
 

 

AFR/RC33/R1 DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

BIOMÉDICA E DA INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE 

 

Referindo-se à resolução AFR/RC31/R5, 

 

Após análise detalhada do relatório do director Regional,6 

 

O Comité Regional, 

 

1. FELICITA o Director Regional por ter levado e consideração as disposições 

da resolução AFR/RC31/R5 no desenvolvimento do programa regional de 

investigação, 

 

2. REGISTA com agrado a eficácia dos mecanismos de gestão elaborados pelo 

Director Regional, para coordenar e dinamizar a investigação, e o que 

tornaram possíveis os progressos rápidos já conseguidos, no quadro geral das 

actividades do programa de desenvolvimento e coordenação da investigação 

biomédica e da investigação sobre serviços de saúde; 

 

3. APROVA o relatório do Director Regional e as suas recomendações; 

 

4. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) seguir o exemplo dos 17 países da Região que atribuíram ou indicaram 

a atribuição, a curto prazo, de verbas para a investigação sobre, 

serviços de saúde, nos respectivos orçamentos nacionais; 

 

ii) pôr em prática uma política nacional de investigação, criando um 

sistema de coordenação e estruturas de carreira para os investigadores, 

 

iii) promover a investigação, desenvolvendo os mecanismos necessários 

para proceder a uma avaliação regular e metódica de política, 

programas, serviços e instituições de saúde; 

 

iv) financiar viagens de estudo para peritos e cientistas especializados que 

trabalham nos projectos que correspondem às prioridades da Região; 

 

5. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

v) prossiga os seus esforços para o desenvolvimento da informação 

científica e de todas as actividades de promoção na comunicação; 

 

vi) tome as medidas necessárias para ajudar os Estados Membros a 

reformular os seus sistemas de ensino, tendo em conta a contribuição 

da investigação para as ciências da saúde; 
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vii) colabore com os Estados Membros na avaliação das suas instituições 

de investigação, de acordo com as directivas da OMS; 

 

viii) prova a realização de seminários práticos a nível nacional e sub-

regional, a fim de: 

 

 dar aos jovens investigadores a possibilidade de aperfeiçoar os seus 

conhecimentos no campo da metodologia, da investigação e da 

elaboração de protocolos de investigação; 

 

 permitir que os directores dos estabelecimentos de investigação 

discutam e partilham as suas experiências no domínio dos processos de 

gestão, pondo a tónica no apoio ao sistema de informação, 

indispensável ao `sanitário nacional. 

 

3ª sessão, 15 de Setembro de 1983 

 

 

  


