim como de serviços de inspecção e dos 
serviços de certifi cação de importação/expor-
tação;

(c) crie várias abordagens para reforçar os conheci-
mentos e a participação do consumidor nas 
 actividades de segurança alimentar, incluindo a 
promoção da educação para a segurança alimen-
tar;

(d) estabeleça uma ligação e coordenação efi cazes 
entre as agências de segurança alimentar, para 
analisar as responsabilidades e capacidades, assim 
como evitar sobreposições das funções de 
 regulação.

Organização Mundial de Saúde e parceiros

32. A OMS e os seus parceiros apoiarão os países:

(a) desenvolvendo a advocacia entre os decisores 
políticos, parceiros internacionais e outros inter-
venientes essenciais para o aumento dos recur-
sos;

(b) fornecendo normas, padrões e orientações para 
adaptação e utilização;

(c) fornecendo opções de base factual para a 
 segurança alimentar;

(d) prestando apoio técnico e material à imple-
mentação do planeamento, bem como à 
 monitorização e avaliação das intervenções 
 prioritárias;

(e) facilitando uma participação efectiva em re-
uniões relevantes da Comissão do Codex Alimen-
tarius;

(f) aumentando os esforços conjuntos de formação 
de capacidades, defi nição de normas inter-
nacionais, monitorização da contaminação dos 
alimentos, incluindo a criação de laboratórios 
 regionais de referência, partilha de informação, 
etc.;

(g) facilitando a ligação, cooperação e coordenação 
efi cazes entre agências de segurança alimentar.

Implicações dos Recursos

33. Serão necessários recursos fi nanceiros, materiais 
e humanos para a implementação desta estratégia. 
Embora os países tenham vindo a afectar recursos 
para a segurança alimentar, estes são, na generali-
dade, insufi cientes. Os Estados-Membros poderão 
precisar de reafectar os recursos existentes ou mobi-
lizar fundos adicionais, a fi m de facilitar o processo 
de implementação.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

34. Os indicadores essenciais para a monitorização e 
a avaliação incluirão as tendências da morbilidade 
por doenças transmitidas pelos alimentos; a redução 
da mortalidade associada às mesmas; a disponibili-
dade e aplicação da legislação e da política de seg-
urança alimentar; e disponibilidade de programas de 
educação para a segurança alimentar.

CONCLUSÃO

35. Os desafi os de segurança alimentar que os países 
na Região Africana enfrentam incluem: falta de em-
penho; água contaminada e má higiene ambiental; 
fraca vigilância das doenças transmitidas pelos ali-
mentos; incapacidade dos pequenos e médios produ-
tores para fornecer alimentos seguros; regulamentação 
alimentar desactualizada e insufi ciente aplicação da 
lei; capacidades inadequadas para a segurança ali-
mentar; e cooperação inadequada entre os fi nancia-
dores. Foram propostas algumas intervenções 
prioritárias para melhorar a segurança alimentar 
e, desse modo, contribuir para melhorar a saúde 
 pública, aumentar o comércio alimentar, prosseguir 
o desenvolvimento económico e atingir as Metas de 
Desenvolvimento do Milénio relacionadas com a 
saúde.

36. O Comité Regional analisou e adoptou a 
 estratégia proposta.
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Resolução (AFR/RC57/4)

Segurança alimentar e saúde: Estratégia para 
a Região Africana

O Comité Regional

Orientado pela Constituição da OMS, que inclui 
mandatos sobre segurança alimentar para a Organi-
zação;

Reconhecendo a Resolução WHA53.15, de 
Maio de 2000 da Assembleia Mundial de Saúde, que 
caracterizava a segurança alimentar como uma 
função essencial da saúde pública;

Ciente de que as Orientações Estratégicas do 
 Escritório Regional para a acção da OMS na Região 
Africana (2005–2009) focam a importância da 
 segurança alimentar na prevenção das doenças;

Relembrando a Resolução AFR/RC53/R5 do 
Comité Regional, de Setembro de 2003, intitulada 
“Segurança Alimentar e Saúde: A Análise da  Situação 
e Perspectivas”;

Reconhecendo que a maior parte dos contami-
nantes alimentares provêm da falta de higiene dos 
ambientes, fraca sensibilização e conhecimentos 
 inadequados sobre o papel das toxinas, pesticidas e 
agentes, patogénicos enquanto agentes causadores de 
doenças;

Preocupado pelo facto dos alimentos e água 
 contaminados continuarem a causar até 5 episódios de 
diarreia por criança e ano, o que resulta em 5,7% a 
7,1% de anos de vida perdidos devido a incapacidades 
na Região Africana;

Ciente do facto de que a falta de vigilância e de 
investigação impede a detecção precoce dos inci-
dentes de segurança alimentar e as intervenções de 
base factual;

Aprovando o documento intitulado “Segurança 
Alimentar e Saúde: Estratégia para a Região Africana 
da OMS”;

1. APELA aos Estados-Membros que:

(a) incluam a segurança alimentar no âmbito geral 
das políticas nacionais de desenvolvimento e a 
luta contra a pobreza, bem como promovam a 
criação de um quadro legal para a garantia da 
segurança alimentar a nível nacional;

(b) incluam a segurança alimentar nos planos de 
 estudo, a todos os níveis:

(c) reforçem as suas capacidades nacionais e region-
ais de análise através de formação adequada, 
 criação de capacidades e aplicação de protocolos 
e procedimentos de controlo de qualidade;

(d) reforçem as capacidades dos laboratórios nacion-
ais para a monitorização dos alimentos, em 
 especial dos alimentos importados, incluindo os 
OGMs;

(e) reforçem a vigilância das doenças de origem 
 alimentar, como parte dos sistemas nacionais e 
regionais integrados de vigilância e resposta às 
doenças;

(f) reforçem a inspecção multissectorial da seg-
urança alimentar, do produtor ao consumidor, 
garantindo proactivamente a adesão voluntária;

(g) criem abordagens diversifi cadas para aumentar a 
sensibilização e a participação do consumidor 
em actividades de segurança alimentar e a pro-
moção da educação para a segurança alimentar, 
incluindo a integração da segurança alimentar 
nos programas de sobrevivência materno-infan-
til, bem como em iniciativas de promoção da 
saúde, de ambientes saudáveis e de redução da 
pobreza;

(h) garantam a responsabilidade individual bem 
como a participação das mulheres, das comuni-
dades e das associações de consumidores nas 
 tomadas de decisão;

(i) desenvolvam ligações efi cazes e coordenem as 
agências de segurança alimentar, incluindo a 
 revisão das responsabilidades e capacidades, bem 
como clarifi quem sobreposições e funções 
 reguladoras;

2. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) continue a desenvolver advocacia junto dos 
 decisores políticos, parceiros internacionais e de 
outros importantes partes interessadas, na área da 
segurança e sufi ciência alimentares;

(b) intensifi que os esforços conjuntos na formação 
de capacidades, na defi nição de padrões inter-
nacionais, na participação efectiva nos comités 
relevantes da Comissão do Codex Alimentarius, 
na monitorização da segurança alimentar, na 
partilha de informação, etc;

(c) crie ligações efi cazes para a cooperação, colabo-
ração e coordenação entre as agências envolvidas 
na segurança alimentar;

(d) forneça apoio técnico e material ao planeamen-
to, implementação, monitorização e avaliação de 
intervenções;

(e) apresente um relatório bienal ao Comité 
 Regional Africano.
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INTRODUÇÃO

1. De acordo com a Constituição da Organização 
Mundial da Saúde, a fruição do mais alto padrão de 
saúde é um dos direitos fundamentais de todo o ser 
humano.1 A saúde2

 

não é apenas processos genéticos 
ou biológicos: é também infl uenciada tanto pelas 
condições socioeconómicas em que as pessoas nas-
cem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, 
como pelos sistemas criados para tratar as doenças. 
Estas condições, frequentemente designadas por 
“determinantes sociais da saúde” (DSS), podem 
ajudar a criar ou a destruir a saúde das pessoas.

2. Estas condições incluem: rendimentos, riqueza e 
a sua distribuição, cuidados na primeira infância, 
educação, condições e segurança no trabalho, suf-
iciência alimentar, género, habitação, incluindo o 
acesso a água potável e ao saneamento básico, e redes 
de protecção social. Por seu lado, a governação e as 
forças económicas e sociais determinam essas con-
dições.3 Para os diferentes grupos sociais, é o acesso 
desigual a estas condições sociais e económicas que 
dá origem a resultados desiguais na área da saúde.

3. Embora as desigualdades na saúde existam em 
todo o mundo, entre e dentro dos próprios países, a 

RESUMO

1. Nas últimas décadas tem-se assistido a um maior interesse e empenho por uma maior 
 igualdade na saúde, através da atenção dispensada aos respectivos determinantes sociais e às suas 
consequências. Nos países da Região Africana existem lacunas na saúde que, em alguns casos, se 
estão a intensifi car. O presente documento propõe uma estratégia para colmatar estas lacunas de 
igualdade na saúde através da acção sobre os principais determinantes da saúde.

2. A estratégia propõe intervenções prioritárias em linha com as três recomendações abrangentes 
da Comissão da OMS para os Determinantes Sociais da Saúde, nomeadamente: i) melhorar as 
condições da vida quotidiana; ii) resolver a desigual distribuição de poder, dinheiro e recursos; e, iii) 
medir e compreender o problema, avaliando o impacto da acção. As intervenções dividem-se entre 
aquelas que estão sob a responsabilidade directa do Ministério da Saúde e aquelas que dependem 
de outros sectores ou que são transectoriais.

3. As intervenções propostas tomam em consideração a lacuna cada vez maior que existe na 
igualdade na saúde no seio dos Estados-Membros e entre eles. A estratégia dá prioridade ao  estudo 
das causas estruturais da falta de saúde e de morte prematura associadas ao acesso, à acessibilidade 
económica e à disponibilidade, abordando ainda problemas que estão mesmo para além dos factores 
de risco.

4. Os Estados-Membros são exortados a reduzir as desigualdades na saúde através da acção 
sobre os respectivos determinantes sociais. O pré-requisito para o sucesso é o empenho político na 
criação de um ambiente favorável para que todos possam contribuir para a redução das desigual-
dades na saúde através da acção sobre os respectivos determinantes sociais, incluindo medidas para 
melhorar as condições de vida, resolver a distribuição desigual do poder, do dinheiro e dos recursos, 
bem como a monitorização da rotina das lacunas existentes na igualdade na saúde.

5. O Comité Regional analisou e adoptou a presente estratégia.

6.5 Estratégia para abordar os principais 
determinantes da saúde na Região Africana
(AFR/RC60/3)
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maioria delas é evitável. Para muitos indicadores 
comuns do estatuto socioeconómico, as pessoas que 
vivem na pobreza enfrentam um maior risco de 
 resultados adversos na saúde do que aquelas mais 
 favorecidas.4

4. O relatório fi nal da Comissão para os Determi-
nantes Sociais da Saúde (CDSS) da OMS apela para 
uma nova agenda mundial de melhoria e igualdade 
na saúde, advogando uma abordagem ao desenvolvi-
mento sanitário e humano, em que a igualdade seja 
um objectivo fundamental da reforma.5

5. A sexagésima segunda Assembleia Mundial da 
Saúde aprovou uma resolução que apela a uma 
redução das desigualdades na saúde através da acção 
sobre os determinantes sociais, conforme recomenda 
o relatório da CDSS (ver Resolução WHA62.14 em 
anexo). Apelos semelhantes foram feitos no 
Relatório da Saúde no Mundo de 2008,6 na 
 Declaração de Argel,7 na Declaração de Libreville,7 
na Declaração de Ouagadougou8

 

e no Apelo de 
 Nairobi para a Acção.9

6. O presente documento propõe uma estratégia 
para a redução das desigualdades na saúde através da 
acção sobre os determinantes sociais da saúde.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

Análise da situação

7. Nas décadas de 1980 e 1990 grande parte da 
África Subsariana assistiu ao crescimento das 
privações económicas e da pobreza, a uma redução 
da sufi ciência alimentar, à devastação causada pela 
pandemia do VIH/SIDA, à destruição do meio-am-
biente, a um desemprego crescente e a uma inversão 
generalizada dos indicadores do desenvolvimento 
humano.10 A pobreza extrema aumentou de 47% em 
1990, para 50% em 2009.11 As mulheres, os idosos e 
as populações deslocadas foram os grupos mais 
afectados.

8. A Região Africana fi ca aquém maioria das outras 
Regiões da OMS no global das suas realizações na 
área da saúde. Em 2007, a esperança de vida à 
 nascença estava estimada em apenas 52 anos, 
 contrastando com os 64 e 65 anos nas Regiões 
do Mediterrâneo Oriental e do Sudeste Asiático, 
 respectivamente e com a média mundial de 68 
anos em muitos países da Região.12 As melhorias 
registadas na sobrevivência infantil não se refl ectem 
na esperança de vida mais elevada pois têm 
sido  desgastadas por níveis mais elevados de 
 mortalidade adulta devido ao VIH/SIDA e aos 
 confl itos.

9. Os progressos no sentido da consecução dos Ob-
jectivos de Desenvolvimento do Milénio na Região 
têm sido lentos mas perceptíveis.13 Apesar de não 
existirem dados fi dedignos sobre pobreza monetária 
e a informação disponível sugere que o progresso no 
sentido de reduzir a pobreza é lento.14 Entre 1990 e 
2015, apenas oito países estão no bom caminho para 
alcançar, a meta para reduzir para metade a percent-
agem de pessoas que sofrem de fome.15 Vinte países 
da Região elaboraram estratégias ou planos nacionais 
de redução da pobreza (de segunda geração) 
 coerentes com os ODMs.

10. A Região progrediu muito pouco no que 
 respeita à redução da mortalidade das crianças com 
menos de cinco anos. A grande maioria dos países da 
Região efectuou apenas melhorias negligenciáveis 
na redução da mortalidade de crianças com menos 
de cinco anos, cerca de 2% entre 1990 e 2005, e 
somente seis países16

 

encontram-se a caminho de 
 atingir esta meta.17 Houve apenas uma melhoria 
marginal nas taxas de mortalidade infantil (de 110 
para 99 por 1000 nados-vivos), entre 1990 e 2005. 
No entanto, o Malawi e as Maurícias registaram 
melhorias que ultrapassaram os 5%. A Região não 
fez quaisquer progressos no sentido de alcançar a 
meta dos ODMs na redução da mortalidade mater-
na, embora tenha havido um aumento de 30% no 
acesso a contraceptivos entre mulheres actualmente 
casadas. Em geral, a prevalência do VIH/SIDA esta-
bilizou mas persiste o desafi o de se providenciar 
apoio e tratamento dos casos.

11. É provável que a maioria dos países alcance a 
paridade de género até 2015. Dez países alcançaram 
a paridade de género no ensino primário em 200518

 

Dezassete países tinham uma paridade de género 
 superior a 0,90,19 enquanto outros seis atingiram 
taxas líquidas de matriculação no ensino primário 
que ultrapassaram os 80%.20 Entre 2004 e 2005, a 
Etiópia, Moçambique, Quénia e Zâmbia registaram 
um aumento de mais de 4% das matrículas no ensino 
primário. Entre 2005 e 2006, a Etiópia, Gana e 
Tanzânia mantiveram o alto nível de matriculação 
conseguido nos anos anteriores, registando taxas de 
6,5%, 4,2% e 17,3% respectivamente.

12. Apesar dos progressos registados em alguns indi-
cadores dos ODMs acima mencionados, é provável 
que a maiora das metas dos ODMs não seja alcança-
da. Mesmo nos países que estão a realizar alguns pro-
gressos, ainda que as melhorias nas médias nacionais 
para a saúde e outros indicadores ODMs sejam 
prováveis de atingir, parece improvável que a situ-
ação dos pobres e dos grupos vulneráveis se altere. 
Consequentemente, torna-se necessário abordar os 
determinantes sociais da saúde de modo a garantir 
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que os pobres não sejam deixados para tràs, à medida 
que os países se esforçam por alcançar as metas dos 
ODMs.

13. Existem desigualdades generalizadas na saúde em 
várias medidas de resultados obtidos nessa área, des-
ignadamente na mortalidade infantil, na mortalidade 
materna e no raquitismo, bem como nos indicadores 
de acesso aos serviços de saúde.21 O sistema de saúde, 
em si mesmo um determinante da saúde, não tem 
sido devidamente preparado para lidar com as “cau-
sas das causas” no que respeita às principais doenças 
transmissíveis, aos problemas da saúde maternal e 
 infantil e ao aumento da prevalência das doenças 
crónicas.

14. Existem grandes iniquidades, dentro e entre os 
países, relativamente à cobertura dos serviços de 
saúde, ao abastecimento de água potável e sanea-
mento e aos resultados de saúde.21 Na maioria dos 
países observam-se alguns padrões comuns no que 
diz respeito à localização urbana/rural, à educação e 
ao género. Esses padrões são: os habitantes das áreas 
urbanas, geralmente, vivem mais do que as popu-
lações rurais; resultados elevados de educação na 
 esperança de vida; as mulheres vivem mais tempo do 
que os homens. Em alguns países existem grandes 
disparidades relativamente ao estado de saúde entre 
os ricos e os pobres, enquanto noutros essa diferença 
é insignifi cante. As disparidades entre as famílias 
 estão igualmente a aumentar 

21

15. A globalização, o comércio, a urbanização, as 
 alterações climáticas, as tecnologias da informação e 
os confl itos civis, estão entre os principais factores 
que exercem impacto sobre as práticas sociais, cul-
turais e comportamentais e, em última análise, sobre 
os resultados da saúde entre os grupos populacionais. 
Estes factores, que são estruturais e intermédios, 
 estão fora da alçada do sector da saúde, exceptuando 
os problemas ambientais relacionados com o abas-
tecimento de água e saneamento, tradicionalmente 
ligados à saúde pública. Todavia, estes factores têm 
um enorme impacto cumulativo na saúde devido à 
sua infl uência sobre factores relacionados com os 
 estilos de vida, tais como os hábitos alimentares, o 
uso do tabaco, o álcool, as drogas e outras substâncias 
psicoactivas, a actividade física, a violência, a hi-
giene, o sexo de risco, a procura de informação san-
itária e comportamentos de alto risco, entre outros.

16. As alterações climáticas ameaçam desgastar as 
conquistas alcançadas na área do crescimento eco-
nómico e na redução da pobreza. A África Subsari-
ana sofre de uma fragilidade natural, pois dois terços 
da sua superfície são deserto ou terra árida. Além 
disso, está exposta a períodos de seca e cheias, que se 

preveem cada vez mais frequentes devido às alter-
ações climáticas.22 A malaria ou paludismo, uma das 
principais doenças mortais da Região, está a propa-
gar-se a áreas anteriormente não endémicas normal-
mente de elevada altitude.22 Por outro lado, a crise 
económica mundial ameaça piorar a actual situação 
sanitária, se os limitados recursos disponíveis forem 
desviados da saúde para outras áreas que benefi ciem 
de maior prioridade.

Justifi cação

17. As desigualdades na saúde, existentes entre e 
dentro dos países da Região Africana, estão a ob-
struir o caminho para a consecução dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODMs).23 A fi m 
de melhorar os resultados na área da saúde e atingir 
os ODM, os países deverão promover políticas sec-
toriais que visem os principais determinantes da 
saúde, os factores a montante e as principais “causas 
das causas”.24

18. A responsabilidade em melhorar muitos dos 
principais determinantes da saúde não cabe apenas 
aos ministérios da saúde, mas também a outros 
 ministérios. Portanto, o desafi o é saber como o 
 ministério da saúde poderá infl uenciar as acções 
a desenvolver pelos outros ministérios. Embora a 
OMS e os Estados-Membros estejam já a enfrentar 
estes desafi os, através de várias iniciativas,25 é urgente 
a necessidade de uma abordagem mais coerente. Esta 
estratégia deve, igualmente, ser encarada como 
uma oportunidade para integrar e implementar a 
Resolução WHA62.12, da Assembleia Mundial da 
Saúde, que reafi rma, enfaticamente, os valores e 
princípios dos cuidados de saúde primários incluin-
do a igualdade, a solidariedade, a justiça social, o 
acesso universal aos serviços, a acção multissectorial, 
a descentralização e a participação comunitária como 
base para o reforço dos sistemas de saúde.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivo

19. A fi nalidade desta estratégia é ajudar os Estados-
Membros a promoverem as acções destinadas a 
reduzir as desigualdades na saúde, através de políticas 
e planos intersectoriais, para que possam enfrentar 
com efi cácia os principais determinantes da saúde. O 
objectivo é fornecer aos Estados-Membros uma 
abordagem estruturada à implementação das reco-
mendações da CDSS, em linha com a Resolução 
62.1426

 

da Assembleia Mundial da Saúde e promover 
a sua adopção pelos países. O objectivo global é 
 garantir que todos os países da Região melhorem os 
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determinantes sociais da saúde, usando uma abord-
agem de “globalidade do governo”. 

