
 

 

AFR/RC49/R2 REFORMA DO SECTOR DA SAÚDE NA REGIÃO AFRICANA DA 

OMS: ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO E PERSPECTIVAS 

 

Lembrando que a adopção do Quadro Africano De Desenvolvimento Sanitário e 

da Iniciativa de Bamaco pelo Comité Regional, respectivamente em 1985 e 1987, assinalou os 

primeiros esforços regionais, para reorientar e reforçar os sistemas nacionais de saúde da Região, 

que tinham sido fortemente enfraquecidos pelas reformas económicas efectuadas em respostas à 

crise económica dos anos 80; 

 

Observando que a maioria dos países da Região encetou, desde o início da década, 

uma reforma dos seus sectores da Saúde, para reforçar a sua capacidade de enfrentar os crescentes 

problemas de saúde e, finalmente melhorar o estado de saúde das populações; 

 

Preocupado pelo facto de os esforços realizados neste domínio serem, na sua 

maioria, fragmentários e não globais e pelo facto de, em alguns países, esses esforços serem 

liderados, não pelos governos, mas pelos parceiros externos; 

 

Preocupado pelo facto de os esforços realizados nestes domínios serem, na sua 

maioria, fragmentários e não globais e pelo facto de, em alguns países, esses esforços serem 

liderados, não pelos governos, mas pelos parceiros externos; 

 

Reconhecendo que, para que q reforma do sector da Saúde consiga atingir o 

objectivo de melhorar o estado de saúde das populações, terá primeiro de produzir alterações que 

conduzam ao desenvolvimento e reforço dos sistemas de saúde como pré-requisitos para melhorar 

o desempenho dos serviços se saúde; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional, apresentado no documento 

AFR/RC49/7, sobre o estado de implementação e perspectivas da reforma do sector da Saúde nos 

países da Região; 

 

Registando com satisfação os esforços feitos pelas agências das Nações Unidas, 

sob a liderança da Organização Mundial se Saúde e do Banco Mundial, para organizar reuniões 

interpaíses, que têm permitido a todos os países da Região, que se encontram em vários estádios 

do processo de reforma do sector da Saúde, partilharem experiência sobre este importante assunto; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

i) intensificar os seus esforços para efectivação de reformas adequadas do 

sector da Saúde, que estejam em consonância com as políticas 

nacionais de saúde; 

 

ii) envolver activamente nesses esforços todos os interessados -o sector 

privado, a sociedade civil, as comunidades e os parceiros externos ao 

Ministério da Saúde; 

 



 

 

iii) garantir que o governo assuma a liderança em cada estádio do processo de 

reforma e assegure o apoio necessário dos parceiros nacionais e 

internacionais; 

 

iv) cooperar uns com os outros, no contexto da cooperação técnica entre 

países em desenvolvimento na concepção e implementação das respectivas 

reformas do sector da Saúde; 

 

v) advogar e promover a reforma dos outros, sectores relacionados com a 

saúde, para que as reformas do sector da Saúde conduzam a um 

desenvolvimento sanitário sustentável; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 
i) elabore uma síntese das experiências, de reforma do sector da Saúde, 

com base nos relatórios dos países da Região, e a divulgue amplamente 

nos Estados-Membros; 

 

ii) estabeleça, com base nessas síntese das experiências, um quadro que 

oriente os Estados-Membros na concepção, implementação e avaliação das 

respectivas reformas do sector da Saúde; 

 

iii) crie mecanismos eficazes para um apoio oportuno e apropriado aos 

Estados-Membros e para contribuir para reforçar as capacidades nacionais 

e gestão da tecnologia e das infra-estruturas, a fim de garantir um 

desenvolvimento sanitário sustentável; 

 

iv) dê os passos necessários para intensificar ainda mais a colaboração entre a 

Organização Mundial de Saúde, o Banco Mundial, o Banco Africano de 

Desenvolvimento e as outras agências interessadas das Nações Unidas, de 

modo a assegurar que a implementação da componente sanitária da 

Iniciativa Especial da ONU para África facilite o processo de reforma do 

sector de Saúde em cada um dos países; 

 

v) informe a Quinquagésima-segunda sessão do Comité Regional sobre os 

progressos alcançados na implementação da reforma do sector da Saúde 

nos Estados-Membros e sobre o valor acrescentado da implementação da 

componente sanitária da Iniciativa Especial da ONU em África; 

 

4. APELA ao Banco Africano de Desenvolvimento, aos doadores bilaterais e às 

agências das Nações Unidas, incluído o Banco Mundial, para que prestem 

maior apoio aos esforços de reforma do sector da Saúde empreendidos pelos 

governos dos países da Região. 

Quinta sessão, 1 de Setembro de 1999 

 

 

  


