
 

 

AFR/RC59/R6: MIGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE: CÓDIGO DE 

PRÁTICA PARA O RECRUTAMENTO INTERNACIONAL DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

Lembrando a estratégia regional aprovada pelo RC48, sobre o desenvolvimento 

dos recursos humanos para a saúde; 

 

Lembrando igualmente as Resoluções WHA 57.19, de 2004, e WHA 58.17, de 

2005, as quais referem que a migração dos profissionais de saúde têm um impacto negativo nos 

sistemas de saúde dos países em desenvolvimento e, entre outros aspectos, solicitam ao Director-

Geral que, em consulta com os Estados-Membros, elabore um código de prática para o 

recrutamento internacional dos profissionais de saúde; lembrando ainda a Resolução WHA 59.23, 

de 2006, sobre a intensificação da produção de recursos humanos para a saúde (RHS); 

 

Notando que o Relatório da Saúde no Mundo de 200632estimava que pelo menos 

57 países do mundo se debatem com carências críticas de profissionais de saúde e que 36 desses 

países se localizam na Região Africana; 

 

Preocupado com a taxa inaceitavelmente elevada da mortalidade de mães, crianças 

e jovens adultos na Região, e reconhecendo o fardo adicional que o VIH/SIDA, o paludismo, a 

tuberculose e as doenças não transmissíveis têm imposto aos sistemas de saúde já 

sobrecarregados, bem como o enorme desafio com que os países se confrontam, ao tentar acelerar 

os progressos regionais na consecução dos ODM; 

 

Preocupado com o facto de profissionais de saúde africanos altamente treinados e 

qualificados continuarem a emigrar para certos países na Região e para o estrangeiro, assim 

agravando a já existente fragilidade dos sistemas de saúde nacionais e distritais; 

 

Reconhecendo a importância e o papel fundamental dos recursos humanos no 

âmbito do reforço dos sistemas de saúde e numa  prossecução bem sucedida dos objectivos de 

desenvolvimento sanitário, acordados a nível regional e nacional; 

 

Reconhecendo o importante papel da União Africana na coordenação  da resposta 

política à crise dos profissionais de saúde; 

 

Ciente do trabalho realizado na Região pelas comunidades económicas regionais, 

as organizações da sociedade civil e os parceiros internacionais na área dos recursos humanos para 

a saúde, em geral, e em particular na área da migração dos RHS qualificados; 

 

Registando os significativos esforços e investimentos dos países da Região 

Africana na área da formação e desenvolvimento dos recursos humanos e os esforços para reter os 

profissionais de saúde nos seus países de origem; 

 

Tendo em conta o projecto de Código de Prática da OMS para o recrutamento 

internacional  e a sua natureza não vinculativa para orientar o recrutamento dos profissionais de 

saúde internacionais; 
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O Comité Regional, 

 

1. APELA aos Estados Membros para que: 
 

a) continuem a formular e implementar políticas e estratégias que 

incrementem a retenção dos seus profissionais de saúde, nomeadamente: o 

reforço do planeamento e gestão dos recursos humanos para a saúde, a 

revisão dos salários e esquemas de incentivos e as melhorias das condições 

de trabalho, entre outros aspectos; 
 

b) acelerem a formulação de estratégias nacionais custeadas para os RHS, 

associadas aos planos estratégicos do sector nacional de saúde; 
 

c) promovam acordos bilaterais e multilaterais, vocacionados para gerir a 

melhor a migração e reduzir os seus efeitos negativos, e criem mecanismos 

para promover uma compensação justa dos países de origem pelos países 

de destino; 

 

d) reforcem as instituições de formação para intensificar a formação dos 

profissionais de saúde, por meio de programas curriculares inovadores 

para a mudança de tarefas no contexto dos cuidados de saúde primários; 

 

e) criem observatórios nacionais dos RHS, para gerarem informação e dados 

factuais para uso na elaboração das políticas, planeamento e gestão dos 

recursos humanos para a saúde; 

 

f) estimulem a colaboração inter-ministerial para fazer face à crise dos 

profissionais de saúde, procurando reforçar, para além do sector público,  a 

capacidade e a administração dos profissionais de saúde, em geral; 

 

2. APELA à União Africana, à Aliança Mundial dos Profissionais de Saúde, à 

Plataforma Africana para os RHS e aos parceiros internacionais para a saúde, 

incluindo organizações não governamentais, fundações e instituições de 

investigação, para que: 

 

a) cooperem directamente com os países com escassez de profissionais de 

saúde, de modo a minimizar os efeitos adversos da emigração, apoiar 

estratégias para remediar a situação e assegurar que os fundos destinados 

às intervenções específicas nas doenças sejam usados para reforçar as 

capaciades dos sistemas, incluindo o desenvolvimento dos profissionais de 

saúde; 

 

b) apoiem os países na formulação, implementação e monitorização de 

políticas e estratégias abrangentes de RHS; 

 

c) apoiem a colaboração Sul-Sul e Norte-Sul para o desenolvimento e 

retenção dos profissionais de saúde; 

 



 

 

d) apoiem o estabelecimento de um fundo de formação especial para refroçar 

a formação nos países de origem, por forma a fazer face aos efeitos 

negativos da migração. 

 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) apresente à Directora-Geral o contributo da Região Africana para a 

conclusão do Código; 
 

b) continue a alertar para a crise dos RHS e a apoiar os Estados-Membros na 

intensificação dos seus esforços de reforço dos sistemas de saúde, 

incluindo os recursos humanos para a saúde; 
 

c) continue a apoiar os países na formulação de políticas abrangentes e 

planos estratégicos custeados para os RHS; 
 

d) estimule a investigação para a monitorização das tendências e impactos da 

migração nos sistemas de saúde e promova a geração de dados factuais 

para a tomada de decisões sobre os RHS; 
 

e) colabore intimanente com as agências pertinentes do sistema das Nações 

Unidas, a União Africana e as Comunidades Económicas Regionais nos 

aspectos relativos à migração dos profissionais de saúde; 
 

f) apresente à 60.ª Sessão do Comité Regional Africano da OMS um relatório 

dos progressos na finalização global do Código, tendo em conta as 

preocupações da Região Africana. 

 

Décima-terceira sessão, 3 de Setembro de 2009 

 

 

  