Princípios orientadores

20. Neste domínio, é necessário aderir aos seguintes 
princípios orientadores gerais:27

(a) nivelar por cima, isto é, as políticas para a igual-
dade na saúde devem esforçar-se por elevar o 
estado de saúde dos indivíduos e grupos que se 
encontram no fundo da escala;

(b) equidade para todos, isto é, o sistema de saúde 
deve ser alicerçado sobre princípios de justiça;

(c) participação universal, isto é, devem ouvir-se 
 todas as vozes, incluindo as dos grupos margin-
alizados;

(d) parcerias, isto é, a implementação deve basear-se 
em parcerias entre os países e todos os parceiros 
do desenvolvimento;

(e) multissectorialidade, isto é, a responsabilidade da 
implementação deve caber a todos os sectores;

(f) apropriação pelos países, isto é, os países e as 
partes interessadas relevantes devem possuir um 
sentimento de propriedade.

Intervenções prioritárias

21. As intervenções prioritárias apresentadas infra, 
emanam das recomendações abrangentes da CDSS:

(a) melhorar as condições de vida quotidiana, mel-
horando as circunstâncias em que as pessoas 
 nascem, crescem, vivem e envelhecem;

(b) resolver a distribuição desigual de poder, 
 dinheiro e recursos; e

(c) medir e compreender o problema e avaliar o 
 impacto da acção.

22. As intervenções propostas agrupam-se em duas 
grandes categorias, nomeadamente: intervenções es-
pecífi cas do sector da saúde; e intervenções em sec-
tores alheios à saúde, incluindo acções transectoriais.

(A) Intervenções específi cas do sector da saúde

23. Reforçar a administração-geral e o papel 
de liderança do Ministério da Saúde para co-
ordenar e advogar intervenções multissectoriais e 
multidisciplinares de modo a reduzir a lacuna ex-
istente na igualdade na saúde, através da melhoria 
dos DSS. A responsabilidade da acção sobre a saúde 
e a igualdade na saúde deverá ser atribuída ao nível 
mais elevado dos governos.

24. Criar capacidades para a elaboração de 
políticas, liderança e advocacia para lidar com 
os DSS. É necessário reforçar as capacidades do pes-
soal do Ministério da Saúde para liderar a elaboração 

de políticas e programas destinados a melhorar os 
conhecimentos sobre saúde, a transferir conheci-
mentos e a investigar os determinantes sociais da 
saúde, usando abordagens multissectorais e multi-
disciplinares.

25. Advogar a existência de legislação e regula-
mentos que garantam um elevado nível de 
protecção da população em geral contra 
qualquer dano e contra o impacto de alguns deter-
minantes sociais e económicos da saúde, por exem-
plo, a globalização, a comercialização e a urbanização.

26. Criar sistemas de saúde baseados em cuida-
dos universais e de qualidade. Os sistemas de 
saúde na Região devem ser construídos com base 
nos princípios de igualdade, na prevenção das 
doenças e na promoção da saúde. Os serviços de cui-
dados de saúde de qualidade deverão visar a cober-
tura universal dos cuidados de saúde primários. A 
liderança do sector público na igualdade dos cuida-
dos de saúde deverá ser reforçada. A força laboral na 
área da saúde deve ser desenvolvida ou reforçada, 
devendo igualmente reforçar-se as suas capacidades 
para agir sobre os DSS.

27. Melhorar a justiça no fi nanciamento da 
saúde e na atribuição de recursos. O papel dos 
ministérios da saúde deverá ser advogar uma 
atribuição justa de recursos fi nanceiros e técnicos. 
Os países devem reforçar ou mobilizar as fi nanças 
públicas para a acção sobre os DSS, desenvolvendo 
capacidades para uma tributação progressiva. De-
verão considerar a criação de mecanismos de fi nan-
ciamento trans-governos das acções sobre os DSS e 
distribuir de forma justa, os fundos entre as regiões 
geográfi cas e os grupos sociais.

(B) Intervenções em sectores alheios à saúde, 
incluindo acções transectoriais

28 Assegurar a protecção social a título vitalí-
cio. Os países devem criar e reforçar políticas uni-
versais e abrangentes de protecção social que apoiem 
um nível de rendimentos sufi ciente para uma vida 
saudável para todos.

29. Criar ou promover políticas para ambi-
entes e pessoas saudáveis. Deve promover-se a 
igualdade na saúde entre as áreas rurais e urbanas. É 
preciso investir no desenvolvimento rural e solucio-
nar as políticas e processos de exclusão que con-
duzem à pobreza nos meios rurais, à existência de 
gente sem terra e à deslocação das pessoas dos seus 
habitats. Relativamente às áreas urbanas, é preciso 
colocar a saúde e a igualdade na saúde no centro da 
governação e planeamento urbano. É também 
necessário garantir que as políticas económicas e 

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   215 06/10/2012   12:05:49



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

216

 sociais deem resposta às alterações climáticas e à 
 degradação ambiental, tendo em conta a igualdade 
na saúde. Os países terão de tomar medidas para uma 
maior capacidade de resistência e para protecção 
contra alterações climáticas adversas.

30. Garantir a igualdade na saúde em todas as 
políticas. Os países devem situar ao nível mais 
 elevado do governo a responsabilidade pela acção 
sobre a saúde e igualdade na saúde, garantindo a sua 
inclusão coerente em todas as políticas. A saúde e a 
igualdade na saúde devem constituir uma actividade 
colectiva de todo o governo, apoiada pelo chefe de 
estado, devendo constituir um indicador do desem-
penho governamental.

31. Avaliar e mitigar os efeitos adversos do 
comércio internacional e da globalização. Os 
países devem institucionalizar as avaliações do 
 impacto sobre a saúde dos principais acordos comer-
ciais mundiais, regionais e bilaterais e assegurar e 
 reforçar a representação da saúde pública nas 
 negociações sobre políticas económicas, domésticas 
e internacionais.

32. Melhorar a boa governação a nível mundial 
para a saúde e sua igualdade. Os países e os par-
ceiros do desenvolvimento, incluindo a sociedade 
civil, devem fazer da igualdade na saúde um objec-
tivo partilhado do desenvolvimento, como parte da 
garantia de uma responsabilidade social colectiva, 
por exemplo, nas áreas do comércio, urbanização e 
alterações climáticas, entre outras. É necessário que 
exista um quadro com indicadores apropriados para 
a monitorização dos progressos, tendo em conta o 
contexto nacional.

33. Investir no desenvolvimento da primeira 
infância, para garantir a igualdade desde o 
 início. Os países devem dedicar-se a implementar 
uma abordagem abrangente ao início da vida, 
 inspirando-se nos programas existentes sobre sobre-
vivência infantil e expandindo as intervenções no 
início da vida, de modo a incluírem o desenvolvi-
mento social, emocional, linguístico e cognitivo. 
Dependendo da disponibilidade de recursos, todas as 
crianças devem poder aceder a um ensino primário e 
secundário de qualidade obrigatório.

34. Promover o emprego justo e o trabalho 
 decente. O emprego pleno e justo, assim como um 
trabalho decente, devem constituir um objectivo 
central na elaboração das políticas sociais e económi-
cas nacionais. Um trabalho decente deve ser um 
 objectivo partilhado das instituições nacionais e uma 
parte central das agendas políticas nacionais e das 
 estratégias de desenvolvimento, com uma represen-
tação reforçada de trabalhadores na criação de 

 políticas, legislação e programas relacionados com 
o emprego e o trabalho, incluindo a saúde ocupa-
cional.

35. Integrar a promoção da saúde. Deve ser dada 
prioridade à integração da promoção da saúde em 
todas as políticas e programas, de modo a reduzir o 
problema da desigualdade através da capacitação das 
comunidades. Devem ser implementadas acções pri-
oritárias no âmbito da abordagem dos cuidados de 
saúde primários (CSP), a favor da advocacia para a 
saúde; investimento em políticas e infra-estruturas 
sustentáveis; formação de capacidades para o desen-
volvimento de políticas e liderança; garantia de uma 
elevada protecção contra qualquer dano através de 
regulamentação e legislação adequadas; e constitu-
ição de parcerias com vários actores para se poder 
criar uma acção intersectorial sustentável.

36. Integrar e promover a igualdade dos sexos. 
Os países devem resolver as questões da parcialidade 
do género na estrutura da sociedade: parcialidade 
cultural e social com base no género; parcialidade 
nas leis nacionais e dos governos locais, bem como 
na sua aplicação; parcialidade na forma como as 
 organizações são dirigidas, na forma como as 
 intervenções são planeadas e na forma como o 
desempenho económico é medido. Devem elabo-
rar-se e fi nanciar, adequadamente, políticas e pro-
gramas destinados a colmatar as falhas na educação e 
nas competências, bem como apoiar a participação 
das mulheres na economia. É preciso expandir os 
investimentos nos serviços e programas de saúde 
sexual e reprodutiva e orientar para a cobertura 
 universal e respeito pelos direitos humanos.

37. Resolver a exclusão e a discriminação 
 social. Resolver a exclusão social, promover a 
 inclusão social e respeitar a diversidade, devem ser 
as principais prioridades das políticas públicas. A 
prestação de serviços públicos deve ser equitativa, 
culturalmente sensível, apropriada a diversas neces-
sidades e acessível às pessoas com defi ciência e  outros 
grupos e comunidades vulneráveis. Quando apro-
priado, a informação sobre saúde, prestações sociais 
e serviços públicos deve ser disponibilizada numa 
ampla variedade de formatos e línguas. As estratégias 
de recolha de dados devem assegurar uma disponibi-
lização de rotina da informação adequada sobre os 
padrões sociais e geográfi cos da saúde das popu-
lações.

38. Melhorar a capacitação política. Todos os 
grupos da sociedade devem ser capacitados através 
de uma justa representação no processo de tomada 
de decisões sobre o funcionamento da sociedade, 
particularmente em relação ao seu efeito sobre a 
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igualdade na saúde e a criação e manutenção de um 
quadro socialmente inclusivo para a elaboração de 
políticas. A sociedade civil deve ser capacitada para 
organizar e agir de forma a promover e respeitar os 
direitos políticos e sociais referentes à igualdade na 
saúde.

39. Proteger/melhorar os DSS em situações de 
confl ito. Os países terão de melhorar os DSS e 
 promover os direitos humanos através da criação de 
sistemas de cuidados de saúde que promovam a 
igualdade na saúde e a participação das comunidades 
em situações de confl ito.

40. Assegurar a monitorização de rotina, a 
 investigação e a formação. É urgente:

(a) assegurar que os sistemas de monitorização de 
rotina para a igualdade na saúde e DSS estejam 
instalados e reforçar as estatísticas vitais e os siste-
mas de vigilância da igualdade na saúde, para co-
ligir dados de rotina sobre os DSS e a igualdade 
na saúde.

(b) conduzir estudos sociais, culturais e comporta-
mentais, aplicando metodologias de investigação 
das ciências sociais para determinar os factores 
sociais que possam difi cultar ou promover a 
resolução das desigualdades, através da acção so-
bre os determinantes sociais da saúde que têm 
impacto sobre as questões prioritárias de saúde 
pública, tais como o controlo das doenças trans-
missíveis e não transmissíveis. Isso comple-
mentará a acção dos países na implementação 
e monitorização da Declaração de Argel, 
 Declaração de Libreville e Declaração de 
 Ouagadougou.

(c) dar formação sobre os determinantes sociais da 
saúde a actores políticos, partes interessadas e 
praticantes e investir no reforço da sensibilização 
das populações.

Papéis e responsabilidades dos Estados-
Membros, OMS e parceiros

Estados-Membros

41. Além das acções solicitadas aos Estados- Membros 
pela Resolução WHA62.14, da Assembleia Mundial 
da Saúde, os países deverão:

(a) A curto prazo:
 (i) reforçar o papel de administração geral do 

Ministério da Saúde na coordenação e advoca-
cia a favor da acção intersectorial, a fi m de 
reduzir as desigualdades na saúde através da 
acção sobre os determinantes sociais da saúde;

 (ii) institucionalizar mecanismos de advocacia, 
recolha de evidências e sua divulgação de 

modo a actuar sobre as desigualdades na saúde 
socialmente determinadas, tanto dentro como 
fora do sector da saúde;

 (iii) cooperar com instituições de formação e inves-
tigação por forma a documentar a situação rela-
tivamente à distribuição dos principais 
 determinantes da saúde. Esta análise ajudará a 
consolidar ainda mais a base de evidências  sobre 
o impacto dos DSS, inspirando a elaboração de 
políticas e criando um ponto de partida para a 
avaliação dos resultados dessas políticas;

 (iv) criar capacidades nacionais para advogar a 
redução das desigualdades na saúde através da 
acção sobre os DSS em todas as preocupações 
prioritárias de saúde pública, tais como o VIH/
SIDA, as DNT, as doenças mentais e a TB.

 (v) adaptar uma abordagem de “globalidade do 
governo” à promoção da saúde através da 
 colaboração multissectorial e multidisciplinar, 
criando um “ Grupo de Acção para os Deter-
minantes Sociais da Saúde” a fi m de, entre 
outros, identifi car e incluir apoio para a saúde 
em todas as políticas, a todos os níveis dos 
 governos e em todos os sectores;

(b) A longo prazo:
 (i) garantir que as políticas, planos e programas de 

saúde sejam orientados para a acção sobre os 
principais DSS;28

 (ii) rever os currículos de formação em saúde e 
outros, para garantir que a relação entre a saúde 
e os DSS seja incluída em toda a formação e 
nos critérios de fi nanciamento da investigação;

 (iii) fornecer os recursos fi nanceiros necessários 
para apoiar as actividades de implementação 
dessas acções;

 (iv) advogar uma boa governação e responsabili-
dade social colectiva, aos níveis local e  mundial, 
uma vez que o agravamento das desigualdades 
na saúde resulta de forças estruturais, tais como 
a globalização, o comércio e a urbanização.

OMS e parceiros

42. Além das acções solicitadas à OMS na Resolução 
WHA62.14, a OMS e os parceiros devem:

(a) realizar reuniões consultivas e debates sobre as 
prioridades e acrescentá-los às áreas de colabo-
ração já identifi cadas;

(b) criar um mecanismo anual de monitorização dos 
progressos que os países estão a fazer para lidar 
com os DSS e reduzir as desigualdades na saúde;

(c) assegurar uma maior coordenação dentro da 
OMS para prestar o apoio técnico e a orientação 
necessária aos países, com vista à redução das desi-
gualdades na saúde através da acção sobre os DSS.
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Implicações nos recursos

43. Implementar esta estratégia exigirá novos recur-
sos suplementares. Os países, a OMS e os parceiros, 
são exortados a mobilizar recursos para a implemen-
tação desta estratégia.

MONITORIZAÇÃO e AVALIAÇÃO

44. Os seguintes três elementos da monitorização e 
avaliação são cruciais para a implementação desta 
 estratégia:

(a) monitorizar a implementação global da estraté-
gia durante os próximos 3–5 anos;

(b) monitorizar os progressos dos países na imple-
mentação das recomendações;

(c) acompanhar e documentar as tendências da 
igualdade na saúde, para comparações inter-
países.

CONCLUSÃO

45. Esta estratégia regional propõe intervenções para 
lidar com os DSS. As intervenções prioritárias sub-
linhadas agrupam-se em três áreas principais de acção 
contidas no relatório da CDSS. São elas: a) melhorar 
as condições de vida quotidiana das populações; b) 
resolver a desigual distribuição de poder, dinheiro e 
recursos – os impulsionadores estruturais das con-
dições de vida quotidiana; e c) medir e compreender 
o problema.

46. As intervenções estratégicas estão agrupadas em 
duas áreas, nomeadamente a) as que são específi cas 
ou impulsionadas pelo sector da saúde; e b) as que 
são impulsionadas por sectores alheios à saúde, 
 incluindo acções transectoriais.

47. A redução das desigualdades na saúde através da 
acção sobre os DSS exige uma liderança empenhada 
e uma acção ousada a todos os níveis. Exige igual-
mente fortes parcerias entre os Estados-Membros, a 
OMS e outros parceiros do desenvolvimento, as 
comunidades e os indivíduos.

48. Os Estados-Membros são encorajados a imple-
mentar as intervenções propostas, a integrar os DSS 
em todos os sectores e cenários e a oferecer um am-
biente favorável para que todas as partes interessadas 
possam contribuir para a redução das desigualdades 
na saúde.

49. O Comité Regional analisou e adoptou a pre-
sente estratégia.

Resolução AFR/RC60/R2

Estratégia para abordar os principais 
determinates da saúde na Região Africana

O Comité Regional,

Tendo analisado o documento intitulado “Uma 
estratégia para abordar os principais determinantes 
da saúde na Região Africana”;

Recordando o relatório e as recomendações da 
Comissão da OMS sobre os Determinantes Sociais 
da Saúde (CSDH); Verifi cando os apelos e compro-
missos a nível mundial e regional para reduzir as 
desigualdades na saúde, actuando sobre os factores 
de risco e seus determinantes, nomeadamente, a 
Carta de Banguecoque sobre Promoção da Saúde 
num Mundo Globalizado (2005); o Apelo de Nai-
robi para a Acção para colmatar as lacunas da imple-
mentação (2009); e as Declarações de Ouagadougou 
e a de Libreville;

Registando o consenso mundial através das 
Nações Unidas para atingir os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio até 2015 e a preocupação 
pelos fracos progressos conseguidos, até hoje, por 
parte de muitos países da Região Africana para 
 atingir esses objectivos atempadamente;

Acolhendo, com agrado, a Resolução 
WHA62.18, que exige uma monitorização anual 
pela Assembleia Mundial da Saúde da consecução 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
 relacionados com a saúde;

Tomando nota da Resolução WHA62.14 sobre 
“Reduzir as desigualdades na saúde através da acção 
sobre os determinantes sociais da saúde”, aprovada 
pela 62ª Sessão da Assembleia Mundial da Saúde, em 
2009;

Reconhecendo que as iniquidades e desigual-
dades de saúde existem dentro de cada país e entre os 
vários países da Região Africana e que os factores 
estruturais incluem a educação, o comércio, a glo-
balização, as condições de trabalho e de emprego, a 
segurança alimentar, a água e o saneamento básico, 
os serviços de cuidados de saúde, a habitação, os 
rendimentos e a sua distribuição, o desordenamento 
da urbanização e a exclusão social;

Registando que a maioria destes determinantes 
da saúde está enraizada em contextos políticos, 
económicos, sociais e ambientais, estando, portanto, 
ligados a uma boa governação e justiça social para 
todos, especialmente os pobres, as mulheres, as 
 crianças e os idosos;
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Manifestando receio de que a pobreza crescente, 
a crise fi nanceira mundial, as alterações climáticas, a 
gripe pandémica, a globalização e a urbanização 
poderão alargar ainda mais a lacuna da desigualdade 
na saúde através do seu impacto diferenciado sobre 
os grupos populacionais, resultando em mais mortes 
prematuras, em incapacidades e em doenças por 
causas evitáveis;

Reconhecendo os esforços exercidos individual-
mente pelos Estados-Membros da Região Africana 
para reduzir a lacuna das desigualdades na saúde e os 
progressos feitos por alguns dos Estados-Membros;

Reconhecendo que as crescentes evidências 
 sugerem a possibilidade de agir sobre a lacuna da 
desigualdade e seus determinantes;

Notando a necessidade de os Estados-Membros 
integrarem a igualdade na saúde em todas as políticas 
e programas, de advogarem a redução da lacuna da 
desigualdade através da acção sobre os determinantes 
da saúde e documentarem as evidências;

1. APROVA a Estratégia Regional para abordar os 
principais determinantes da saúde na Região Afri-
cana, nos termos do documento AFR/RC60/3, e 
manifesta o seu apreço pelo trabalho realizado pelo 
Secretariado da OMS e pela Comissão dos Determi-
nantes Sociais da Saúde;

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) deliberem sobre as recomendações do relatório 
da CDSS e identifi quem recomendações que 
 sejam relevantes para os contextos dos países;

(b) criem liderança, políticas e estruturas nacionais 
sustentáveis, de coordenação da acção inter-
sectorial, para abordar os determinantes da saúde 
em todos os grupos populacionais e nas con-
dições prioritárias de saúde pública;

(c) monitorizem as tendências de equidade na saúde 
e documentem e divulguem as conclusões para 
reforçar a implementação das políticas e progra-
mas para todas as condições prioritárias de saúde 
pública;

(d) promovam a investigação quantitativa e qualita-
tiva, por forma a compreender os factores que 
infl uenciam as tendências de equidade na saúde, 
incluindo o papel dos valores e crenças culturais;

(e) estabeleçam ou reforçem os mecanismos institu-
cionais nacionais para monitorizar a implemen-
tação da estratégia regional e documentar as 
conclusões.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) reforçe o papel de liderança da OMS e dos min-
istérios da saúde para advogar e coordenar as 

acções intrassectoriais e intersectoriais, fornecen-
do orientações, políticas e estratégias de forma a 
abordar os determinantes da saúde em todos os 
sectores e nas condições prioritárias de saúde 
 pública;

(b) apoie os países a criarem sistemas de monitoriza-
ção de rotina que incluam a recolha de dados 
desagregados e a análise da equidade na saúde;

(c) apoie a investigação nacional e regional sobre os 
factores de risco sociais, culturais e comporta-
mentais e os determinantes que possam, even-
tualmente, infl uenciar os resultados na saúde;

(d) apoie a capacidade dos Estados-Membros em re-
forçar a autorização dos indivíduos, das famílias e 
das comunidades, através do desenvolvimento 
da educação na esfera dos determinantes da 
saúde, no contexto da revitalização dos cuidados 
de saúde primários;

(e) apresente relatório à sexagésima segunda sessão 
do Comité Regional (2012) sobre os progressos 
efectuados na implementação desta resolução.
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INTRODUÇÃO

1. Os problemas de saúde pública relacionados com 
o consumo do álcool são substanciais e afectam neg-
ativamente outras pessoas para além do consumidor. 
A intoxicação e os efeitos crónicos do consumo do 
álcool podem resultar em danos permanentes para a 
saúde (por ex. síndrome alcoólico fetal, delirium tre-
mens), complicações neuropsiquiátricas ou de outra 
natureza, com sequelas a curto e longo prazo, prob-
lemas sociais (por ex., o desemprego e a violência) e 
traumatismos ou até a morte (por ex., em acidentes 
rodoviários). Há cada vez mais dados a associar o 
consumo do álcool a comportamentos sexuais 
de alto risco e a doenças infecciosas, tal como a 
 tuberculose e o VIH.

