
 

 

AFR/RC58/R2: REFORÇO DOS LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA NA 

REGIÃO AFRICANA DA OMS: UMA NECESSIDADE CRUCIAL 

PARA O CONTROLO DAS DOENÇAS 

 

Consciente de que os laboratórios desempenham um papel crucial na prevenção e 

controlo das doenças, no alerta e resposta às epidemias e na investigação em saúde; 

 

Reconhecendo o importante papel dos laboratórios na vigilância integrada das 

doenças e na implementação do Regulamento Sanitário Internacional; 

 

Preocupado com a frequente ocorrência, na Região, de surtos que não são 

detectados atempadamente e não têm resposta imediata, devido à inadequada capacidade dos 

laboratórios; 

 

Reconhecendo as débeis capacidades dos serviços laboratoriais, em termos de 

organização, financiamento, recursos humanos e baixo investimento; 

 

Preocupado igualmente com a falta de clareza no respeitante à supervisão dos 

serviços laboratoriais e ao papel destes no âmbito dos sistemas nacionais de saúde, em alguns 

Estados-Membros; 

 

Consciente da necessidade de os Estados-Membros garantirem a disponibilidade 

de serviços laboratoriais de qualidade; 

 

Reconhecendo também a necessidade de políticas nacionais de laboratórios que 

orientem a criação e o funcionamento adequado de redes nacionais de laboratórios nos Estados-

Membros; 

 

O Comité Regional: 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional sobre o reforço dos laboratórios de 

saúde pública na Região Africana da OMS; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

a) formularem ou reforçarem políticas nacionais abrangentes de laboratórios 

que incidam nas funções de organização, estrutura, trabalho em rede, 

coordenação, tecnologias, manutenção, biossegurança e gestão da 

qualidade dos laboratórios; 

 

b) garantirem o financiamento adequado dos serviços dos laboratórios de 

saúde pública, através de todos os meios orçamentais disponíveis do 

governo; 

 

c) usarem as oportunidades existentes dos mecanismos mundiais de 

financiamento da saúde, para mobilizar os recursos necessários para os 

serviços laboratoriais em apoio aos programas de saúde pública, como a 

vigilância integrada das doenças, o Regulamento Sanitário Internacional, a 

prevenção e controlo das doenças e a resposta às epidemias; 



 

 

d) elaborarem planos para dotar em pessoal e equipar em pleno os 

laboratórios nacionais de saúde pública de referência e os laboratórios 

clínicos; 

 

e) delegarem nos laboratórios nacionais de saúde pública de referência 

responsabilidades específicas relacionadas com a coordenação técnica, a 

garantia de qualidade, a formação e o apoio aos laboratórios periféricos; 

 

f) reforçarem o aprovisionamento e o sistema de distribuição dos laboratórios 

de saúde pública, para garantir uma disponibilidade permanente de 

equipamento, reagentes e suprimentos de laboratório; 

 

g) apoiarem os laboratórios nacionais de saúde pública a desenvolverem 

capacidades para uma gestão de qualidade, prevenção e controlo das 

doenças, alerta e resposta às epidemias e investigação em saúde; 

 

h) reforçarem a capacidade humana dos laboratórios, a todos os níveis, 

identificando e dando resposta às necessidades de formação inicial e 

contínua, bem como estabelecendo mecanismos para minimizar a fuga dos 

profissionais dos laboratórios; 

 

i) assegurarem a manutenção preventiva e curativa do equipamento 

laboratorial, formando engenheiros e técnicos biomédicos, e reforçando a 

capacidade do pessoal dos laboratórios para uma manutenção preventiva; 

 

j) reforçarem os sistemas de informação sobre gestão dos laboratórios, para 

permitir a recolha regular de dados precisos para a monitorização, 

avaliação e planeamento de serviços laboratoriais de qualidade; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) dê apoio técnico à formulação de políticas, planos, normas e modelos para 

os laboratórios nacionais; 

 

b) promova a criação e a organização em rede de laboratórios regionais de 

saúde pública de referência; 

 

c) apoie os Estados-Membros na mobilização, no acesso e na manutenção 

dos recursos necessários para o reforço dos serviços de laboratórios;  

 

d) apresente na sexagésima-primeira sessão do Comité Regional, em 2011, 

um relatório dos progressos realizados na implementação desta resolução. 

 

Terceira sessão, 2 de Setembro de 2008 

 

 

 


