
 

 

AFR/RC44/R15 SELECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DE 

SAÚDE, A NÍVEL DISTRITAL 

 

Apreciando os resultados das Discussões Técnicas, subordinadas ao tema 

“Selecção e desenvolvimento das tecnologias de Saúde, a nível distrital”, realizadas no decorrer da 

quadragésima-quarta sessão do Comité Regional; 

 

Convencido de que a avaliação, a introdução, a gestão, a manutenção e o uso 

correctos das tecnologias de saúde são essenciais para assegurar a eficácia e a qualidade de todo o 

sistema de saúde; 

 

Preocupado com a subutilização e o mau uso generalizados das tecnologias de 

saúde nos Estados-Membros, que redundam na diminuição da qualidade dos cuidados e um 

grande desperdício dos parcos recursos existentes, bem como com a falta de atenção dedicada ao 

assunto; 

 

Consciente de que, na maioria dos Estados-Membros, a falta de política 

tecnológicas de saúde adequadas está na origem desses problemas e é uma causa subjacente a 

todos os outros obstáculos que impedem que os países tirem o melhor aproveitamento do 

potencial das tecnologias de saúde para melhorar a saúde das suas populações; 

 

O Comité Regional, 

 

1. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) elaborar políticas completas de tecnologia se saúde, enquanto parte 

integrante das suas políticas nacionais de saúde e dos seus planos de 

desenvolvimento sanitário, em geral; 

 

ii) reforçar os serviços técnicos de cuidados de saúde aos níveis distrital, 

provincial e central, dotando-os de um orçamento e de uma infra-

estrutura adequados, a fim de assegurar o planeamento, a selecção, a 

aquisição, a gestão e o uso correctos das tecnologias de saúde; 

 

iii) reforçar e utilizar eficazmente os meios de formação nacionais e 

internacionais para assegurar o desenvolvimento de toda a gama de 

recursos humanos necessários, incluindo administradores das 

tecnologias de saúde, engenheiros, técnicos e operários especializados, 

bem como os utilizadores das tecnologias; 

 

iv) integrar conceitos e prática de gestão das tecnologias de saúde na 

formação dos profissionais de saúde; 

 

v) delinear um pacote essencial de tecnologia de saúde, incluindo a 

determinação dos custos, para as várias categorias de instruções de 

saúde do sistema distrital de saúde e, no momento oportuno, para os 

níveis provincial e central; 

 



 

 

2. APELA aos parceiros do desenvolvimento sanitário nos Estados-Membros, 

incluindo as organizações internacionais e de cooperação bilateral, as ONG e 

as organizações e funções privadas, para que prestem apoio técnico e 

financeiro aos programas nacionais e internacionais e interpaíses no campo da 

gestão das tecnologias de saúde; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que; 

 

i) reforce as actividades da Organização nos domínios da avaliação e 

gestão das tecnologias de saúde; 

 

ii) intensifique o apoio da Organização aos Estados-Membros para a 

elaboração e implementação de políticas e planos de tecnologias de 

saúde, bem como para a formação e informação nesse campo; 

 

iii) mobilize as verbas requeridas do orçamento ordinário e angarie fundos 

extra-orçamentais para as actividades definidas; 

 

iv) publique e difunda amplamente o relatório das presentes Discussões 

Técnicas. 

 

Décima-quarta Sessão, 14 de Setembro de 1994 

 

 

  