2. O fardo das doenças atribuíveis ao álcool está a 
aumentar na Região Africana, calculando-se que o 

total de óbitos associados ao uso nocivo do álcool 
tenha correspondido a 2,1% em 2000, 2,2% em 
2002 e 2,4% em 20041 No entanto, face a novos 
dados que sugerem uma relação entre o abuso do 
álcool e as doenças infecciosas, as mortes atribuíveis 
ao álcool podem ser ainda mais elevadas na Região 
Africana.

3. Em 2007, na 57ª sessão do Comité Regional 
 Africano da OMS, os Estados-Membros mostraram 
preocupação em relação ao impacto do uso nocivo 
do álcool2 na saúde pública e destacaram a necessi-
dade de reforçar a resposta na Região. Na 58ª sessão 
do Comité Regional foi adoptado um conjunto de 
medidas de base factual3 que serviria de base para 
a formulação das políticas nacionais e os países 
 solicitaram uma Estratégia Regional.

4. A nível global, os Estados-Membros solicitaram 
a apresentação, à 63ª Assembleia Mundial da Saúde, 

RESUMO

1. Os problemas de saúde pública relacionados com o consumo do álcool são substanciais e têm 
um impacto negativo signifi cativo, tanto no consumidor como na sociedade. O fardo das doenças 
atribuíveis ao álcool está a aumentar na Região Africana, calculando-se que o total de óbitos 
 associados ao nocivo do álcool corresponda a 2,1% em 2000, 2,2% em 2002 e 2,4% em 2004. 
No entanto, face a novos dados que sugerem uma relação entre o abuso da bebida e as doenças 
infecciosas, as mortes atribuíveis ao álcool podem ser ainda mais elevadas na Região Africana.

2. Nenhum outro produto disponível de forma generalizada ao consumidor é tão responsável 
quanto o álcool, por mortes prematuras e por incapacidades. Os problemas relacionados com o álcool 
e o seu impacto negativo advêm não só das quantidades de álcool consumidas mas também de 
padrões prejudiciais no seu uso. Torna-se necessário implementar ou aplicar medidas e intervenções 
de políticas efi cazes e adequadas, mecanismos de vigilância e de alerta das populações, na Região.

3. Esta Estratégia pretende contribuir para a prevenção e redução do uso nocivo do álcool e dos 
problemas inerentes, na Região. Procede a uma análise da situação regional e propõe um quadro 
para a acção nos Estados-Membros e na Região, tendo em conta as evoluções a nível mundial. 
Pretende-se com esta Estratégia apresentar orientações equilibradas sobre as intervenções prior-
itárias a implementar, tendo em conta a diversidade económica, social e cultural da Região.

4. O Comité Regional analisou e adoptou a presente Estratégia.

6.6 Redução do uso nocivo do álcool: 
Uma estratégia para a Região da OMS
(AFR/RC60/4)
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em 2010, de uma estratégia mundial para reduzir o 
uso nocivo do álcool.4 No processo de colaboração 
para o projecto da estratégia mundial, a Região 
 Africana da OMS recolheu informações junto dos 
Estados-Membros sobre as estratégias existentes de 
base factual e a sua aplicabilidade a nível mundial e 
na Região, tendo em conta as carências locais e os 
diversos contextos nacionais, religiosos e culturais, 
incluindo os problemas nacionais de saúde pública, 
as necessidades e prioridades e as diferenças entre os 
Estados-Membros, em termos de recursos, capaci-
dades e competências.5

5. Este documento analisa a situação na Região 
 Africana e propõe uma estratégia para uma acção 
 adequada. Esta estratégia inspira-se nas resoluções 
da Assembleia Mundial da Saúde já existentes e em 
discussões de âmbito regional e global, propondo 
um conjunto de intervenções de saúde pública 
 destinadas a reduzir o uso nocivo do álcool.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO E 
JUSTIFICAÇÃO

6. Embora o álcool seja uma importante fonte de 
receita e o seu consumo se integre em práticas e nor-
mas sociais e culturais de muitos países da Região, os 
custos para a saúde e para a sociedade relacionados 
com o álcool não podem ser ignorados. Nenhum 
outro produto disponível de forma generalizada ao 
consumidor é tão responsável quanto o álcool, por 
mortes prematuras e por incapacidades. Os proble-
mas relacionados com o álcool e o seu impacto neg-
ativo derivam não só das quantidades de álcool 
consumidas6 mas também de padrões prejudiciais no 
seu uso. Em muitos dos países, o público não está 
sufi cientemente alertado principalmente para os 
 tipos específi cos dos seus malefícios.

7. Estudos e dados de vigilância recentes dão uma 
panorâmica do uso nocivo do álcool na Região.7 As 
duas principais características que descrevem os pa-
drões de consumo de álcool na Região, são o eleva-
do nível de abstenção em alguns países e o nível de 
consumo extremamente elevado por quem bebe, 
em conjunto com as graves consequências sociais e 
de saúde a ele associadas. Em geral, o consumo de 
álcool por adultos per capita, na Região Africana, em 
2004, foi calculado em 6,2l de álcool puro.

8. Em 2008–2009, os países colaboraram no In-
quérito Mundial da OMS sobre o Álcool e a Saúde. 
Este processo revelou que dos 46 países da Região, 
somente 10 tinham políticas de consume de álcool 
recentes e que 16 tinham regulamentação de publi-
cidade. Em muitos países da Região ainda não exis-
tem sistemas regulares e sistemáticos de vigilância e 

monitorização com recursos humanos e fi nanceiros 
adequados; os indicadores de base não estão defi ni-
dos; e, mesmo quando há dados disponíveis, eles 
 estão frequentemente dispersos por diversos departa-
mentos sendo, por isso, difíceis de recolher.

9. São escassas as políticas adequadas e não há 
 coordenação entre os sectores pertinentes e no seio 
do governo. Não estão implementadas abordagens 
multissectoriais com a participação do sector priva-
do, associações profi ssionais, da sociedade civil, do 
sector informal, dos praticantes de medicina tradi-
cional e de dirigentes políticos e comunitários. Ao 
nível da comunidade, o nível de consciencialização 
é baixo e as organizações não-governamentais não se 
mostram empenhadas em enfrentar este problema.

10. No seio do sistema de saúde é frequente os prob-
lemas do álcool não serem reconhecidos, e tendem a 
ser minimizados, não sendo abordados devidamente 
por falta de competências e conhecimentos perti-
nentes, de escassez de recursos e da ausência de co-
ordenação e integração entre os diversos programas 
de saúde.

11. Embora o álcool e as drogas ilícitas partilhem 
características neurobiológicas, psicológicas e com-
portamentais comuns, os malefícios a eles associados 
são frequentemente encarados como problemas dis-
tintos e tratados separadamente, aumentando, assim, 
os recursos necessários para combater o abuso de 
substâncias em geral. Não existem abordagens 
 integradas na Região destinadas aos problemas 
decorrentes do abuso de substâncias.

12. A ausência ou a má implementação (nos  hospitais 
psiquiátricos) de intervenções efi cazes e adequadas, 
desde intervenções breves nos cuidados primários a 
tratamentos mais intensivos em unidades especializa-
das, são uma realidade na Região Africana. O acesso 
a serviços de prevenção, detecção e tratamento e a 
cuidados psicossociais aos pacientes e familiares, é 
gravemente prejudicado pelas dotações orçamentais 
reduzidas ou inexistentes, pela debilidade geral dos 
sistemas de saúde e pela falta de uma infra-estrutura 
de saúde pública.

13. Estão já em vigor na Região intervenções como 
a legislação sobre a condução sob os efeitos do ál-
cool, impostos, restrições à publicidade e informação 
comunitária. Ainda assim, são usadas de modo ad 
hoc, informal e fragmentado, e não são, frequente-
mente, acompanhadas por um controlo adequado e 
por sistemas de cumprimento da lei.

14. Calcula-se que o consumo não documentado 
represente cerca de 50% do consumo geral de álcool 
nos países africanos.8 Apesar da preocupação em 
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torno dos potenciais perigos para a saúde decor-
rentes da produção não regulamentada ou ilícita, há 
pouca informação sobre este problema, o qual é 
muitas vezes ignorado ou não merece a necessária 
consideração na formulação das políticas.

Justifi cação

15. A redução dos problemas de saúde pública pro-
vocados pelo uso nocivo do álcool e as intervenções 
governamentais pertinentes para o controlo dos 
malefícios relacionados com o consumo de álcool, 
são etapas essenciais para o bem público e o melho-
ramento da saúde das populações da Região. Estão 
disponíveis medidas efi cazes de controlo do álcool.

16. Por conseguinte, a formulação e implementação 
de uma estratégia regional na Região Africana 
 constitui uma resposta oportuna e necessária. Na 58ª 
sessão do Comité Regional da OMS, em 2008, os 
Estados-Membros solicitaram à OMS que apoiasse a 
formulação, implementação e avaliação de políticas 
e planos nacionais para combater o uso nocivo do 
álcool e, assim sendo, que apresentasse ao Comité 
uma Estratégia Regional.

17. A magnitude e a natureza dos malefícios relacio-
nados com o álcool sublinham a necessidade de uma 
acção coordenada, não apenas ao nível nacional mas 
também aos níveis regional e mundial. O reforço das 
competências nacionais e da Região, no seu todo, 
irá melhorar a capacidade para se dar uma resposta 
efi caz à dimensão do problema.

A ESTRATÉGIA REGIONAL

Finalidade e objectivos

18. A fi nalidade desta Estratégia é a de contribuir 
para a prevenção ou de, pelo menos, reduzir o uso 
nocivo do álcool e os problemas correlacionados, na 
Região Africana.

19. Os objectivos específi cos são:

(a) criar uma plataforma para a advocacia em favor 
de uma maior dotação de recursos e do reforço 
da acção e colaboração intersectorial e inter-
nacional, na resposta a este problema;

(b) orientar os Estados-Membros na formulação e 
implementação de políticas efi cazes de controlo 
do álcool, com base nos interesses da saúde 
 pública;

(c) abordar o problema da baixa consciencialização 
das comunidades para os malefícios relacionados 
com o álcool;

(d) promover a prestação de intervenções de cuida-
dos de saúde adequados à prevenção do uso 

 nocivo do álcool e a gestão de casos de doença e 
outros problemas de saúde dos consumidores;

(e) estimular a criação, nos países, de sistemas de 
vigilância e monitorização sistemáticas da 
produção e consumo do álcool e dos seus 
 malefícios

Princípios orientadores

20. Esta estratégia assenta em cinco princípios chave 
que devem orientar a formulação da política nos 
países, a todos os níveis:

(a) as políticas devem ter por base os melhores 
 dados factuais disponíveis e devem ser 
 sensíveis aos contextos nacionais;

(b) os cidadãos, sobretudo os que estão em risco, 
 devem ser protegidos dos perigos relacionados 
com o álcool, em especial os riscos decorrentes 
da ingestão de bebidas por outras pessoas e da 
pressão para consumir;

(c) compromisso político forte, liderança e 
 fi nanciamento adequado garantirão a formu-
lação de abordagens efi cazes para os problemas 
do álcool, tendo em conta os princípios da saúde 
pública;

(d) devem ser tomadas medidas de modo coorde-
nado, estratégico e integrado em conjunto 
com outras agências-chave e com a adequada 
participação de todos os parceiros e interveni-
entes de todos os níveis de decisão, planeamen-
to, implementação e avaliação;

(e) todos os indivíduos e famílias devem gozar de 
acesso equitativo e não discriminatório a 
serviços efi cazes de prevenção e tratamento, sem 
prejuízo do respeito pelos direitos humanos.

Intervenções prioritárias

21. Formular e implementar políticas de con-
trolo do álcool. As políticas, a legislação e a regu-
lação de controlo do álcool devem assentar em metas 
de saúde pública bem defi nidas e nos melhores dados 
factuais disponíveis e refl ectir o consenso nacional 
relativamente à sua implementação ao nível do país. 
As políticas exigem forte liderança e um sólido com-
promisso político, sendo necessárias para garantir a 
transparência, continuidade e durabilidade das medi-
das adoptadas por todos os parceiros pertinentes. As 
opções políticas podem agrupar-se nas seguintes 
 áreas:

22. Liderança, coordenação e mobilização dos 
parceiros. Uma acção coerente, consistente e sólida 
junto dos actores pertinentes, como produtores, 
 retalhistas, profi ssionais da saúde e comunidades, é 
fundamental para a efi cácia da implementação e para 
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o reforço das políticas e planos nacionais de acção. É 
necessário defi nir claramente as áreas de contribuição 
de cada parceiro, o respectivo papel na implemen-
tação, as suas responsabilidades e mandatos e a per-
tinência do seu apoio, à luz das prioridades nacionais. 
Por isso é importante a existência de um mecanismo 
adequado de coordenação que congregue todas as 
agências, organizações e parceiros intervenientes.9 
Nesse sentido, devem ser reforçadas as capacidades 
das autoridades locais e também o papel das ONGs.

23. Consciencialização e acção comunitária. 
Deve-se intensifi car a passagem da informação aos 
decisores e às comunidades para aumentar o seu em-
penho na protecção da saúde pública, o reconheci-
mento dos prejuízos relacionados com o álcool na 
comunidade e a sua participação activa nas medidas 
políticas e na implementação. Dever-se-á instituir 
um dia ou uma semana dedicada ao problema para 
uma maior consciencialização política e da comuni-
dade.

24. Educação do público baseado na infor-
mação. É fundamental proporcionar educação e 
informação sobre o álcool às populações e aos diri-
gentes religiosos e comunitários para apoiar as medi-
das de controlo do álcool e aumentar a participação 
da comunidade na sua implementação. São necessári-
os esforços para melhorar a sua qualidade, manten-
do-a sob a responsabilidade de organismos públicos. 
O uso nocivo do álcool deveria ser integrado nos 
programas curriculares das escolas. Pode ser vanta-
joso combinar os programas de acção comunitária 
com intervenções nas escolas e outros ambientes, 
como locais de trabalho, mobilizando a opinião 
 pública para fazer face aos determinantes locais do 
aumento no consumo de álcool e aos problemas 
correlacionados. As acções da comunidade local 
 deveriam partir de uma rápida avaliação, envolven-
do a comunidade e os jovens na identifi cação dos 
problemas, no planeamento e na implementação das 
políticas.

25. Melhor resposta do sector da saúde. São 
necessários esforços para melhorar a resposta do 
 sector da saúde através de formação, infra-estruturas 
e fi nanciamentos adequados, bem como do reforço 
das abordagens integradas aos problemas do álcool 
nos vários níveis do sistema de saúde, tanto nas zonas 
urbanas como nas rurais. Torna-se essencial a de-
tecção e tratamento precoces dos problemas relacio-
nados com o álcool, ao nível dos cuidados primários 
e o tratamento efi caz das pessoas com complicações 
associadas ao consumo. Os profi ssionais da saúde 
têm um papel fundamental a assumir na educação da 
comunidade e na mobilização e envolvimento de 

outros intervenientes, dentro e fora do sector da 
saúde.

26. Informação estratégica, vigilância e inves-
tigação. A vigilância e a monitorização, tal como a 
investigação e a gestão dos conhecimentos, assumem 
um papel fulcral no controlo do álcool. Os países 
deveriam criar sistemas de informação que moni-
torizem a produção e o consumo do álcool, bem 
como os indicadores sociais, económicos e da saúde 
e que vigiem a aplicação das leis e normas existentes 
e o seu efeito na população em geral. Devem ser 
identifi cados os indicadores do álcool com impli-
cação directa nas prioridades das políticas nacionais; 
e aproveitar adequadamente as oportunidades para 
integrar os indicadores do álcool em outros sistemas 
de vigilância. Devem-se explorar novas parcerias 
com entidades de investigação e a investigação op-
eracional deve ser promovida como parte integrante 
do controlo do álcool, a fi m de detectar padrões de 
consumo não registados e documentar intervenções 
efi cazes para a política do álcool.

27. Aplicar a legislação sobre condução sob o 
efeito do álcool e medidas de coacção. As 
 medidas de coacção para a condução sob o efeito do 
álcool, incluindo a defi nição e aplicação do limite 
máximo de 0,5 g/l de concentração de álcool no 
sangue,10 testes aleatórios e frequentes de balão pela 
polícia e locais de verifi cação de sobriedade deveri-
am ser intervenções altamente prioritárias. A visibi-
lidade destas medidas, a aplicação rigorosa e contínua 
da legislação existente, acompanhadas por campan-
has periódicas de alerta e informação do público, 
podem ter uma infl uência duradoura na condução 
sob o efeito do álcool.

28. Regulamentar o mercado do álcool. É 
necessário regulamentar os termos e a dimensão da 
comercialização do álcool e a promoção de bebidas 
alcoólicas, em especial patrocínios, colocação de 
produtos e também as estratégias de publicidade 
promocional e na internet. Os organismos públicos 
ou independentes devem monitorizar de perto a 
comercialização dos produtos alcoólicos. Devem ser 
implementados e reforçados sistemas efi cazes de 
 dissuasão.

29. Combater o acesso, a oferta e o preço 
acessível do álcool. Devem ser implementados sis-
temas de licenciamento comercial que regulem a 
produção, importação e venda (por junto e a retal-
ho) das bebidas alcoólicas. Uma regulamentação 
mais rigorosa do sector informal e do licenciamento 
de postos de venda tradicionais é essencial, para que 
as bebidas obedeçam às normas de segurança e sejam 
controladas, de modo a proteger os grupos mais 
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 vulneráveis, como os adolescentes e as populações 
de menor rendimento. É necessário defi nir e pôr em 
vigor legislação sobre a idade mínima para autorizar 
o consumo e a compra de bebidas alcoólicas e limitar 
os horários e os locais de venda. Nos pontos de ven-
da dos supermercados, as bebidas espirituosas não 
devem estar expostas juntamente com a água e out-
ras bebidas não alcoólicas. Devem-se aumentar os 
impostos,11 com revisões periódicas dos preços, a 
partir da taxa de infl ação, níveis de rendimento e 
teor alcoólico. Para tal, haverá que criar mecanismos 
adequados.

