
 

 

AFR/RC41/R5   SEGUNDA AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA   

                            ESTRATÉGIA DA SAÚDE PARA TODOS NO ANO 2000 NA  

                            REGIÃO AFRICANA DA OMS 

 

Considerando a resolução WHA34.36 da Assembleia Mundial da Saúde por meio 

da qual foi adoptada a estratégia mundial da SAÚDE PARA TODOS NO ANO 2000; 

 

Considerando as resoluções WHA39.7, AFR/RC35/R1 e AFR/RC37/R14 por 

meio dos quais os Estados-Membros decidiram acompanhar e avaliar periodicamente os 

progressos realizados na implementação das suas estratégias nacionais de Saúde para Todos e 

apresentar um relatório sobre o assunto; 

 

Tendo notado que os Estados-Membros procederam à Segunda Avaliação das suas 

estratégias da Saúde para Todos entre 1 de Outubro de 1990 e 31 de Janeiro de 1991, de acordo 

com o Guia Comum de Avaliação (WHO/HST/90.1) e com base nos doze indicadores mundiais 

reformulados em conformidade com a resolução EB85.R5; 

 

Notando que muito continua por fazer na extensão da cobertura e melhoramento 

da qualidade dos CPS; 

 

Reconhecendo os progressos realizados pelos países na melhoria dos seus 

processos nacionais de acompanhamento e avaliação no âmbito da gestão dos sistemas de saúde, 

mas igualmente as dificuldades, que subsistem na recolha e processamento de informações 

pertinentes e fiáveis; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional intitulado “Segunda avaliação da 

implementação da estratégia da Saúde para Todos no Ano 2000 na Região Africana” 

(AFR/RC41/8); 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional sobre a Segunda Avaliação da 

Estratégia da Saúde par Todos na Região Africana; 

 

2. CONGRATULA-SE com os esforços envidados pelos Estados-Membros com 

vista ao reforço do processo de acompanhamento e avaliação, e à sua 

integração no processo de gestão dos sistemas nacionais de saúde; 

 
3. EXORTA os Estados-Membros a: 

 
i) utilizar mais amplamente os dados e conclusões das suas avaliações 

nacionais, a fim de reforçar ou reorientar as suas políticas e estratégias 

de desenvolvimento sanitário e assegurar a divulgação apropriada de 

todos os dados processados aos utentes interessados; 

 

ii) tomar as medidas técnicas adequadas, a fim de instaurar os necessários 

mecanismos e procedimentos de recolha, processamento e utilização 

dos dados sanitários, no âmbito de um sistema nacional de informação 



 

 

sanitária orientado para a tomada de decisões e para a gestão dos 

sistemas de saúde, aos níveis local (distrital), intermédio e central; 

 
iii) afectar, às estruturas e instituições nacionais de saúde, recursos 

humanos e financeiros apropriados, a fim de reforçar as suas 

capacidades no que respeita à extensão da cobertura, à melhoria da 

qualidade dos serviços de CPS e à gestão da informação 

epidemiológica e sanitária; 

 
4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

iv) intensifique a sua cooperação técnica com os países no domínio do 

reforço da gestão dos sistemas de saúde, em particular no que se refere 

ao desenvolvimento de sistemas nacionais de informação sanitária; 

 

v) continue a promover os conceitos, métodos e instrumentos adaptados 

às necessidades das diferentes estruturas e instituições de saúde, aos 

diversos níveis do sistema de saúde, a fim de melhorar o 

acompanhamento e a avaliação dos progressos realizados na 

instauração da Saúde para Todos; 

 
vi) apresente um relatório, à quadragésima-terceira sessão do Comité 

Regional, sobre o reforço do apoio informativo à gestão dos sistemas 

nacionais de saúde nos Estados-Membros; 

 

5. CONVIDA o Director Regional a transmitir ao Director-Geral o documento 

AFR/RC41/8 como contribuição para a Segunda Avaliação da Estratégia 

Mundial da Saúde para Todos e para o Oitavo Relatório sobre a Situação 

Sanitária no Mundo. 

13ª sessão, 10 de Setembro de 1991 

 

 

  