30. Combater a produção ilegal e informal de 
álcool. A produção ilegal e informal de bebidas 
 alcoólicas12 é encarada como um grave obstáculo à 
adopção de políticas efi cazes. No entanto, esta 
 situação tem grande impacto na saúde e nas receitas 
fi scais, reduzindo a possibilidade de controlar a 
produção. É um problema que deve ser resolvido e 
integrado na resposta política a nível nacional. É 
necessário um certo controlo de qualidade que 
 inclua o licenciamento e a formação dos produtores 
e a implementação de medidas adequadas de regula-
mentação. Além disso, é importante aumentar, entre 
a população em geral e os consumidores, a consciên-
cia de que há perigos inerentes ao consumo de certas 
formas de bebidas alcoólicas e encontrar fontes de 
fi nanciamento para ajudar os produtores informais 
locais a desenvolverem formas alternativas de  geração 
de rendimentos.

31. Mobilização de recursos, sua alocação 
 adequada e abordagem integrada. Os recursos 
são fundamentais para a implementação das medidas 
necessárias tendentes a reduzir os problemas relacio-
nados com o álcool. Esses recursos, que o governo 
mobilizará junto de indivíduos, do sector privado e 
dos parceiros internacionais, devem estar disponíveis 
de modo sustentado e ser distribuídos pelos diversos 
níveis do sistema de saúde, de acordo com as respec-
tivas necessidades. É necessário que o uso nocivo 
do álcool seja integrado, de modo prioritário, nos 
planos de desenvolvimento sanitário dos países. A 
concepção de uma abordagem integrada à prevenção 
e tratamento pode facilitar o uso dos recursos ex-
istentes em outras áreas ou programas, na implemen-
tação das intervenções necessárias.

Papéis e responsabilidades

32. Os países deviam:

(a) desenvolver e implementar políticas abrangentes 
para o álcool que tenham base factual e que 
 respondam aos interesses da saúde pública; para 
facilitar esta tarefa deve ser criado um órgão 

 coordenador, como um conselho nacional para 
o álcool;

(b) mobilizar e alocar recursos às políticas do álcool;
(c) aumentar a consciência do público face aos pre-

juízos relacionados com o álcool e mobilizar as 
comunidades para que apoiem uma política de 
base factual;

(d) adoptar e aplicar normas e legislação que visem 
reduzir o consumo do álcool e os problemas 
correlacionados e reforçar as práticas clínicas;

(e) promover e reforçar investigação independente 
para avaliar a situação e monitorizar as tendên-
cias nacionais e o impacto das medidas adopta-
das;

(f) reforçar a formação e apoiar todos os que se em-
penham nas actividades da política de controlo 
do álcool, procurando aumentar os saberes e as 
competências e facilitar a implementação da 
política;

(g) criar sistemas de monitorização e vigilância, de 
modo a detectar a total dimensão do consumo 
de álcool e os problemas sanitários, sociais e 
económicos correlacionados, informar sobre a 
legislação e regulamentação existentes e con-
tribuir para o intercâmbio, entre os países e 
regiões, de informação sobre a vigilância do 
 álcool.

33. A OMS e os parceiros devem apoiar os países 
dos seguintes modos:

(a) criar e providenciar instrumentos e directivas de 
base factual para as políticas, intervenções e 
serviços;

(b) manter um sistema de informação regional e dar 
apoio técnico aos Estados-Membros para a vig-
ilância, monitorização e avaliação do consumo 
de álcool e dos problemas correlacionados;

(c) dar apoio técnico à formulação e revisão de 
políticas e estratégias efi cazes e abrangentes para 
o álcool;

(d) facilitar a criação e o reforço das capacidades das 
redes interpaíses para troca de experiências;

(e) facilitar a efi cácia nas associações, na cooperação 
e na colaboração entre as agências internacionais, 
os parceiros e os intervenientes.

Implicações quanto aos recursos

34. São necessários recursos para apoiar a implemen-
tação desta estratégia, em especial para a implemen-
tação dos sistemas de vigilância e notifi cação e 
monitorização da política, incluindo as componen-
tes de legislação, investigação e detecção e tratamen-
to precoce. Isso reduzirá os custos a longo prazo. 
Além disso, é necessário garantir a disponibilidade 
não só de recursos humanos qualifi cados nos vários 
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níveis dos cuidados de saúde mas também de 
 estruturas para os tratamentos. Em muitos países da 
Região, parte das receitas dos impostos sobre o 
 álcool deveriam ser atribuídas para o apoio à 
 implementação da estratégia.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

35. A monitorização e avaliação contínuas incidirão 
nos progressos, nos resultados e na avaliação do im-
pacto, formuladas no âmbito de um plano regional 
de acção que será transmitida ao Comité Regional 
de dois em dois anos. Entre os indicadores dos pro-
gressos na monitorização apontam-se os seguintes:

(a) disponibilidade e implementação efectiva de 
políticas para reduzir o uso nocivo do álcool e os 
malefícios correlacionados;

(b) implementação de sistemas nacionais sustentáveis 
de monitorização, capazes de recolher, analisar e 
divulgar dados para decisões políticas de base 
factual;

(c) concepção e implementação de intervenções de 
cuidados de saúde adequados em todos os níveis 
do sistema de saúde, desde as intervenções 
 iniciais ao tratamento adequado.

36. Os resultados e os indicadores de impacto irão 
exigir a disponibilidade de dados sobre as tendências 
e sobre os malefícios associados ao álcool.

CONCLUSÃO

37. A Região Africana confronta-se com o fardo 
crescente do consumo nocivo de álcool e não dispõe 
de mecanismos adequados para responder a esta 
 situação. O principal desafi o consiste em criar tais 
mecanismos para uma implementação efi caz de acções 
nacionais que contribuam para reduzir o uso nocivo 
do álcool e reforçar as iniciativas de âmbito global.

38. Esta estratégia destaca as acções necessárias para 
reduzir os prejuízos associados ao álcool e facilitar a 
formulação e implementação de uma política ao 
nível do país. Para reduzir, nos países, a morbilidade 
e mortalidade associadas ao álcool, os Estados- 
Membros são convidados a assumir a liderança a 
partir deste documento, em sintonia com as respec-
tivas necessidades e situações. Esta estratégia irá pre-
parar o caminho para uma acção de âmbito regional 
que inclui uma maior cooperação entre os Estados-
Membros, os intervenientes e os parceiros. Para 
o seu sucesso, será essencial uma advocacia e um 
 empenho sólidos ao mais alto nível político.

39. O Comité Regional analisou e adoptou a 
 presente estratégia.

Resolução AFR/RC60/R2

Redução do uso nocivo do álcool: Uma 
estratégia para a Região Africana

O Comité Regional,

Tendo examinado o documento intitulado 
“Redução do uso nocivo do álcool: Estratégia para a 
Região Africana da OMS ”;

Lembrando as resoluções da Assembleia Mundial 
da Saúde WHA58.26, sobre os problemas de saúde 
pública causados pelo uso nocivo do álcool e 
WHA61.4, sobre estratégias para reduzir o uso 
 nocivo do álcool; e a adopção pela 63ª Assembleia 
Mundial da Saúde, em Maio de 2010, da estratégia 
global para reduzir o uso nocivo do álcool;

Tendo considerado o relatório do Director 
 Regional sobre o “Uso nocivo do álcool na Região 
Africana da OMS (WHO): análise da situação e per-
spectivas” e sobre “Acções para reduzir o uso nocivo 
do álcool”, apresentadas, respectivamente, nas 57ª e 
58ª sessões do Comité Regional Africano da OMS;

Reconhecendo que o fardo das doenças 
atribuíveis ao álcool está a aumentar na Região 
 Africana e que os problemas de saúde pública rela-
cionados com o consumo de álcool são substanciais 
e podem afectar negativamente outras pessoas, além 
dos seus consumidores;

Reconhecendo que uma proporção signifi cativa 
do álcool consumido na região é produzida infor-
malmente e pode provocar riscos adicionais para a 
saúde;

Preocupado com a crescente a evidência da as-
sociação do álcool ao consumo de drogas ilícitas, ao 
elevado risco do comportamento sexual e as doenças 
infecciosas, tais como: tuberculose e VIH/SIDA;

Notando a falta de consciencialização do público 
e o baixo reconhecimento dos efeitos nocivos do 
álcool;

Consciente da necessidade de garantir a liderança 
dos governos para que possam proteger as popu-
lações em risco, os jovens e as pessoas afectadas pelo 
consumo nocivo de bebida por parte de outrem;

Notando que existem oportunidades para mobi-
lizar as comunidades, o sector da saúde e os parcei-
ros, a fi m de melhorar a vigilância e conceber 
intervenções de base factual;

Consciente da necessidade de considerar aborda-
gens multissectoriais e de coordenação com as 
 principais agências, organizações e parceiros inter-
venientes,
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1. APROVA a estratégia regional para reduzir o 
uso nocivo do álcool na Região Africana da OMS, 
conforme proposto no Documento AFR/RC60/
PSC/4;

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) reconheçam o uso nocivo do álcool como um 
dos grandes problema de saúde pública e lhe 
concedam prioridade nas suas agendas nacionais 
para a saúde, questões sociais e de desenvolvi-
mento;

(b) formulem, reforcem e implementem políticas e 
intervenções nacionais de base factual, adoptan-
do e fazendo cumprir as normas e a legislação 
necessárias nesta área;

(c) mobilizem e garantam os recursos fi nanceiros e 
humanos adequados à implementação das políti-
cas nacionais do álcool e prevejam recorrer às 
receitas resultantes dos impostos sobre o álcool 
para apoiar a implementação desta Estratégia;

(d) criem os necessários mecanismos de investi-
gação, vigilância e monitorização para avaliar o 
desempenho na implementação da política do 
álcool e garantir uma notifi cação periódica ao 
Secretariado da OMS(WHO);

(e) assegurem a coordenação intersectorial, através 
da criação de uma comissão intersectorial que 
congregue todos os sectores governamentais, 
agências e organizações governamentais e não 
governamentais relevantes;

(f) sensibilizem as populações para os danos relacio-
nados com o álcool e estimulem a mobilização e 
o envolvimento activo de todos os grupos sociais 
e económicos interessados em reduzir o uso 
 nocivo do álcool.

3. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) continue a apoiar e a dar prioridade à prevenção 
e redução do uso nocivo do álcool e a intensi-
fi car os esforços para mobilizar os recursos 
necessários à implementação desta Estratégia;

(b) dê apoio técnico aos Estados-Membros na cri-
ação e reforço de capacidade institucional para 
formular e implementar políticas e intervenções 
nacionais de base factual, para prevenção dos 
malefícios decorrentes do uso do álcool;

(c) dê apoio técnico aos Estados-Membros para 
 integrarem a prevenção e intervenções de trata-
mento do uso nocivo do álcool na abordagem 
aos Cuidados de saúde primários e fortalecer a 
capacidade do país para o tratamento adequado, 
cuidados e apoio para aqueles com distúrbios 
causados pelo uso do álcool e suas famílias;

(d) apoie a continuação da recolha e análise de dados 
sobre o consumo de álcool e as suas consequên-

cias para a sociedade e a saúde e reforce o sistema 
regional da OMS de informação sobre álcool e 
saúde;

(e) facilite a investigação e divulgação das melhores 
práticas entre os países africanos através de 
 conferências e facilite a implementação da 
 Estratégia, organizando uma rede regional de 
 responsáveis dos países;

(f) elabore um plano de acção regional para a 
 implementação desta Estratégia;

(g) organize consultas regionais abertas com repre-
sentantes da indústria do álcool, do comércio, da 
agricultura e de outros sectores relevantes sobre 
a forma de contribuirem para a redução do uso 
nocivo do álcool;

(h) apresente, de dois em dois anos, ao Comité 
 Regional ou a fóruns internacionais, conforme 
adequado, um relatório dos progressos feitos na 
implementação da estratégia regional.
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al. Effectiveness and cost-effectiveness of policies and 
programmes to reduce the harm caused by alcohol. 
Lancet 2009; 373:2234–46.

12. O álcool produzido ilegalmente refere-se às bebidas 
alcoólicas produzidas à margem da lei ou que não são 
legalmente autorizadas. O álcool produzido informal-
mente refere-se às bebidas  alcoólicas de produção 
caseira ou local, por fermentação e destilação de fru-
tos, cereais, vegetais e similares, muitas vezes num 
contexto de práticas e tradições culturais locais.
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Resumo

1. O paludismo continua a constituir uma enorme preocupação de saúde pública para a Região 
Africana da OMS. No continente, ocorrem anualmente entre 270 e 480 milhões de casos, os 
quais representam noventa por cento dos óbitos anuais por paludismo, em todo o mundo. Em 
1997, o custo total desta doença foi de mais de 2 000 milhões de dólares americanos calculando-se 
que chegue, no ano 2000, aos 3 600 milhões anuais de dólares. Reconhecendo este facto, os 
Chefes de Estado da OUA aprovaram em 1997 uma Declaração, pedindo aos Estados-Membros 
que intensifi cassem a luta contra o paludismo. Como resposta, o Director-Geral da OMS criou o 
programa Fazer Recuar o Paludismo (FRP/RBM), em Julho de 1998.

2. Na Região Africana, o programa FRP(RBM) assenta na implementação acelerada do com-
bate ao paludismo, na Estratégia Regional de Combate ao Paludismo e na Iniciativa Africana de 
Combate ao Paludismo (IAP/AIM) no Século XXI.

3. A estratégia do programa FRP (RBM) salienta tanto os aspectos técnicos do combate ao 
paludismo, como o estabelecimento de parcerias a todos os níveis: regional, nacional e distrital. A 
implementação deverá ser multissectorial, envolvendo os governos, as ONGs, o sector privado, as 
instituições de investigação e, acima de tudo, as comunidades.

4. Na Região Africana, o programa contribuirá para o reforço dos sistemas de saúde. Uma das vias 
através da qual o programa irá contribuir para o fortalecimento dos sistemas de saúde será a do 
desenvolvimento de capacidades a todos os níveis, com ênfase nos aspectos de gestão. Para além 
disso, o programa contribuirá para a melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de saúde e 
para a resolução do problema da equidade, centrando-se nos pobres e nos grupos populacionais 
marginalizados.

5. Espera-se que a implementação do programa FRP (RBM) na Região Africana suscite uma 
maior mobilização social e um apoio adicional, para que, no ano 2030, o paludismo deixe de 
constituir um importante problema de saúde pública.

6. O presente documento propõe um quadro de implementação do programa FRP (RBM) na 
Região Africana. Fornece directrizes sobre o processo de implementação e o papel dos Estados-
Membros, da OMS e dos outros parceiros. Solicita-se ao Comité Regional que considere o quad-
ro proposto, e faculte orientações para a adopção e implementação do RBM na Região, com o 
intuito de alcançar o conjunto de objectivos

1. PALUDISMO

1.1 “Fazer Recuar o Paludismo” na Região 
Africana: Um quadro para implementação
(AFR/RC50/12)
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INTRODUÇÃO

1. O paludismo continua a ser um importante 
problema de saúde pública na Região Africana da 
OMS. Em 1991 e 1992, foram desenvolvidas, 
 respectivamente, uma estratégia regional e uma 
 estratégia mundial para combater o paludismo. Em 
1995, o Banco Mundial e a Sede Regional Africana 
da OMS decidiram estabelecer uma colaboração a 
longo prazo para o combate ao paludismo.

2. O apoio político concedido ao combate ao 
paludismo durante a Cimeira da Organização da 
Unidade Africana (OUA), em 1997, conduziu ao 
lançamento, em Abril de 1998, da Iniciativa Africa-
na para o Combate ao Paludismo no Século XXI 
(IAP/AIM). Em Julho de 1998, a Directora-Geral 
da OMS lançou o programa Fazer Recuar o Palud-
ismo (FRP/RBM). Visto que tanto os objectivos 
como o conceito dos dois programas eram semel-
hantes, acordou-se que a IAP (AIM) se chamaria 
FRP (RBM) na Região Africana.

3. Especialmente focado na reforma do sector da 
Saúde e no papel alargado das comunidades no 
 processo de implementação, o programa RBM está 
em sintonia com a Política Regional de Saúde para 
Todos. A fi nalidade do presente documento é 
 fornecer aos Estados-Membros um quadro adaptável 
para a implementação do programa.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

4. Ocorrem anualmente no continente entre 270 e 
480 milhões de casos de paludismo, os quais resul-
tam em quase um milhão de óbitos, representando 
90% da mortalidade mundial por paludismo. Oiten-
ta por cento desses óbitos ocorrem nas crianças com 
menos de cinco anos. O paludismo é uma das causas 
mais importantes de pobreza e de absentismo nas zo-
nas onde a doença é endémica, podendo representar 
uma quebra de até 5% do PIB.

5. Este panorama complica-se ainda mais com a 
 existência de sistemas de saúde débeis e a insufi ciente 
cobertura das actividades de combate à doença. Os 
esforços feitos anteriormente para combater o palud-
ismo revelaram-se fragmentários, descoordenados e 
não tomaram devidamente em consideração os 
 factores sócio-culturais.

6. A implementação acelerada das actividades de 
combate ao paludismo na Região Africana arrancou 
em 1995, tendo sido reforçada, em 1997 e 1998, por 

um fi nanciamento de 18 milhões de dólares ameri-
canos da OMS e pelo apoio dos parceiros.

7. De entre os resultados conseguidos com a imple-
mentação acelerada das actividades de combate ao 

paludismo, são de assinalar:

(a) elaboração de planos de acção para o combate ao 
paludismo em 38 países africanos;

(b) defi nição de indicadores de monitorização e 
 implementação de actividades de monitorização 
e avaliação;

(c) melhoria da gestão dos casos de paludismo;
(d) formulação de políticas de medicamentos anti-

palúdicos;
(e) aumento do desenvolvimento de capacidades 

aos níveis regional, nacional e distrital;
(f) introdução, em 30 países, de redes impregnadas 

com insecticida;
(g) advocacia acrescida, incluindo uma melhor visi-

bilidade dos programas nacionais de combate ao 
paludismo;

(h) melhor colaboração entre os parceiros.

8. Os desafi os encontrados foram:

(a) considerar a vigilância epidemiológica do palud-
ismo e de outras doenças prioritárias como parte 
dos esforços para dar prioridade às intervenções 
técnicas, no âmbito da reforma do sector da 
Saúde;

(b) melhorar a acessibilidade e a qualidade dos 
 cuidados a nível das instalações;

(c) manter e suscitar o interesse pelo paludismo por 
parte de intervenientes-chave;

(d) Desenvolver programas de informação,  educação 
e comunicação (IEC) baseados nos conhecimen-
tos, atitudes, percepções e crenças locais, por 
forma a infl uenciar o comportamento e as 
 práticas dos indivíduos e das comunidades;

(e) mobilizar recursos a todos os níveis;
(f) garantir que os doentes tomem as doses prescri-

tas;
(g) aumentar a utilização das redes impregnadas de 

insecticida;
(h) garantir o combate à doença em situações de 

emergência;
(i) integrar as acções prioritárias ao nível operacion-

al dos cuidados primários de saúde;
(j) desenvolver e implementar uma política anti-

palúdica efi caz;
(k) assegurar a obrigatoriedade da colaboração inter-

sectorial para um resultado efi caz.
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O PROGRAMA “FAZER RECUAR O 
PALUDISMO” NA REGIÃO 
AFRICANA

Finalidade

9. A fi nalidade do programa Fazer Recuar o Palud-
ismo na Região Africana da OMS é reduzir de tal 
modo o fardo do paludismo, que este deixe de ser 
um dos principais responsáveis pela mortalidade e 
morbilidade na Região Africana.

Objectivos

10. Os objectivos do programa RBM na Região 
 Africana são:

(a) reduzir a mortalidade por paludismo
(b) reduzir a morbilidade por paludismo;
(c) manter zonas livres de paludismo;
(d) aumentar as zonas em que a doença esteja 

 controlada;
(e) reduzir as consequências sócio-económicas 

 negativas do paludismo.

Metas:

11. As metas do RBM são:

Até 2001:
 Iniciar o programa FRP (RBM) e elaborar 

planos de acção, em 50% dos 42 países da Região 
com paludismo endémico;

 Introduzir a Atenção Integrada às Doenças da 
Infância (AIDI/IMCI), em 75% dos 42 países 
com paludismo endémico;

 Aumentar para 25% a utilização das redes im-
pregnadas com insecticida, em 80% dos 42 países 
com paludismo endémico;

 Assegurar que os países livres de paludismo em 
2000 permaneçam isentos da doença.

Até 2005:
 Assegurar que 50% dos agregados familiares em 

distritos-alvo tenham, pelo menos, uma rede 
impregnada de insecticida (ITN);

 Tratar correctamente 25% das febres infantis 
 através da AIDI (IMCI);

 Assegurar que os países livres de paludismo em 
2000 permaneçam isentos da doença.

Até 2010:
 Implementar o Programa Fazer Recuar Paludis-

mo em todos os países da Região;
 Reduzir a morbilidade por paludismo em 50% 

dos níveis de 2000;1

 Assegurar que os países livres de paludismo em 
2000 permaneçam isentos da doença.

Até 2015:
 Reduzir a mortalidade por paludismo em 75% 

dos valores de 2010;
 Reduzir a morbilidade por paludismo em 75% 

dos valores de 2010;
 Aumentar em 50% as áreas em que o paludismo 

esteja controlado nos países, relativamente aos 
valores de 2000

Até 2025:
 Reduzir a mortalidade por paludismo em 50% 

dos valores de 2015;
 Reduzir a morbilidade por paludismo em 80% 

dos valores de 2015;
 Aumentar em 20% as zonas em que o paludismo 

esteja controlado nos países, relativamente aos 
valores de 2015;

 Assegurar que os países livres de paludismo em 
2000 permaneçam isentos da doença. Até 2030:

 Manter a redução da mortalidade por paludismo 
nos níveis de 2025;

 Manter a redução da morbilidade por paludismo 
nos níveis de 2025;

 Assegurar que os países livres de paludismo em 
2000 permaneçam isentos da doença.

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

12. Os sete pilares da implementação do programa 
RBM são:

(a) Propriedade;
(b) Contribuição para a reforma do sector da Saúde;
(c) Integração das actividades de controlo do 

 paludismo em APS (PHC) e actividades de 
desenvolvimento socio-económico;

(d) Aumento da cobertura de intervenções técnicas 
com boa relação custo-efi cácia;

(e) Estabelecimento e reforço de parcerias;
(f) Reforço da participação comunitária;
(g) Reforço do sistema de informação sanitária e da 

investigação.

Propriedade

13. O programa FRP terá que ser dirigido por cada 
país, por forma a garantir que os esforços de combate 
sejam planeados e implementados de acordo com as 
prioridades nacionais e com as necessidades da 
comunidade, e também para assegurar a sua sustent-
abilidade. Isso exige que os países assumam a 
 liderança do programa, incluindo o activo e total 
 envolvimento das comunidades.
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Contribuição para a reforma do sector da 
Saúde

14. Na Região Africana, o programa FRP (RBM) 
contribuirá para um melhor desempenho global do 
sistema nacional de saúde, através do seguinte:

(a) desenvolvimento de capacidades para a gestão do 
programa de combate ao paludismo;

(b) melhor planifi cação e gestão, como parte das 
reformas em curso no sector da Saúde;

(c) maior capacidade de decisão por parte dos 
gestores do programa de combate ao paludismo;

(d) coordenação e implementação das actividades 
do programa FRP(RBM) no âmbito de um 
 sistema de saúde descentralizado.

15. A integração do combate ao paludismo na 
 reforma do sector da Saúde ajudará a garantir:

(a) melhor acessibilidade e disponibilidade de 
serviços, através de uma programação adequada 
dos serviços para uma cobertura efi caz, inclusive 
para grupos de maior risco;

(b) melhor qualidade dos cuidados e utilização dos 
serviços;

(c) correlação com o desenvolvimento humano e 
redução da pobreza, assim como promoção de 
mecanismos que fomentem a utilização dos 
serviços pelos grupos-alvo;

(d) melhoria global das estruturas sanitárias, incluin-
do melhores sistemas de organização e gestão dos 
medicamentos, pessoal, equipamento, referên-
cia, transportes, comunicações e manutenção, de 
forma a exercer um impacto positivo sobre os 
outros programas, nomeadamente maternidade 
sem  risco, luta contra o VIH/SIDA, PAV (EPI), 
AIDI (IMCI), etc.

Integração das actividades de combate ao 
paludismo na abordagem dos cuidados 
primários de saúde

16. Para atingir as metas na Região Africana, o 
 programa RBM será implementado no âmbito dos 
sistemas nacionais de saúde existentes. As suas activi-
dades serão integradas nos cuidados primários de 
saúde, de modo a garantir às comunidades uma maior 
acessibilidade e a dar resposta às questões de equidade.

Aumento da cobertura de intervenções 
técnicas de custo benefício

17. Para atingir as metas do programa RBM, deve 
proceder-se ao escalonamento de um conjunto 
 apropriado de intervenções técnicas com boa relação 
custo-efi cácia já comprovadas. Essas intervenções 
devem centrar-se nas seguintes prioridades:

(a) Diagnóstico precoce e tratamento rápido e 
 efi caz, aos níveis domiciliário, das comunidades 
e dos serviços de saúde;

(b) Medidas preventivas, incluindo actividades de 
controlo selectivas anti-vectores, com boa 
 relação custo-efi cácia, como, por exemplo, re-
des impregnadas de insecticida (ITNs);

(c) Promoção da informação sanitária e das 
 actividades educativas;

(d) Vigilância epidemiológica;
(e) Previsão, detecção precoce, prevenção e 

 controlo das epidemias;
(f) Investigação em medicamentos tradicionais;
(g) Desenvolvimento de medicamentos a partir de 

remédios tradicionais;
(h) Avaliação periódica da situação do paludismo 

nos países, por forma a aperfeiçoar as actividades 
de combate.

Estabelecimento e reforço de parcerias

18. Sob liderança nacional, será constituído um 
fórum alargado e multissectorial de parcerias para 
o programa FRP (RBM), o qual promoverá e 
 assegurará:

(a) coordenação dos esforços nacionais;
(b) políticas globais FRP ;
(c) desenvolvimento da programação, monitoriza-

ção e avaliação;
(d) melhoria da mobilização e atribuição de recursos;
(e) reforço da colaboração entre os sectores público 

e privado.

Reforço da participação comunitária

19. A nível comunitário, o programa FRP promo-
verá:

(a) liderança das actividades de combate ao paludis-
mo, por parte das comunidades;

(b) melhor qualidade dos cuidados domiciliários;
(c) desenvolvimento de capacidades nas comuni-

dades, para a implementação e a sustentabilidade 
das actividades;

(d) correlação das actividades de combate ao palud-
ismo com actividades de desenvolvimento base-
adas no género;

(e) alargamento das fontes de recursos a nível comu-
nitário, facilitando as iniciativas de fi nanciamen-
to de base comunitária, por forma a garantir a 
sustentabilidade das actividades anti- palúdicas;

(f) mobilização de todos os estratos sociais para as 
actividades relevantes;

(g) integração das actividades do programa RBM 
em outras actividades de base comunitária, como 
a Iniciativa de Bamaco, AIDI (IMCI), PAV(EPI), 
etc.;
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(h) correlação entre as actividades comunitárias e os 
esforços nacionais para combater o paludismo.

Fortalecimento do sistema de informação em 
saúde e pesquisa

20. Em colaboração com o programa de vigilância 
integrada das doenças, o programa RBM contribuirá 
para o reforço dos sistemas de informação sobre a 
saúde através do seguinte:

(a) desenvolvimento de capacidades em recolha, 
análise e interpretação de dados, partilha de in-
formação, tomada de decisões e prática aos níveis 
distrital e nacional;

(b) desenvolvimento de capacidades em investi-
gação, especialmente investigação operacional, a 
todos os níveis;

(c) reforço das capacidades e competências em 
 vigilância epidemiológica, particularmente a 
nível operacional.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Países

21. Os países deverão criar planos de acção RBM 
com base em dados recolhidos ao longo de cinco ou 
seis anos, que concedam prioridade ao desenvolvi-
mento de capacidades, de forma a garantir a sustent-
abilidade. Deverão desempenhar igualmente um 
papel nas seguintes áreas:

(a) advocacia;
(b) formação de consensos;
(c) mobilização e coordenação de recursos;
(d) desenvolvimento de recursos humanos;
(e) planifi cação e implementação dos planos FRP;
(f) monitorização e avaliação.

Organização Mundial de Saúde (OMS)

22. Por seu turno, a OMS:

(a) facilitará o estabelecimento de parcerias susten-
táveis, aos níveis regional e nacional, através de:

(b) reforço e alargamento da colaboração com as 
agências de cooperação multilateral e bilateral, as 
NGOs e o sector privado;

(c) reforço da colaboração com os programas AIDI 
(IMCT), vigilância integrada das doenças e 
 outros programas e sectores que possuam activi-
dades relacionadas com o paludismo;

(d) contribuirá com a advocacia e a mobilização de 
recursos para as actividades nacionais e inter países;

(e) fornecerá apoio técnico, incluindo orientações, 
aos países, para a implementação do programa a 
RBM.

23. O desenvolvimento de competências e capaci-
dades nacionais têm a máxima prioridade.

24. O apoio técnico incluirá:

(a) fornecimento de orientações técnicas;
(b) elaboração de documentos estratégicos;
(c) reforço das competências técnicas a nível dos 

países;
(d) apoio à implementação de actividades já 

 planeadas;
(e) monitorização e avaliação.

25. As Representações da OMS prestarão apoio 
 activo aos países, no âmbito das actividades de 
 coordenação do programa RBM.

Outros parceiros

26. O apoio de outros parceiros à formulação e 
 implementação dos planos de acção nacionais do 
programa RBM incidirão sobre o seguinte:

(a) áreas com vantagem comparada;
(b) desenvolvimento das capacidades nacionais;
(c) mobilização de recursos;
(d) plano de trabalho acordado.

27. A experiência-piloto para desenvolver as activi-
dades do programa RBM será constituída por onze 
países.

28. Será estabelecida uma parceria a nível regional 
para o programa RBM, a qual será desenvolvida 
 através da reunião anual do Grupo de Trabalho para 
o combate ao paludismo em África.

RECURSOS

29. Espera-se que o montante dos recursos necessári-
os para apoiar os planos de acção dos países aumente 
signifi cativamente, de forma a poder cobrir investi-
mentos importantes para as actividades do programa 
RBM. Também se espera que os países aumentem as 
dotações orçamentais destinadas às actividades do 
programa. Espera-se igualmente que as parcerias para 
o programa, quer a nível mundial, regional ou 
 nacional, mobilizem recursos fi nanceiros, humanos e 
materiais, para implementar as actividades  planeadas.

30. Os investimentos no combate ao paludismo 
 rondam actualmente os 12 milhões de dólares 
 americanos. Para responder aos compromissos do 
programa RBM, os recursos necessários, a nível de 
país, entre os anos 2000 e 2005, foram calculados em 
mais de 10–15 vezes superiores aos investimentos 
actuais. Em 2015, ano em que o programa estará em 
plena implementação, os recursos fi nanceiros req-
ueridos poderão ser 40 vezes superiores ao actual 
orçamento.
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31. Consequentemente, será necessário mobilizar 
recursos a todos os níveis. Dada a necessidade do 
programa RPM ter que continuar a ser sustentado e 
dirigido pelos países, as parcerias nacionais serão 
 importantes para mobilizarem recursos internos, 
 incluindo recursos privados e comunitários in-
aproveitados.

32. Será estabelecido aos níveis nacional, regional e 
mundial um sistema claro que garanta o fl uxo per-
manente de recursos, assim como a responsabilidade, 
a transparência e a partilha de informações. Dar- se-á 
dar ênfase especial à atribuição de recursos aos níveis 
nacional e local.

FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

33. Os distritos constituirão o primeiro nível para a 
implementação e avaliação do programa RBM, de 
acordo com a seguinte calendarização:

Fase 1: Introdução e Implementação – 2000 a 
2015

 Estádio 1: Preparação e planeamento (Perío-
do até fi nal de 2000): Nesta fase, 
os procedimentos prioritários 
serão:

 (i) reuniões preparatórias;
 (ii) reforço das acções prioritárias;
 (iii) desenvolvimento e avaliação 

da estratégia e do plano de 
acção.

 Estádio 2: Implementação de 2001 a 2005 e 
expansão de 2005 a 2015. As ac-
tividades centrar- se-ão no reforço 
da implementação, assegurando a 
disponibilidade dos serviços e sua 
monotorização. A expansão seg-
uir-se-á em 2005, com base na 
 experiência adquirida.

Fase 2: Consolidação – 2016 a 2025
  Os países terão já, com a ajuda dos parcei-

ros do programa FRP, estabelecido 
mecanismos sustentáveis de combate à 
doença e reforçado os sistemas de saúde. 
Os resultados a nível dos países terão já 
começado a ter impacto sobre a mortali-
dade e a morbilidade.

Fase 3: Manutenção – 2026 a 2030
  Durante esta fase, envidar-se-ão esforços 

para manter baixos os níveis da doença e 
para conservar os resultados conseguidos. 
Para isso, terá que se proceder à reorien-
tação do desenvolvimento contínuo das 
capacidades e à reciclagem do pessoal.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

34. A nível nacional, serão usados os seguintes 
 indicadores no processo de avaliação:

(a) mortalidade por paludismo nas crianças com 
menos de cinco anos;

(b) percentagem de crianças com menos de cinco 
anos que dormem sob redes impregnadas de 
 insecticida (ITNs);

(c) número de epidemias de paludismo detectadas 
no espaço de duas semanas após o seu início e 
medidas tomadas para controlá-las;

(d) percentagem de casos graves de paludismo cor-
rectamente tratados nos serviços de saúde;

(e) percentagem de zonas livres de paludismo.

35. A monitorização é, evidentemente, um processo 
contínuo. No entanto, a monitorização do pro-
grama far-se-á anualmente, enquanto que a sua 
 avaliação será realizada de cinco em cinco anos. A 
análise do programa será realizada a intervalos 
 determinados pelos países e pela Sede Regional.

CONCLUSÃO

36. O programa FRP, com os seus recursos adicion-
ais, actualizará as intervenções técnicas de combate 
ao paludismo, com especial relevo para as activi-
dades de base comunitária.

37. O programa FRP(RBM) será para um país 
 específi co e direcionado aos países. Espera-se que o 
programa contribua para o reforço dos sistemas de 
saúde, em termos de assegurar a equidade, a acessibi-
lidade, a efi ciência e a efi cácia na prestação de 
serviços de qualidade.

38. O desenvolvimento de parcerias multissectoriais, 
incluindo oportunidades como a AIDI (IMCI), terá 
elevada prioridade na estratégia de implementação 
do programa FRP em África.

39. A implementação do programa RBM na Região 
Africana contribuirá para controlar a doença e para 
garantir o bem-estar sócio-económico da sociedade.

40. Assim, o Comité Regional aprovou o presente 
quadro, como um instrumento para facilitar e ajudar 
a implementação do programa RBM na Região.

REFERENCE

1. O nível será determinado através de estudos efectua-
dos no ano 2000.
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ANTECEDENTES

1. A África é o continente mais afectado pelo 
paludismo, tendo sido responsável, em 2006, por 
86% dos 247 milhões de episódios estimados de 
paludismo e por 91% dos óbitos causados pela 
doença em todo o mundo. O paludismo é igual-
mente responsável por 25% a 45% dos doentes em 
tratamento ambulatório e entre 20% e 45% dos 
doentes internados. Por outro lado, estima-se que 
esta doença represente 17% da mortalidade nas 
 crianças com menos de cinco anos de idade, na 
Região Africana da OMS.1

2. Nos países altamente endémicos da Região, 
 estima-se que o paludismo seja responsável por uma 
redução anual média de 1,3% do crescimento 
económico, devido, sobretudo ao absentismo 
 provocado pela doença, quer no trabalho quer na 
 escola.2 As pessoas mais pobres estão mais expostas 
ao paludismo e respectivas complicações, em virtude 
de habitação inadequada, defi cientes condições de 
vida e limitado acesso aos cuidados de saúde.

3. Desde 1991, tem havido várias iniciativas, 
resoluções e reuniões que voltaram a colocar o 
paludismo no topo da agenda da saúde pública.3 Em 
1998, foi lançada a iniciativa “Fazer Recuar o Palud-
ismo”, para promover e coordenar os esforços de 
luta contra a doença, tendo em vista reduzir o 
número de casos para metade, até 2010. Essa inicia-
tiva tem conduzido, progressivamente, a um maior 
empenho na prevenção e controlo do paludismo, o 
qual culminou, em 2006, em Abuja, num apelo feito 
pelos Chefes de Estado da União Africana para a 
 instituição do acesso universal aos serviços de VIH/
SIDA, tuberculose e paludismo até 2010 e para a 
eliminação do paludismo. A este apelo, seguiu-se o 
do Secretário-Geral das Nações Unidas para que a 
cobertura das intervenções de luta contra o paludis-
mo atinja os 100% até 2010.

4. O controlo do paludismo é o resultado de 
 esforços deliberados no sentido de reduzir o peso da 
doença para um nível em que ela deixe de consti-
tuir um problema de saúde pública. A eliminação do 
paludismo, por seu turno, consiste na interrupção da 
transmissão local da doença pelo mosquito, numa 
área geográfi ca defi nida.4 Passar do controlo do 
paludismo para a sua eliminação deve ser encarado 
como um processo contínuo, com o objectivo 
 último de interromper a transmissão da doença.

5. As principais intervenções de luta contra o 
paludismo são o controlo dos vectores, usando 
 mosquiteiros tratados com insecticida, pulverização 
residual de interiores, tratamento preventivo inter-
mitente do paludismo durante a gravidez e trata-
mento efi caz. A associação medicamentosa à base de 
artemisinina (ACT) é, actualmente, o tratamento de 
eleição em 41 dos 43 países de paludismo endémico; 
No fi nal de 2007, o IPTp tinha sido adoptado em 
todos os 35 países endémicos em que foi recomen-
dado e 20 países estão a implementá-lo a nível 
 nacional.5

6. Entre 2000 e 2006, a distribuição de MTI (ITNs) 
triplicou ou decuplicou na maioria dos países. A 
protecção das camas aumentou com o uso de MTI 
subsidiados ou gratuitos. A distribuição de MTI está 
muitas vezes ligada aos cuidados pré-natais e aos 
serviços e campanhas de vacinação de rotina. No 
 fi nal de 2007, 17 dos 43 países com paludismo 
endémico da Região Africana aplicavam a pulveri-
zação residual interna como uma das principais 
 intervenções de luta contra o paludismo, enquanto 
seis países realizavam testes-piloto de PRI(IRS) em 
alguns distritos seleccionados.

7. Um rápido declínio do número de casos de 
paludismo pode ocorrer, quando é implementado 
um pacote abrangente de intervenções para pre-
venção e controlo da doença, na mesma área 
 geográfi ca e em simultâneo, conforme fi cou demon-

1.2 Aceleração do controlo do paludismo: 
Rumo à eliminação na Região Africana
(AFR/RC59/9)
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strado no Botswana, Eritreia, Etiópia, Quénia, 
 Ruanda, São Tomé e Príncipe, África do Sul e 
 Swazilândia.6

8. O objectivo do presente documento é fornecer 
orientações aos países sobre como acelerar a imple-
mentação das intervenções de prevenção e controlo 
do paludismo, com vista à eventual eliminação.

PROBLEMAS E DESAFIOS

9. Alguns países não possuem políticas nem estraté-
gias globais abrangentes que ajudem a intensifi car o 
combate ao paludismo. O sector privado, normal-
mente, não é ouvido nem participa na adopção de 
políticas nacionais sobre o acesso aos serviços de pre-
venção e tratamento do paludismo. O moroso proc-
esso de adopção e implementação tem retardado os 
esforços de luta contra a doença em muitos países, 
como comprova, por exemplo, o longo período de 
tempo que decorre entre a aprovação das políticas 
sobre associações medicamentosas à base de artem-
isinina e a sua implementação a nível nacional.

10. Enquanto o acesso a um medicamento anti-
palúdico oscila entre os 10% e os 63%, relativamente 
às crianças com menos de cinco anos de idade que 
tenham febre, o acesso à ACT, para o mesmo grupo, 
fi ca-se apenas pelos 3%, nos 13 países com dados 
relativos a 2006.7 O uso continuado da monoterapia 
com artemisinina, particularmente no sector priva-
do, continua a constituir um revés, podendo even-
tualmente contribuir para a emergência da resistência 
e abreviar a vida terapêutica útil da ACT.

11. Embora os países tenham feito alguns progressos 
no reforço do uso das MTI e da PRI (IRS), muitos 
deles ainda não atingiram os padrões internacional-
mente estabelecidos. Isso deve-se à falta de capaci-
dade para a realização de campanhas de PRI em 
larga escala. Consequentemente, em 2006, apenas 
cinco países africanos reportaram uma cobertura de 
PRI sufi ciente para proteger, pelo menos,70% das 
pessoas em risco de contraírem paludismo. No fi nal 
de 2007, 34% das famílias, em 18 países da Região 
Africana, possuíam, pelo menos, um MTI. Contu-
do, existe uma diferença entre possuir e usar efi caz-
mente os MTI, um problema que terá de ser 
resolvido através da investigação operacional. 
 Enquanto a toma da primeira dose do tratamento 
preventivo intermitente do paludismo durante a 
gravidez varia entre 23% e 93%, a respectiva cober-
tura em relação à segunda dose ainda é muito baixa, 
oscilando entre 5% e 68%.8 O desafi o é garantir que 
todas as mulheres grávidas tomem as doses recomen-
dadas de IPTp e também que todas as famílias que 
possuam MTI e os utilizem.

12. O tratamento do paludismo caracteriza-se por 
um sobre diagnóstico e tratamento. Estudos revelar-
am que 32% a 96% dos pacientes com febre recebem 
tratamento antipalúdico sem um diagnóstico para-
sitológico. Em alguns casos, fi cou demonstrado que 
apenas 30% dos doentes com febre que recebem 
ACT têm paludismo comprovado.9 Tais práticas 
 impróprias de diagnóstico prejudicam o correcto 
tratamento do paludismo e das febres não palúdicas.

13. Embora muitos países endémicos tenham criado 
programas nacionais de luta contra o paludismo, a 
capacidade em recursos humanos é inadequada a 
 todos os níveis, para garantir a utilização efi caz dos 
recursos disponíveis e intensifi car as várias inter-
venções. Os frágeis sistemas de informação sanitária 
tornam igualmente difícil a elaboração de relatórios 
sobre o desempenho e o impacto dos programas.

14. Apesar do aumento da entrada de recursos exter-
nos, o inadequado fi nanciamento da luta contra o 
paludismo continua a constituir um problema. No 
fi nal de 2008, nenhum dos países com paludismo 
endémico tinha cumprido o compromisso, assumido 
em Abuja, de alocar 15% da despesa governamental 
ao sector da saúde. Os recursos dos governos 
 africanos representam apenas 18% dos 622 milhões 
de dólares desembolsados em 2007.10 Além disso, 
muitos países têm difi culdades de acesso aos fundos 
internacionais ou não conseguem gerir devidamente 
os fundos disponíveis.

15. As circunstâncias socioeconómicas prevalecentes 
na África Subsariana complicam ainda mais a  situação 
relativa ao paludismo. As famílias pobres dos países 
com paludismo endémico gastam quantias consid-
eráveis do seu rendimento no tratamento da doença, 
o que agrava ainda mais a sua situação de pobreza. As 
actuais alterações climáticas relacionadas com o 
aquecimento global poderão alargar ainda mais as 
áreas de transmissão do paludismo, colocando em 
risco um número ainda maior de pessoas.11

16. O empenhamento político, a nível mundial e re-
gional, tem despertado um maior interesse na elimi-
nação do paludismo na Região Africana. A Figura 1 
mostra as fases do programa do paludismo e a tran-
sição do controlo para a eliminação. Os países em 
áreas de transmissão estável deverão terminar a fase 
de consolidação, antes de procederem a uma reori-
entação faseada do programa, até à pré-eliminação e 
depois à eliminação e prevenção da reintrodução, 
conforme as metas apresentadas.

17. Todos os países da Região Africana com palud-
ismo endémico estão na fase de controlo, mas não 
dispõem de dados seguros que permitam avançar 
para a reorientação do programa. Os sistemas de 
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saúde frágeis terão de ser melhorados para dar res-
posta às exigências de um programa de eliminação. 
Um dos grandes desafi os é a conjugação do grande 
reservatório assintomático com as elevadas capaci-
dades dos vectores em muitos países subsarianos. Ac-
tualmente, a luta contra o paludismo limita-se a um 
número reduzido de insecticidas e medicamentos de 
prevenção e tratamento.12 A resistência a alguns 
 insecticidas e medicamentos é já uma realidade. Por 
esse motivo, a eliminação do paludismo à escala 
mundial deverá exigir a investigação e o desenvolvi-
mento de novos instrumentos biomédicos, investi-
gação operacional, mudança de comportamentos e 
ajustamento das intervenções existentes que satis-
façam os requisitos específi cos dos países.

18. Em muitos países, existem cada vez mais parcei-
ros investindo na luta contra o paludismo; porém, a 
coordenação continua a constituir um grande prob-
lema. Em muitos casos, a implementação fragmen-
tada do controlo do paludismo é a consequência das 
abordagens de implementação baseada em projectos.

19. Os signifi cativos progressos que se têm observa-
do devem-se às oportunidades oferecidas por um 
empenhamento político de alto nível e ao aumento 
de recursos por parte de vários parceiros, tais como 
o Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tubercu-
lose e Paludismo, o Programa Booster do Banco 
Mundial, a Iniciativa do Presidente dos E.U. para o 
Paludismo, a Central de Aprovisionamento e Dis-

tribuição de Medicamentos de Antipalúdicos a 
Preços Acessíveis (AMFm) e a Fundação Bill e 
Melinda Gates. No entanto, subsistem importantes 
problemas e desafi os a nível nacional e internacional. 
Para resolver esses problemas e desafi os, são 
necessárias várias acções que permitam aos países 
acelerar a intensifi cação da eliminação do paludismo 
na Região Africana.

ACÇÕES PROPOSTAS

20. Actualizar as políticas e os planos estratégi-
cos do paludismo. Quando se justifi que, a política 
nacional de saúde deverá ser actualizada e correcta-
mente implementada. É importante proceder a 
 avaliações globais dos programas dos países, para 
identifi car o fosso existente entre as metas e a situ-
ação actual; é também necessário avaliar as inter-
venções e a falta de recursos, para minimizar o tempo 
de espera entre a planifi cação e a implementação. Os 
estrangulamentos do sistema de saúde terão de ser 
identifi cados e eliminados, para acelerar e intensi-
fi car a implementação do programa.

21. Reforçar os programas nacionais de luta 
contra o paludismo. As estruturas dos programas 
nacionais de luta contra o paludismo devem basear-
se no plano estratégico nacional de saúde, no plano 
estratégico de recursos humanos e no cenário epide-
miológico local. É importante garantir recursos 

Figura 1 Fases e marcos do programa do paludismo na transição da fase de controlo para a eliminação, num 
país ou área com endemicidade baixa a moderada. Fonte: Adaptado de OMS(WHO), Eliminação do 
Paludismo: Um manual de campo pra países ou áreas com endemicidade baixa a moderada (Malaria elimina-
tion: a fi eld manual for low and moderate endemic countries), Genebra, Organização Mundial da Saúde, 
2007.
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SPR – Taxa de positividade por teste de diagnóstico rápido ou de microscopia. Estas etapas são apenas
indicativas: na prática, a transição depende do número de casos de paludismo com que o programa possa 
realisticamente lidar, incluindo a notificação e investigação de casos, etc.
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 fi nanceiros sufi cientes, para assegurar as principais 
funções relacionadas com a gestão dos programas, 
planeamento, parcerias, mobilização de recursos, 
gestão de casos, gestão integrada dos vectores, vig-
ilância, monitorização e avaliação, gestão das com-
pras e do abastecimento, assim como intervenções 
de base comunitária. Os países devem descentralizar 
os seus programas, para garantir um fl uxo apropriado 
de recursos, e trabalhar no sentido de uma correcta 
integração ao nível operacional.

22. Comprar e abastecer produtos antipalúdi-
cos de qualidade. Os países terão de assegurar a 
disponibilidade permanente de medicamentos e 
produtos de qualidade e economicamente acessíveis, 
evitando a ruptura de stocks, através da implemen-
tação de sistemas adequados de gestão das compras e 
da cadeia de abastecimento. Isso pode fazer-se at-
ravés da melhoria da quantifi cação, previsão, 
aquisição, gestão de stocks e logística, distribuição, 
garantia de qualidade, utilização apropriada, gestão 
do sistema de informação e farmacovigilância, en-
volvendo tanto o sector público como o privado, no 
contexto dos sistemas nacionais existentes, para a 
compra e gestão dos medicamentos essenciais e das 
tecnologias da saúde.

23. Acelerar a realização de intervenções-
chave para uma cobertura e impacto univer-
sais. Os países deverão assegurar a implementação 
progressiva de um pacote de intervenções abran-
gentes que tenham impacto a nível nacional. As 
 intervenções de prevenção incluem mosquiteiros 
tratados com insecticida de longa duração, pulveri-
zação residual de interiores (PRI/IRS), através da 
abordagem de gestão integrada de vectores e 
tratamento preventivo intermitente do paludismo 
durante a gravidez. As intervenções para a gestão dos 
casos são o diagnóstico parasitológico e o tratamento 
efi caz. Devem ser igualmente assegurados sistemas 
de controlo e garantia de qualidade, para microsco-
pia e testes de diagnóstico rápido. As intervenções 
devem ser prestadas sem custos ou a um preço 
acessível, através das instituições de saúde e das es-
truturas comunitárias, integradas em outros progra-
mas. A participação das comunidades é fundamental 
para acelerar a implementação de intervenções de 
efi cácia comprovada. Quando devidamente imple-
mentadas, as intervenções baseadas nas comunidades, 
incluindo o uso adequado das directrizes e algorit-
mos de gestão de casos, contribuem signifi cativa-
mente para a intensifi cação das intervenções.

24. Consolidar as conquistas obtidas na luta 
contra o paludismo nos países altamente 
endémicos. As áreas que atingiram uma elevada es-
tabilidade da transmissão e conseguiram uma redução 

acentuada do peso do paludismo deverão prever 
um período de consolidação, antes da fase de pré-
eliminação, se as suas taxas de positividade por 
 microscopia forem inferiores a 5%. A colaboração 
internacional deve ser promovida e apoiada pelas 
comunidades económicas regionais e pelos parcei-
ros, a fi m de maximizar o impacto.

25. Passar do controlo às fases de pré- 
eliminação e eliminação, quando apropriado. 
Em alguns países, as condições naturais ou os  esforços 
de controlo reduziram o risco de transmissão do 
paludismo para níveis baixos e localizaram trans-
missão instável em áreas bem defi nidas. Esses países 
deverão efectuar revisões abrangentes dos seus pro-
gramas de paludismo, seguidas de uma reorientação 
desses programas no sentido da pré-eliminação. Na 
fase de pré-eliminação, o sistema de vigilância  deverá 
ser adaptado, para detectar e dar resposta a todos os 
surtos de paludismo, através da detecção activa dos 
casos, diagnóstico parasitológico, tratamento efi caz e 
luta anti-vectorial dirigida.

26. Reforçar a vigilância, a monitorização e a 
avaliação. É necessário reforçar a vigilância do 
paludismo no trabalho de rotina dos sistemas de 
 informação sanitária e de vigilância e resposta inte-
grada às doenças, incluindo a notifi cação dos casos 
de paludismo confi rmados. Os sistemas de vigilân-
cia, monitorização e avaliação deverão utilizar os 
sistemas de informação sanitária, como a sua princi-
pal fonte de dados, a complementar com os inquéri-
tos realizados. Deve-se fazer, anualmente, testes à 
efi cácia dos medicamentos e à sensibilidade aos 
 insecticidas, para permitir que a resistência seja 
 identifi cada em devido tempo, assim como as acções 
necessárias e as decisões sobre as políticas.

27. Melhorar a coordenação e o alinhamento 
das parcerias, assim como a mobilização de 
 recursos. A coordenação e o alinhamento entre os 
parceiros, usando os mecanismos estabelecidos, de-
vem ser reforçados aos níveis nacional, regional e 
mundial, para evitar a duplicação de esforços e mel-
horar a efi cácia. Para se conseguir um impacto sus-
tentável sobre o paludismo, será necessário manter 
uma forte advocacia a favor do aumento e susten-
tação do fi nanciamento, bem como do uso efi caz e 
efi ciente dos recursos existentes, com vista a corrigir 
as defi ciências encontradas. Para maximizar os 
 recursos e fazer face aos determinantes socio-
económicos da saúde, é preciso que a luta contra o 
paludismo esteja associada aos programas de redução 
da pobreza.

28. Reforçar a investigação sobre o paludismo. 
Para os países que se encontram na fase de controlo, 
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a investigação operacional, incluindo aspectos com-
portamentais, deverá centrar-se nas melhores abord-
agens e instrumentos, para uma rápida aplicação e 
sustentação das principais intervenções ao nível das 
comunidades e das instituições de saúde. Para os 
países que conseguiram um impacto sustentado, a 
investigação operacional deverá centrar-se na viabi-
lidade técnica e fi nanceira da passagem para as fases 
de pré-eliminação e eliminação. Os países e os par-
ceiros deverão promover a investigação operacional, 
para expandirem a base de conhecimentos, assim 
como a investigação e o desenvolvimento de novos 
instrumentos.

29. Convida-se o Comité Regional a examinar e 
aprovar o projecto de resolução em anexo e as 
acções propostas no presente documento.

RESOLUÇÃO AFR/RC59/R3

Aceleração da Luta contra o paludismo: 
Rumo à eliminação na Região Africana

O Comité Regional,

Tendo analisado o documento intitulado “Acel-
eração da luta contra o paludismo: rumo à elimi-
nação na Região Africana”;

Recordando a resolução do Comité Regional 
AFR/RC50/R6, sobre a Iniciativa de Fazer Recuar 
o Paludismo na Região Africana: Quadro para Im-
plementação; as Cimeiras de Abuja da OUA e UA, 
de 2000 e 2006, sobre VIH e SIDA, tuberculose e 
paludismo; a resolução AFR/RC53/R6 sobre a 
 intensifi cação das intervenções contra o VIH/SIDA, 
tuberculose e paludismo; as resoluções WHA58.2 e 
WHA60.18 sobre a luta contra o paludismo, a des-
ignação do Dia do Paludismo e a Iniciativa sobre o 
Paludismo do Secretário Geral das Nações Unidas, 
em 2008, preconizando o acesso universal às inter-
venções essenciais de prevenção e controlo do 
paludismo;

Ciente do pesado fardo persistente do paludismo 
na Região Africana e das suas devastadoras conse-
quências sobre a saúde e o desenvolvimento socio-
económico;

Reconhecendo que a falta de políticas de base 
factual e de estratégias abrangentes, os atrasos na 
 implementação, a debilidade dos sistemas de saúde e 
as inadequadas capacidades dos recursos humanos 
infl uenciam negativamente o desempenho dos 
 programas;

Consciente do facto de que a coordenação e a 
harmonização da actividade dos parceiros para a 
 mobilização de recursos e sua efi ciente utilização são 

essenciais para o desempenho nacional e regional na 
luta contra o paludismo;

Ciente de que a intensifi cação de intervenções 
com boa relação custo-efi cácia (mosquiteiros trata-
dos com insecticida de longa duração, pulverização 
residual de interiores (PRI/IRS), tratamento pre-
ventivo intermitente do paludismo durante a gravi-
dez (IPTp), associação medicamentosa à base de 
artemisinina, para assegurar uma cobertura universal 
resulta numa redução substancial do fardo do palud-
ismo e de que a luta contra o paludismo assenta 
 actualmente num limitado número de instrumentos;

Confi rmando a utilidade e a efi cácia da PR 
I(IRS) com o uso de DDT como principal inter-
venção para o controlo do paludismo, conforme as 
disposições da Convenção de Estocolmo;

Reconhecendo o inestimável apoio recebido dos 
parceiros da cooperação multilateral e bilateral, 
fundações, defensores da luta contra o paludismo e 
organizações de base comunitária;

Analisando as novas oportunidades criadas a nível 
internacional para controlar e eliminar o paludismo 
(UN, UA, Fórum Económico Mundial, 
GFATM, Central de Aprovisionamento e 
Distribuição de Antipalúdicos a Preços Acessíveis 
(AMFm), Programa Booster do Banco Mundial, 
 Iniciativa do Presidente dos Estados Unidos para o 
Paludismo (US/PMI), Fundação Bill e Melinda Gates;

1. APROVA o documento intitulado “Aceleração 
da luta contra o paludismo: Rumo à eliminação na 
Região Africana”;

2. APELA aos Estados-Membros que:

(a) integrem a luta contra o paludismo em todas as 
estratégias de redução da pobreza e nos planos 
nacionais de saúde e desenvolvimento, em 
 harmonia com os compromissos das Nações 
 Unidas, da União Africana e das comunidades 
económicas regionais (CER), e mobilizem 
 localmente recursos para uma implementação e 
avaliação sustentáveis do impacto da aceleração 
da luta contra o paludismo;

(b) apoiem o reforço dos sistemas de saúde,  incluindo 
o desenvolvimento da capacidade dos recursos 
humanos, graças à formação inicial e em serviço, 
para intensifi car as intervenções essenciais de 
prevenção e controlo do paludismo;

(c) apoiem as iniciativas em curso de investigação 
e desenvolvimento de novos medicamentos, 
 insecticidas, instrumentos de diagnóstico e out-
ras tecnologias para o controlo e eliminação do 
paludismo, e invistam na investigação opera-
cional para nortear as políticas e o processo 
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 decisório, a fi m de intensifi car e melhorar a 
efi ciência dos programas e seu impacto;

(d) reforçem a capacidade institucional dos progra-
mas nacionais de controlo do paludismo, a nível 
central e outros níveis, para uma melhor coorde-
nação de todos os intervenientes e parceiros, de 
modo a garantir o bom desempenho, a transpar-
ência e a responsabilização dos programas, em 
sintonia com o princípio dos “Três Uns”;

(e) liderem revisões conjuntas dos programas e 
 formulem planos estratégicos e operacionais 
abrangentes, com base nas necessidades, plena-
mente fi nanciados, com sólidas componentes de 
vigilância, monitorização e avaliação;

(f) reforçem os sistemas de informação sanitária, a 
vigilância e resposta integradas às doenças e efec-
tuem inquéritos adequados, de modo a obter 
 informação factual fi ável, facilitar a tradução dos 
conhecimentos numa implementação bem suce-
dida e nortear transições programáticas;

(g) invistam na promoção da saúde, na educação, na 
participação das comunidades e no saneamento, 
bem como reforçem as capacidades dos recursos 
humanos, com ênfase nos trabalhadores de saúde 
de nível intermédio e comunitário, com vista à 
cobertura universal de intervenções essenciais 
que recorram a abordagens integradas;

(h) garantam rigor na quantifi cação, previsão, com-
pra, aprovisionamento e uso racional de medica-
mentos e produtos de preço acessível, seguros e 
com garantia de qualidade, para um diagnóstico 
e tratamento fi áveis e em tempo oportuno do 
paludismo, a nível das unidades de saúde e da 
comunidade;

(i) desenvolvam iniciativas de aceleração de luta 
transfronteiriça contra o paludismo, com base 
em intervenções comprovadas com uma boa 
 relação custo-efi cácia e tendo em conta os 
mecanismos subregionais existentes;

3. SOLICITA aos parceiros envolvidos no apoio aos 
esforços de luta contra o paludismo na Região que 
aumentem o fi nanciamento para a luta contra o 
paludismo, a fi m de se alcançarem as metas de co-
bertura universal das Nações Unidas, de reduzir os 
óbitos por paludismo para níveis mínimos e de atin-
gir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
relacionados com a saúde, para os quais o combate 
ao paludismo contribui.

4. SOLICITA ao Director Regional que:

(a) facilite advocacia de alto nível e a coordenação 
da acção dos parceiros em colaboração com as 
Nações Unidas, a Iniciativa Fazer Recuar o 
Paludismo, outras parcerias, União Africana e 
comunidades económicas regionais, com vista à 

mobilização dos recursos adequados e a uma 
 cooperação técnica efi caz;

(b) apoie a concepção de novos instrumentos, 
 medicamentos, tecnologias aplicadas e materiais, 
e ajude a revitalizar as redes de monitorização da 
efi cácia dos medicamentos e insecticidas;

(c) apresente ao Comité Regional, por ocasião da 
sua sexagésima primeira sessão, e posteriormente 
de dois em dois anos, um relatório dos progres-
sos realizados na implementação da aceleração da 
luta contra o paludismo na Região Africana.

Nona sessão, 2 de Setembro de 2009
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RESUMO

1. O VIH/SIDA, a tuberculose e o paludismo contribuem para a elevada morbilidade e mor-
talidade na Região Africana da OMS, sendo responsáveis por mais de 90% dos casos e óbitos 
associados a estas doenças, a nível mundial. Impõem um enorme fardo económico a governos, 
comunidades e famílias, aprisionando milhões de pessoas num círculo vicioso de pobreza e proble-
mas de saúde.

2. Ao longo dos anos, foram concebidas várias intervenções inovadoras, de boa relação custo- 
efi cácia, para reduzir o fardo destas três doenças. A Região aprovou estratégias, quadros de refer-
ência e resoluções, tendo os países desenvolvido e implementado planos de acção, de harmonia com 
essas decisões.

3. Até ao presente, registaram-se os seguintes sucessos: maior empenhamento político, formu-
lação de planos estratégicos pelos países e celebração de parcerias para acelerar a implementação das 
intervenções; prosseguimento do reforço de capacidades, para a prevenção e controlo das três doenças; 
mais conhecimentos sobre o VIH/SIDA e segurança do sangue nas transfusões; maior taxa de 
deteção de casos de tuberculose (TB) e de implementação da estratégia DOTS; mais capacidade 
para planear, implementar, monitorizar e avaliar programas de prevenção e controlo do paludismo 
em quase todos os países.

4. Apesar desses sucessos, a cobertura e o acesso às intervenções continuam defi cientes. Só

6% da população adulta tem acesso a aconselhamento e testes voluntários sobre a SIDA, apenas 
40% dos países possuem uma cobertura nacional de serviços de tratamento de curta duração sob 
observação directa e a cobertura de mosquiteiros tratados com inseticida é de apenas de 5%. Estas 
doenças não mostram tendência para regredir, o que, em grande medida, se deve a limitados recur-
sos humanos e fi nanceiros, à falta de medicamentos economicamente acessíveis para prevenção e 
tratamento, e a infraestruturas defi cientes. Estes obstáculos são agravados por abordagens inade-
quadas à implementação das estratégias programáticas existentes.

5. A implementação das abordagens descritas neste documento contribuirá signifi cativamente 
para acelerar as intervenções de luta contra as três doenças. O Fundo Mundial de Luta contra a 
SIDA, Tuberculose (TB) e Paludismo, a facilidade de consumo global de medicamentos e a 
 Iniciativa “Fazer Recuar o Paludismo” oferecem enormes oportunidades para acelerar a imple-
mentação das actividades. Assim, o Comité Regional é convidado a analisar e a aprovar o 
presente quadro.

2. VIH/SIDA

2.1 Intensifi cação das intervenções contra o 
VIH/SIDA, tuberculose e paludismo na 
Região Africana da OMS
(AFR/RC53/13rev.1)
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INTRODUÇÃO

1. A SIDA, a tuberculose e o paludismo são as 
doenças transmissíveis mais importantes na Região 
Africana. Na última década, a Região registou um 
ressurgimento da tuberculose, como consequência 
directa da epidemia de VIH/SIDA. Em 2000, havia 
na Região 24% dos casos mundiais de tuberculose 
(TB) e 21% dos novos casos de esfregaço positivo. A 
efi cácia no tratamento dos casos de paludismo vê-se 
ameaçada por níveis rapidamente crescentes de re-
sistência do Plasmodium falciparum aos medicamentos 
antipalúdicos normalmente usados, tendo 13 países 
alterado a sua política de medicamentos antipalúdi-
cos na última década. As três doenças impõem um 
enorme fardo económico a governos, comunidades 
e famílias, aprisionando milhões de pessoas num 
 ciclo de pobreza e problemas de saúde.

2. Em resposta a esta situação, o Comité Regional 
adoptou várias resoluções1 sobre a prevenção e con-
trolo das três doenças, a fi m de estimular a acção dos 
países. Estes desenvolveram, e têm em implemen-
tação, planos decorrentes dessas resoluções.

3. Apesar de tais esforços, a cobertura e o acesso às 
intervenções de luta contra estas doenças continuam 
defi cientes e com impacto reduzido, devido a limi-
tados recursos humanos e fi nanceiros, a medicamen-
tos dispendiosos para prevenção e tratamento, e à 
debilidade das infra-estruturas. Estes obstáculos são 
agravados por abordagens inadequadas à implemen-
tação das estratégias e programas existentes.

4. Há uma urgente necessidade de acelerar as inter-
venções existentes com boa relação custo-efi cácia 
para prevenção e controlo destas doenças, de modo 
a reduzir a morbilidade e mortalidade a elas associa-
das. Iniciativas recentes,2 como o Fundo Mundial de 
Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo 
(GFATM), a Sessão Especial da Assembleia Geral das 
Nações Unidas sobre HIV/SIDA (UNGASS), o 
Programa Multissectorial do Banco Mundial contra 
a SIDA/AIDS (MAP), o Mecanismo Mundial para 
os Tuberculostáticos (GDF), a iniciativa Fazer 
Recuar o Paludismo (FRP)(RBM), a Parceria Tra-
var a Tuberculose e as Declarações de Abuja, ofer-
ecem oportunidades para aumentar a cobertura e o 
acesso às intervenções de luta contra estas doenças. 
Este documento propõe um quadro de referência 
para intensifi car tais intervenções.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

Dimensão do problema

5. Na Região Africana, cerca de 29,4 milhões de 
pessoas vivem com VIH/SIDA. Em 2002 ocorreram 

na região perto de 3,5 milhões de novas infecções, 
tendo a epidemia sido responsável pela morte de, 
aproximadamente, 2,4 milhões de pessoas,3 dez mil-
hões de jovens com idades compreendidas entre 15 
e 24 anos e quase 3 milhões de crianças com idade 
inferior a 15 anos vivem com VIH/SIDA. Embora 
os relatórios registem um menor número de novas 
infecções em alguns países, na maioria dos países a 
incidência continuou a aumentar.

6. Muitos países da Região registaram grandes au-
mentos no número dos casos notifi cados de tubercu-
lose (TB). Entre 1995 e 2000, houve na Região um 
aumento de 95,1% no total de casos notifi cados e 
de 131,7% nos novos casos de esfregaço positivo. 
 Alguns países da Região têm algumas das taxas de 
prevalência de tuberculose mais altas do mundo, 
indo de 100 a mais de700 por 100.000, no conjunto 
da população.4

7. Presentemente, o paludismo causa em África 
mais de 270 milhões de episódios agudos e mais de 
900.000 óbitos por ano.5 É responsável por cerca de 
30% a 50% do total de consultas externas e de inter-
namentos hospitalares. O problema foi agravado 
pela evolução de parasitas resistentes aos medica-
mentos antipalúdicos normalmente usados, em espe-
cial à cloroquina. O paludismo causa anualmente, na 
Região, prejuízos económicos calculados em 12 
biliões de dólares americanos.6

Sucessos

8. Existem numerosas intervenções inovadoras e de 
boa relação custo-efi cácia para a prevenção e trata-
mento destas três doenças. A maioria das actividades 
de prevenção baseiam- se na promoção da saúde; 
informação, educação e comunicação (IEC); acon-
selhamento e testes voluntários (VCT); preparação e 
diagnóstico e tratamento precoces.

9. Os países da Região alcançaram vários sucessos. 
A prevalência do VIH baixou em alguns; o VIH é 
despistado em 94% do sangue para transfusões e mais 
de 70% dos países instalaram sistemas de vigilância 
para monitorizarem as tendências da prevalência do 
VIH.3 Quanto à tuberculose (TB), 85% dos países 
estão a implementar a estratégia DOTs para o seu 
controlo, 40% destes alcançaram até 2000 uma co-
bertura de 100% da população e a detecção de casos 
aumentou de 35% para 41%, entre 1995 e 2000.7 
Mais de 80% dos países reforçaram ou adquiriram 
capacidade para planear, implementar, monitorizar e 
avaliar intervenções de prevenção e controlo do 
paludismo, bem como para monitorizar a efi cácia 
dos antipalúdicos. Em 43 países,8 estão em curso ini-
ciativas para distribuição de mosquiteiros tratados 
com insecticidas a grupos-alvo.

Compendium RC Strategies_Portuguese - Corrected.indb   245 06/10/2012   12:05:53



COMPÊNDIO DE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA

246

Obstáculos

10. Apesar desses sucessos, a cobertura e o acesso às 
intervenções continuam a ser reduzidos e as tendên-
cias da doença não mostram declínio, tendo sido 
identifi cados vários obstáculos que a seguir se 
 enumeram.

11. Confusão à volta da acção multissectorial: O recurso 
à acção multissectorial tem suscitado numerosos de-
safi os que, com frequência, retardaram as actividades 
do VIH/SIDA; ao mesmo tempo, esse tipo de acção 
não foi devidamente explorado para a tuberculose 
(TB) e o paludismo. Em muitos países, a falta de 
clareza na defi nição e separação das competências de 
conselhos nacionais de luta contra a SIDA e min-
istérios da saúde originou confusões e confl itos, que 
retardaram a implementação dos programas.

12. Ligação inadequada entre o desenvolvimento dos 
serviços de saúde e as intervenções: Muitos países estão 
empenhados em reformas do sector da saúde, para 
aumentarem a capacidade de resposta e a efi cácia dos 
sistemas de saúde. Contudo, acontece frequente-
mente que as ligações entre as reformas do sector da 
saúde e as intervenções-chave para estas doenças são 
defi cientes. Muitas vezes, os pacotes essenciais de 
cuidados concebidos no âmbito da reforma da saúde 
não refl ectem adequadamente as necessidades dos 
programas de luta contra as três doenças. Em muitos 
países, os três programas criaram sistemas verticais 
para o planeamento, mobilização de recursos, logís-
tica e gestão. São poucas as competências atribuídas 
a outros departamentos e unidades dos ministérios 
da saúde, como serviços clínicos, medicamentos 
 essenciais, serviços de laboratório e formação. Com 
frequência, estes sectores têm pouco acesso aos 
 recursos disponíveis para os três programas, pelo que 
não podem dar um contributo adequado para a 
 implementação das actividades.

13. Centralização do planeamento e gestão dos programas: 
As estratégias para o VIH/SIDA, tuberculose e 
paludismo estão bem defi nidas. Contudo, o pre-
domínio da planifi cação e da gestão centralizadas e a 
constituição inadequada dos órgãos de coordenação, 
prejudica muitas vezes a operacionalidade. Em 
 muitos casos, os planos estratégicos nacionais são 
elaborados a nível central, com pouca participação 
dos níveis distrital e sub-distrital. Daí resulta que os 
planos de acção e as intervenções são insufi cientes 
para os grupos benefi ciários.

14. Recursos fi nanceiros que não chegam aos níveis opera-
cionais: É frequente a implementação dos planos dis-
tritais ser afectada pela retenção de verbas orçamentais 
já afectadas e aprovadas. Os planos sanitários distritais 
de muitos países não refl ectem adequadamente as 

 estratégias contempladas nos planos estratégicos do 
nível central.

15. Defi ciente interacção entre os serviços de saúde e as 
comunidades: A participação comunitária está muitas 
vezes prevista nas políticas e estratégias de desen-
volvimento sanitário. No entanto, a sua implemen-
tação é frequentemente enfraquecida pela falta de 
orientação e de capacidade dos profi ssionais de saúde 
para promoverem uma efi caz ligação às comuni-
dades. As organizações de base comunitária não têm 
geralmente acesso ao fi nanciamento, o qual lhes 
 possibilitaria tomar iniciativas próprias, promover 
a  rocura de serviços e obrigar o sistema de saúde a 
responder.

16. Debilidade das parcerias (lucrativas e não lucrativas) 
com o sector privado: Os locais de trabalho oferecem 
amplas oportunidades para a prestação de serviços, 
mas são explorados de forma insufi ciente. É muitas 
vezes defi ciente o papel regulamentador dos gov-
ernos em garantir que os prestadores privados dos 
cuidados de saúde se conformem às normas e orien-
tações nacionais em matéria de tratamento dos casos 
de VIH/SIDA, tuberculose (TB) e paludismo. Cer-
tas capacidades técnicas existentes nos países, fora do 
âmbito dos ministérios da saúde, frequentemente 
não são tão utilizadas como deveriam.

17. Pobreza crescente, instabilidade civil e confl itos: a 
 pobreza crescente limitou a capacidade dos países 
para dotar os sistemas de saúde em geral e os progra-
mas do VIH/SIDA, tuberculose(TB) e paludismo 
em particular, dos recursos apropriados. O acesso aos 
serviços de saúde essenciais fi ca comprometido pois 
os rendimentos das famílias não lhes permitem pagar 
os honorários ou os seguros de saúde. Estes aspectos 
agravam-se devido às longas e constantes situações 
de instabilidade civil e confl itos na Região, que tem 
como consequência a deslocação das populações, 
 facilitando a transmissão das três doenças.

Desafi os e oportunidades

18. Os princípios desafi os incluem a garantia de uma 
efectiva descentralização dos serviços, o reforço da 
capacidade humana (em número e em competên-
cia), melhoramento de infraestruturas, o assegurar de 
uma oferta ininterrupta de medicamentos a preços 
acessíveis e suprimentos, e aumentar o envolvi-
mento das comunidades, organizações não- 
governamentais (NGOs) com base na comunidade 
OBC (CBOs) e do sector privado.

19. Não existem no momento enormes oportuni-
dades para acelerar a implementação das actividades 
nos países. O empenhamento político aumentou nos 
últimos anos, a nível nacional e internacional. As 
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 declarações de Abuja2 de 2000 e 2001 defi niram 
claramente as aspirações dos Chefes de Estado no 
sentido de tomarem medidas para intensifi car a res-
posta ao paludismo, VIH/SIDA, tuberculose e out-
ras doenças infecciosas correlacionadas. A Declaração 
da Sessão Especial da Assembleia-Geral da ONU em 
2001, o Programa Multissectorial para a SIDA do 
Banco Mundial, a iniciativa Fazer Recuar o Palud-
ismo, o Mecanismo Mundial para Tuberculostáticos, 
o Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tubercu-
lose e Paludismo, a Nova Parceria para o Desen-
volvimento Africano (NEPAD) e outras iniciativas 
para a redução da pobreza, reafi rmam o empenha-
mento à escala mundial e propiciam recursos 
 adicionais para acelerar a luta contra estas doenças

OBJECTIVOS

20 O objectivo geral consiste em contribuir para 
acelerar a redução da morbilidade e mortalidade por 
VIH/SIDA, TB e paludismo.

21. Os objectivos específi cos, em sintonia com as 
Declarações de Abuja e da Sessão Especial da 
 Assembleia-Geral da ONU, são:

(a) aumentar a cobertura das intervenções de pre-
venção e tratamento do VIH/SIDA, tuberculose 
(TB) e paludismo;

(b) aumentar o acesso a medicamentos efi cazes para 
o tratamento e prevenção do VIH/SIDA, tuber-
culose (TB) e paludismo;

(c) assegurar a disponibilidade dos recursos humanos 
e fi nanceiros necessários à concretização das 
 metas fi xadas.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES

22. Ao intensifi car a implementação de actividades 
de luta contra estas três doenças, devem ter-se em 
conta os seguintes princípios orientadores:

(a) Assunção de responsabilidades pelos países: 
O processo de intensifi cação deve ser dirigido 
pelos países, para garantir que as intervenções 
 sejam planeadas e implementadas de acordo com 
as prioridades nacionais e as necessidades das 
comunidades.

(b) Equidade: O acesso aos serviços, em especial 
por parte das populações carenciadas e difíceis de 
alcançar, deve ser tido em conta durante o 
 planeamento e implementação das intervenções 
nos países.

(c) Sustentabilidade: Para garantir que a imple-
mentação das actividades seja sustentável e com a 
participação comunitária, as estratégias devem 
ter em conta a sua aceitação cultural e a 

 capacidade em recursos humanos, sobretudo no 
nível distrital e na periferia.

(d) Parcerias: Dever-se-á celebrar parcerias sólidas 
e efi cazes a nível mundial, regional, nacional, 
distrital e comunitário, para melhorar a co-
ordenação das actividades programáticas, evitar 
 duplicação de esforços e maximizar o uso dos 
recursos.

ABORDAGENS À IMPLEMENTAÇÃO

23. A aceleração das intervenções contra o VIH/
SIDA, tuberculose (TB) e paludismo exige maior 
cobertura geográfi ca e programática, de modo a 
torná-las viáveis, acessíveis e ao alcance da maioria 
das populações carenciadas. Assim, propõem-se a 
seguir várias abordagens para reforçar a efi cácia na 
implementação das estratégias já existentes para as 
três doenças. Dever-se-á assegurar uma atenção es-
pecial e uma adaptação local, nos países afectados 
pelas emergências.

24. Advocacia: É necessário preconizar um sector 
da saúde que responda às necessidades das pessoas e 
dê prioridade a maior cobertura, equidade, quali-
dade e efi cácia na prestação de serviços, a todos os 
níveis. Há que implementar políticas e legislação 
 adequadas à criação de um ambiente favorável. Será 
necessário celebrar parcerias com a comunicação 
 social, pública e privada, incluindo rádios locais e 
rurais e comunicação interpessoal, com vista a 
 actividades regulares de informação e educação que 
estimulem a procura dos serviços e a mudança dos 
comportamentos. A comunicação interpessoal 
 também deverá ser utilizada.

25. Reforçar a acção de carácter multissecto-
rial: Os benefícios potenciais da abordagem multi-
ssectorial devem ser explorados em pleno, a todos os 
níveis da prestação de serviços. Cada sector envolvi-
do deve ter claramente defi nidos e acordados os seus 
papéis e responsabilidades. Os ministérios da saúde 
devem assumir um papel de liderança na resposta do 
sector e um papel catalisador no reforço das respostas 
de outros sectores, de acordo com as suas vantagens 
comparativas.

26. Desenvolver a capacidade para prestação 
de serviços a nível dos países: É necessário au-
mentar a quantidade e qualidade dos profi ssionais 
envolvidos na prestação de serviços. As necessidades 
devem ser avaliadas na fase de planeamento. Os país-
es devem explorar as oportunidades existentes den-
tro e fora dos ministérios da saúde e a todos os níveis, 
para utilizarem recursos humanos subaproveitados 
na execução dos pacotes de intervenção. Podem 
usar-se as seguintes abordagens para este efeito:
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(a) identifi car e aliciar novos parceiros, tais como 
instituições académicas, NGOs e CBOs, usando 
métodos inovadores como a celebração de 
 contratos para o desenvolvimento dos recursos 
humanos;

(b) dar orientação a prestadores privados de cuida-
dos de saúde, o sector corporativo, NGOs, 
CBOs e associações profi ssionais sobre as inter-
venções para fazer face às três doenças, de modo 
a que possam participar na prestação de serviços;

(c) intensifi car a formação para as três doenças por 
meio de cursos breves e intensivos de formação 
em serviço, módulos simplifi cados para quadros 
de nível inferior e formação inicial;

(d) ampliar os esforços de prestação de serviços aos 
locais de trabalho, em colaboração com o sector 
privado.

27. Reforçar a gestão do programa e a afectação 
de recursos: O crescente empenhamento expresso 
a nível nacional, regional e mundial para combater as 
três doenças levou, em muitos países da Região, à 
criação de Mecanismos Nacionais de Coordenação 
(CCMs), integrados por parceiros-chave da socie-
dade pública, privada e civil. Estas comissões têm 
sido fundamentais na elaboração de propostas para o 
Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuberculose 
(TB) e Paludismo. Deverão ser apropriadamente 
compostas e reforçadas, para facilitar parcerias e 
processos de planeamento conjunto a nível nacional, 
com ênfase num microplanifi cação que envolva to-
dos os parceiros a nível distrital e assegure papéis 
claramente defi nidos para os parceiros na imple-
mentação.

28. Para uma efi caz prestação de serviços a nível de 
distrito e comunidade, é importante uma descen-
tralização dos serviços que contemple os seguintes 
aspectos:

(a) delegar e apoiar a planoifi cação, implementação, 
monitorização e avaliação nos níveis local e 
 distrital, com base em quadros estratégicos 
 nacionais;

(b) reforçar o nível das capacidades locais e distritais 
para a gestão e prestação de serviços, através de 
parcerias com NGOs sediadas localmente;

(c) criar mecanismos para a alocação, utilização, 
gestão e monitorização dos recursos, especial-
mente a nível local e distrital;

(d) garantir que as actividades distritais se enquad-
rem em instrumentos de mobilização de  recursos, 
tais como as iniciativas “Documentos  Estratégicos 
para a Redução da Pobreza” e “Países Pobres 
Altamente Endividados”;

(e) incluir pacotes de intervenções para as três 
doenças no pacote essencial de saúde ao nível 
dos distritos;

(f) reforçar os sistemas de referência entre níveis 
 adequados e garantir monitorização efi caz e 
 supervisão de apoio a todos os níveis.

29. Aumentar a prestação integrada de serviços 
a nível distrital: É essencial uma integração das 
intervenções-chave, nos locais da prestação de 
serviços. Todos os prestadores (incluindo os respon-
sáveis pelo desenvolvimento comunitário e os 
profi ssionais comunitários), bem como os locais de 
prestação de serviços (unidades de saúde materna e 
infantil, postos do Programa Alargado de Vacinação, 
farmácias) devem receber instruções para prestarem 
à comunidade serviços contra as três doenças, 
 estimulando a mudança dos comportamentos.

30. Integrar um serviço noutro que já esteja a 
ser prestado: Pode-se recorrer a uma integração 
em larga escala para acelerar a intensifi cação das 
 intervenções. Por exemplo, os serviços de aconsel-
hamento e testes voluntários podem ser integrados 
nas consultas externas de infecções sexualmente 
transmissíveis e da tuberculose. Onde possível, o 
pessoal clínico da tuberculose (TB) pode receber 
formação e equipamento para proceder ao aconsel-
hamento e testes de VIH , para efectuar aconselha-
mento e teste voluntários aos doentes de tuberculose.

31. Reforçar parcerias com as comunidades 
para a prestação de serviços: As comunidades 
 devem ser consultadas e envolvidas no planeamento, 
formulação e gestão das intervenções e serviços, a 
nível local. Dever-se-á dar aos profi ssionais de saúde 
as competências e orientações necessárias, através de 
abordagens participativas para análise da situação, in-
ventário das necessidades, bem como planeamento, 
monotorização e avaliação que facilite de forma 
efectiva a efi caz ligação às comunidades. São 
necessários esforços no sentido de tirar partido de 
iniciativas de base comunitária, como a Iniciativa de 
Bamaco de modo a melhorar a prestação de serviços 
para o VIH/AIDS, Tuberculose (TB) e paludismo. 
As parcerias com o sector da saúde tradicional, de-
vem ser alargadas, para incluir uma maior focalização 
na investigação dos medicamentos tradicionais, no 
âmbito da prevenção e tratamento das três doenças.

32. Garantir a disponibilidade de medicamen-
tos e outras mercadorias, a todos os níveis: O 
fornecimento de medicamentos, meios de diagnós-
tico e outras mercadorias conexas é essencial para 
uma efi caz implementação dos pacotes de inter-
venções contra as três doenças. Há que procurar for-
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mas inovadoras para os tornar acessíveis e ao alcance 
dos grupos benefi ciários. Por exemplo, os medica-
mentos, equipamento de diagnóstico e outros arti-
gos fabricados localmente poderão ser adquiridos e 
distribuídos nos níveis operacionais em pacotes pré-
embalados, graças a parcerias com os fabricantes. 
Quanto aos medicamentos importados, poderão 
criar-se mecanismos de compra em grande quanti-
dade para grupos de países, de modo a reduzir os 
custos. Deverão ser criados mecanismos que evitem 
a compra e fuga de medicamentos adquiridos a 
preços reduzidos aos países desenvolvidos.

33. Promover a investigação operacional para 
uma melhor gestão e prestação de serviços. 
Dever-se-á prestar mais atenção à investigação op-
eracional e à investigação básica, particularmente, ao 
nível da implementação. A investigação operacional 
deve ser incorporada e fi nanciada como parte dos 
planos distritais de saúde. Isto irá assegurar a identifi -
cação de soluções para os problemas de implemen-
tação, assim como as abordagens mais efi cazes para a 
intensifi cação dos programas. Deverão continuar a 
explorar-se intervenções novas e com boa relação 
custo-efi cácia, para o controlo das três doenças.

34. Garantir a mobilização de recursos fi nan-
ceiros e o seu desembolso a nível operacional: 
Mesmo com os baixos níveis de cobertura de hoje, é 
signifi cativa a quantidade de recursos despendidos na 
luta contra o VIH/SIDA, tuberculose (TB) e palud-
ismo. A mobilização de recursos de fontes nacionais 
e externas para as três doenças deve ser integrada no 
processo de planeamento do desenvolvimento na-
cional, devendo as necessidades dos programas ser 
contempladas nos planos e orçamentos dos min-
istérios. Cabe aos governos criar mecanismos efi -
cazes e responsáveis, capazes de garantir que os 
fundos afectados aos distritos sejam gastos na imple-
mentação. Devem procurar-se métodos inovadores 
para mobilizar recursos junto do sector privado e da 
comunidade. Para além disso, os Ministérios da 
Saúde devem assegurar que as necessidades inerentes 
às três doenças são incorporadas nos Documentos 
Estratégicos para a Redução da Pobreza. Dever-se-á 
ter acesso a fundos especiais, tais como: o Fundo 
Mundial de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e o 
Paludismo (GFATM), e o Mecanismo Mundial para 
os Tuberculostáticos (GDF), devendo os recursos 
nacionais ser redistribuídos para dar resposta às cres-
centes necessidades da prevenção e tratamento.

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

35. A monitorização e avaliação das intervenções e 
actividades a nível nacional são muito importantes 

para garantir que os objectivos dos programas sejam 
alcançados, devendo-se recorrer a elas para acelerar a 
sua implementação. Os objectivos da Cimeira da 
OUA para o paludismo, VIH/SIDA, tuberculose 
(TB) e outras doenças infecciosas correlacionadas 
fornecem quadros para a monitorização e avaliação. 
Além desse, dever-se-á utilizar também os indica-
dores, instrumentos e orientações existentes para 
monitorizar e avaliar a implementação das estratégias 
regionais.

36. A Sede Regional da OMS para África acompan-
hará os progressos realizados na intensifi cação da 
 implementação das intervenções contra as três 
doenças, por meio de análises e relatórios periódicos 
apresentados ao Comité Regional. Serão defi nidos 
os  indicadores-chave para avaliar os progressos 
na implementação, com base nas declarações de 
Abuja e da Sessão Especial da Assembleia-Geral 
da ONU sobre VIH/SIDA (UNGASS), bem 
como nos Objectivos para o Desenvolvimento do 
Milénio.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Países

37. Cabe aos ministérios da saúde um papel essencial 
de liderança na formulação de planos e mobilização 
de recursos interna e externamente, para intensifi car 
a implementação das actividades. Além disso, é da 
responsabilidade dos países implementar as activi-
dades planifi cadas, monitorizar e avaliar os progra-
mas e garantir a coordenação dos parceiros.

OMS

38. A OMS dará apoio técnico à formulação de 
planos estratégicos e planos de acção para intensifi car 
as intervenções, além de apoiar a implementação, 
monitorização e avaliação dos programas. Advogará 
com vista à mobilização de mais recursos no plano 
internacional e auxiliará os países na coordenação do 
apoio dos parceiros, para intensifi car as intervenções 
a nível nacional.

Outros parceiros

39. Outros parceiros tomarão parte em todos os 
níveis da elaboração dos quadros estratégicos 
 nacionais e na implementação, monitorização e 
 avaliação dos planos, dando ainda contributos 
 fi nanceiros e técnicos, de acordo com as respectivas 
vantagens comparativas. Apoiarão também o reforço 
de capacidades nacionais pertinentes para a imple-
mentação das intervenções a todos os níveis.
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CONCLUSÃO

40. Apesar dos sucessos alcançados na luta contra o 
VIH/SIDA, tuberculose (TB) e paludismo, a cober-
tura e o acesso a estas intervenções continuam 
reduzidos e as tendências destas doenças não mos-
tram uma diminuição das mesmas. Serviços de saúde 
inadequados, insufi ciência de recursos humanos e 
fi nanceiros, medicamentos e suprimentos dispendi-
osos para a prevenção e tratamento, fraca partici-
pação das comunidades, ONGs e sector privado 
surgem como os principais desafi os. A adopção e 
implementação das abordagens acima referidas per-
mitirão aos países a possibilidade de intensifi car as 
actividades de prevenção e luta contra o VIH/SIDA, 
tuberculose(TB) e paludismo.

41. Presentemente, são enormes as oportunidades 
para intensifi car a implementação das intervenções 
de luta contra o VIH/SIDA, tuberculose (TB) e 
paludismo. O Comité Regional considerou e 
 adoptou o presente quadro de referência.
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ANTECEDENTES

1. Em 2005, os Ministros da Saúde adoptaram a 
Resolução AFR/RC55/R6 sobre a aceleração da 
prevenção do VIH na Região Africana, exortando 
os Estados-Membros a acelerar a prevenção do VIH 
e declarando 2006 o Ano da Aceleração do VIH na 
Região Africana. A resolução solicitava igualmente 
ao Director Regional que elaborasse uma estratégia 
para a aceleração da prevenção do VIH, prestasse 
o necessário apoio técnico aos países, ajudasse a 
 mobilizar recursos adicionais e monitorizasse a 
 implementação.

2. O documento de estratégia intitulado “Pre-
venção do VIH na Região Africana: estratégia de 
intensifi cação e aceleração” foi elaborado e posteri-
ormente adoptado na quinquagésima sexta sessão do 
Comité Regional. A estratégia inclui metas1 a serem 
alcançadas até 2010, em especial nas áreas da testa-
gem e aconselhamento sobre o VIH (TAV/HTC); 
segurança do sangue; prevenção da transmissão ver-
tical do VIH (PTV/PMCT); prevenção e controlo 
das infecções sexualmente transmissíveis (STIs); uso 
de preservativos; e acesso à prevenção, tratamento e 
cuidados abrangentes.

3. O presente relatório constitui um complemento 
ao anterior, submetido à quinquagésima oitava  sessão 
do Comité Regional. O relatório fornece infor-
mações actualizadas sobre os principais indicadores 
do sector da saúde relativos à prevenção do VIH 
defi nidos na estratégia e salienta as questões que de-
vem ser tomadas em consideração para fazer avançar 
a agenda da prevenção do VIH no sector da saúde.

PROGRESSOS ALCANÇADOS

4. Entre 2007 e meados de 2008, todos os distritos 
notifi caram a existência de pelo menos uma unidade 
de TAV(HTC), tendo a percentagem de estabeleci-
mentos de saúde que prestam estes serviços aumen-
tado de 17% para 22%.2 Entre as abordagens 

inovadoras para intensifi car a HTC inclui-se briga-
das móveis, HTC domiciliar e semanas de testagem 
do VIH. Contudo, na África Subsariana, o número 
de pessoas que vive com o VIH e que tem conheci-
mento do seu estado serológico relativamente ao 
VIH é, em média, é apenas de 16,5%.3

5. Em 2007, 40 países informaram que 100% do 
sangue utilizado em transfusões tinha sido sujeito ao 
teste de rastreio do VIH, isto comparado com 98% 
em 2004.4 Onze países5 procedem actualmente à 
 implementação de programas específi cos6 destinados 
a reforçar a prevenção e o controlo da infecção; no 
entanto, há informações de que 50% das injecções 
administradas em contexto médico, em países em 
desenvolvimento, foram-no com equipamento que 
não tinha sido descartado nem esterilizado.7

6. A utilização da PTV (PMTCT) aumentou de 
10%, em 2005, para 34%, em 2007, variando entre 
11%, naÁfrica Ocidental e Central, e 43% na África 
Oriental e Austral.8 O Botswana alcançou a meta de 
80% e cinco outros países9 avançam no sentido da 
consecução da mesma meta. Para além disso, os da-
dos disponíveis para 19 países10 da Região indicam 
que, até meados de 2008, 13 174 estabelecimentos 
de cuidados pré-natais prestavam serviços de PM-
PCT, em comparação com 10 600, em 2007. Estes 
dados representam um aumento de 31% para 40%, 
em apenas seis meses.

7. O peso das STIs na Região continua a ser signi-
fi cativo e o Herpes simplex de tipo 2 tornou-se a 
principal causa de doenças associadas a úlceras geni-
tais. Há indicações de actualização dos protocolos de 
tratamento de 31 países,11 estando em curso a 
 integração da gestão abrangente dos casos de STI na 
formação e nos programas de saúde reprodutiva.

8. Até Junho de 2008, havia mais de 2,6 milhões de 
doentes sob tratamento com terapêutica antirretro-
viral, o que representa um aumento de 24% em 
 apenas seis meses. Cerca de 22% dos doentes com 
tuberculose fi zeram o teste do VIH e 89% desses 

2.2 Aceleração da prevenção do VIH na Região 
Africana da OMS: Relatório de progressos
(AFR/RC59/INF.DOC/1)
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doentes estavam a ser tratados com terapêutica 
 preventiva de cotrimoxazol, estando 37% destes a ser 
submetidos a terapêutica antirretroviral.12

9. Entre 2005 e 2008 foram realizados inquéritos 
demográfi cos e de saúde que indicavam que a taxa 
de utilização de preservativos para o último encon-
tro sexual de alto risco, para indivíduos com idades 
compreendidas entre 15 e 49 anos de idade se situ-
ava entre 26% e 71%, entre os homens, e entre 14% 
e 47% entre as mulheres, sendo a mediana 45% para 
os homens e 26% para as mulheres. A utilização dos 
preservativos entre os indivíduos com idades com-
preendidas entre 15 e 24 anos que fi zeram sexo de 
alto risco aumentou em 10 dos 14 países com dados 
sobre as tendências.13

10. Entre outros desenvolvimentos de destaque, 
 referem-se iniciativas para intensifi car a circuncisão 
masculina no âmbito da prevenção do VIH em 12 
países,14 a análise dos modos de transmissão e res-
posta às epidemias para reforçar a prevenção do VIH 
em 14 países,15 e a implementação da prevenção do 
VIH de base escolar, através da formação de profes-
sores em 25 países.16

11. A prevenção do VIH está fi rmemente posicion-
ada na agenda dos Estados-Membros e dos parceiros 
para o desenvolvimento. Apesar dos progressos 
 realizados, os programas de prevenção ainda não 
chegam de forma adequada aos grupos em maior 
risco, incluindo as mulheres jovens, profi ssionais do 
sexo, utilizadores de drogas injectáveis, prisioneiros 
e homens que têm sexo com homens. Entre os de-
safi os contam-se sistemas de saúde demasiado fracos 
para suportar a intensifi cação de intervenções efi -
cazes de prevenção do VIH, abordar a questão dos 
parceiros sexuais múltiplos e concomitantes, trans-
por os resultados da investigação sobre circuncisão 
masculina para o plano da implementação pro-
gramática e, ainda, a utilização limitada dos dados 
disponíveis.

PRÓPRIOS PASSOS

12. A intensifi cação dos testes de VIH deve ser acel-
erada a partir de todos os pontos de entrada pos-
síveis, devendo a cobertura dos cuidados pré-natais 
ser aumentada com vista a um reforço do número de 
PMTCT. A intensifi cação efi caz das intervenções de 
prevenção do VIH também implica o reforço dos 
sistemas de saúde, participação efi caz da comunidade 
e parcerias estratégicas.

13. É necessário existir colaboração multissectorial 
para responder à questão da transmissão do VIH por 

via sexual. Deve-se privilegiar acções direccionadas 
para os grupos em maior risco, o controlo das STIs, 
o reforço da luta contra a dupla infecção VIH-TB e 
a intensifi cação dos programas de prevenção dirigi-
dos para pessoas que vivem com o VIH/SIDA. 
 Dados factuais recentes17 sugerem que se aborde o 
problema das relações sexuais múltiplas e concomi-
tantes e se reforcem os serviços de circuncisão mas-
culina, em especial em países onde a prevalência de 
VIH/SIDA é elevada.

14. Há que reforçar as informações estratégicas para 
melhor examinar os principais factores responsáveis 
pela propagação da epidemia e o impacto das inter-
venções; garantir uma monitorização efi ciente e 
compreender melhor os factores que constituem um 
obstáculo.
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É desanimador constatar que a Região Africana per-
deu quase 10.9 milhões de vidas humanas, em 2008,1 
fruto de várias doenças e problemas de saúde. Seg-
undo a Comissão de Macroeconomia e Saúde da 
OMS,2  a maioria das mortes e incapacidades  podem 
ser evitadas porque já existem intervenções de saúde 
efi cazes, quer para prevenir doenças prioritárias, 
quer para curá-las. Estas intervenções não  atingem 
uma proporção signifi cante dos mais necessitados. A 
Comissão argumenta que a intensifi cação e disponi-
bilização destas intervenções em toda a Região iria 
aliviar o imenso sofrimento, reduzir drasticamente as 
doenças e mortes e diminuir de forma concreta a 
pobreza, assegurando o crescimento económico e a 
segurança.

Infelizmente, a cobertura de cuidados de saúde na 
região africana é baixa devido aos sistemas de saúde 
fracos e com poucos recursos. Algumas das fragili-
dades podem ser atribuídas aos desafi os relacionados 
com a liderança e a governação; a força de trabalho 
na área da saúde; medicamentos, vacinas e outras 
tecnologias de saúde; informação; e com o fi nancia-
mento e a prestação de serviços. Uma implemen-
tação total contextualizada das estratégias regionais 
com vista ao desenvolvimento dos recursos humanos 
para a saúde; promoção do papel da medicina tradi-
cional nos sistemas de saúde; segurança do sangue; 
fi nanciamento da saúde; e gestão de conhecimentos, 
permitiria aos países uma abordagem dos desafi os 
acima citados. As orientações previstas no plano 
 estratégico de investigação em saúde continuam a 
ser bastante pertinentes para o reforço dos sistemas 
nacionais estratégico de investigação, que são vitais 
para gerar, arquivar e divulgar informação e evidên-
cias necessárias à de tomada de decisões e para a 
 formulação e planeamento de políticas.

A mortalidade infantil na Região Africana é de 75 
por 1000 nados-vivos, a mortalidade de crianças 
com menos de cinco anos idade é de 119 por 1000 
nados-vivos, e nas taxas de mortalidade materna de 
480 por 10.0000 de nados-vivos, em 2010, foram de 
6,8%, 8,5% e 24%, mais elevadas do que na Região 
Europeia3. As taxas de mortalidade neonatal,  infantil 
e materna relativamente elevadas, são atribuíveis, em 

grande parte, às baixas taxas cobertura de inter-
venções efi cazes de saúde pública . Uma implemen-
tação completa do Plano Estratégico de Atenção 
Integrada às Doenças da Infância, do Roteiro para a 
Consecução dos ODM referentes à Saúde Materna e 
Neonatal, e das estratégias regionais sobre a saúde 
dos adolescentes, saúde da mulher, sobrevivência in-
fantil e eliminação do sarampo, poderão evitar mui-
tas destas mortes.

O VIH/SIDA, paludismo e tuberculose foram re-
sponsáveis por 160, 94 e 30 de mortes, respectiva-
mente, por 100 000 habitantes na Região Africana, 
que foi de 24,6%, 37,6% e 1,9% mais elevado do que 
as taxas da Região do Mediterrâneo Oriental3. Uma 
vez mais, são conhecidas as intervenções custo- 
efi cazes para combater as três doenças e, por conseg-
uinte, a implementação completa das estratégias 
regionais para a prevenção do VIH, da tuberculose e 
do VIH/SIDA poderiam evitar grande parte das 
mortes precoces e melhorar a qualidade de vida.

Em 2008, na Região Africana, o cancro, as doenças 
cardiovasculares, a diabetes e as doenças respiratórias 
crónicas causaram 147, 382 e 92 mortes por 100 000 
habitantes com idades compreendidas entre 30 e os 
70 anos. Estas taxas de mortalidade são mais elevadas 
do que aquelas registadas na Região do Mediterrâ-
neo Oriental – 127 por 100 000 habitantes para o 
cancro, 344 por 100 000 habitantes para as doenças 
cardiovasculares e diabetes, e 46 por 100 000 para as 
doenças respiratórias crónicas3. Uma implementação 
completa das estratégias regionais sobre doenças não 
transmissíveis (DNT), diabetes, cancro, drepanoci-
tose, saúde mental e eliminação da cegueira evitável, 
poderão evitar muitas mortes e o enorme sofrimento 
causado pelas DNT.

É importante mencionar que a resposta do sector da 
saúde por si só não será sufi ciente para a prevenção e 
o controlo das doenças. É preciso abordar as desi-
gualdades na saúde. Conforme frisado de forma 
facúndia pela Comissão da OMS sobre os Determi-
nantes Sociais de Saúde, estas desigualdades evitáveis 
de saúde surgem devido às circunstâncias em que as 
pessoas crescem, vivem, trabalham e envelhecem4. 

CONCLUSÃO
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Este aspecto requerer uma acção intersectorial con-
certada para combater os determinantes de saúde 
mais amplos, tais como: desenvolvimento económi-
co, paz, segurança, governação, habitação, educação, 
género, sufi ciência alimentar, nutrição e ambiente. 
Existem orientações adequadas com vista acelerar a 
resposta aos determinantes de saúde contidas nas 
 estratégias regionais para abordar os principais deter-
minantes da saúde, a promoção da saúde e a saúde 
ambiental, a pobreza e a saúde, sufi ciência alimentar 
e ainda para reduzir o uso nocivo do álcool.

Incentivamos vivamente os governos e os parceiros 
a procederem à afectação de recursos adequados para 

plena implementação das estratégias de saúde pública 
adoptadas pelo Comité Regional da OMS para 
África, de modo a evitar mortes precoces e 
 sofrimento.
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