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Preâmbulo

Quando tomei posse em 2007, fi z da saúde das 
mulheres e da saúde das populações africanas as 
minhas principais prioridades. É com satisfação 
que noto melhorias signifi cativas em ambas as 
áreas prioritárias, que considero como uma indi-
cação de quão positivo foi, no geral, o desem-
penho da OMS.

A Região Africana carrega uma dupla carga pe-
sada de doenças transmissíveis e não transmis-
síveis, agravada, em muitos países, pela pobreza 
persistente e sistemas de saúde frágeis. Mas, tal 
como tão claramente demonstra este relatório, 
têm-se registado progressos notáveis na última 
década. Esta década de realizações coincide com 
a liderança do Dr. Luis Gomes Sambo enquanto 
Director Regional da OMS para África. Acima 
de tudo, o ritmo dos progressos acelerou nos úl-
timos anos, com um forte ímpeto que não mos-
tra sinais de abrandamento. Estou confi ante de 
que o Dr. Sambo deixará uma herança sólida 
para o futuro da saúde nesta Região.

Durante estes dez anos, as epidemias de SIDA e tuberculose atingiram o seu zénite. Durante 
muito tempo, o melhor que se podia dizer acerca do paludismo era que a situação estava es-
tável, pois era difícil que se agravasse ainda mais. A situação foi agora invertida, com muitos 
países em África a registarem um declínio superior a 50% nos casos de paludismo e nas mortes 
decorrentes da doença. A Região estabeleceu metas ambiciosas para o combate – ou até 
mesmo a eliminação – de várias doenças tropicais negligenciadas que, durante séculos, asso-
laram esta parte do mundo. As taxas de vacinação dispararam, o número de mortes provocadas 
pelo sarampo caiu acentuadamente, e a África tem agora uma nova vacina que promete fazer 
dos surtos na cintura da meningite um fenómeno do passado.

Os recentes declínios na mortalidade materno-infantil têm sido igualmente impressionantes, 
com alguns países africanos a apresentarem actualmente as taxas de diminuição mais rápidas do 
mundo. Estas realizações mostram-nos a importância do empenho nacional para melhorar a 
saúde e da apropriação das iniciativas sanitárias por parte dos países, sobretudo numa altura em 
que a saúde é considerada pelos chefes de estado como uma estratégia de construção da nação. 
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Mas também demonstram a contribuição que a OMS presta, a vários níveis, em termos de 
orientação e facilitação desse progresso.

O presente relatório apresenta um registo de várias redes, roteiros, estratégias, e campanhas 
especiais que foram criados pela OMS com vista a oferecer soluções inteiramente africanas às 
necessidades sanitárias únicas desta Região. Os exemplos de inovações vão desde tratamentos 
sazonais de quimioterapia preventiva contra o paludismo para reduzir o peso desta doença, até 
à tentativa de se ultrapassar a escassez extrema de profi ssionais da saúde, através da formação 
do pessoal existente em intervenções de grande impacto. O relatório, que se centra nas oito 
formas como a Região progrediu para uma melhor saúde, é também um registo da importân-
cia de se documentar os êxitos, os obstáculos e as melhores práticas com evidências e dados 
sólidos.

Todavia, ainda há muito por fazer, e os progressos são frágeis. O trabalho, sobretudo para o 
reforço dos sistemas de saúde, tem de prosseguir. É crucial que haja uma maior resiliência. A 
Região é particularmente vulnerável aos impactos provocados pelas grandes ameaças mundiais 
à saúde, incluindo as alterações climáticas, os confl itos, as catástrofes naturais, os surtos 
epidémicos, a insegurança alimentar e a propagação da resistência aos agentes antimicrobianos.

Associo-me às felicitações endereçadas ao Dr. Sambo pelas realizações dos últimos dez anos. 
Este relatório é um tributo à sua liderança e um registo da herança que ele deixa para a saúde 
futura do povo africano.

Dr.ª Margaret Chan
Directora-Geral
Organização Mundial da Saúde
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Prefácio

Quando deixar o cargo de Director Regional da 
OMS para a África, em Janeiro de 2015, terei 
tido o raro privilégio de trabalhar para a Organi-
zação Mundial da Saúde e servido a Região Af-
ricana ao longo de 26 anos. Durante esta 
extraordinária jornada, que comecei na quali-
dade de Chefe de Unidade em 1989, progred-
indo para Director Regional em 2005, participei 
no desenrolar de vários novos capítulos no 
domínio da saúde pública. A última década, que 
corresponde ao tempo em que fui Director Re-
gional, não é excepção. Foram conseguidos 
enormes ganhos no que diz respeito a vencer os 
muitos desafi os que a Região Africana enfren-
tou, tais como as recorrentes catástrofes naturais 
e as provocadas pelo Homem o peso muito ele-
vado das doenças, a crise do fi nanciamento da 
saúde e a pobreza extrema. A pressão que estes 
problemas e episódios colocam nos serviços na-
cionais de saúde é inimaginável. Mas tem havido 
muito boas oportunidades para lhes dar resposta, 
de forma signifi cativa e efi caz. Isto, em parte, 

deve-se ao apoio do falecido Dr. J.W. Lee, à solidariedade e ao apoio dos meus colegas, dos 
Directores Regionais da OMS e ao apoio incondicional do Presidente e do Governo de An-
gola. A onda de iniciativas mundiais e regionais, como os ODM, a Saúde para Todos no 
Século XXI: Agenda 2020, a Estratégia de Saúde da NEPAD, bem como iniciativas e 
resoluções adoptadas pelos Ministros Africanos da Saúde durante as reuniões dos Comités 
Regionais, foram fundamentais. Todas estas iniciativas ajudam a centrar a atenção do mundo 
na saúde pública.

Juntos, a OMS, os Estados-Membros e todos os parceiros e intervenientes no domínio da 
saúde pública na Região Africana, já obtiveram muitos progressos – como o colossal aumen-
to do número de pessoas seropositivas agora com acesso a terapêutica anti-retroviral que lhes 
salvam a vida. Mas também nos deparámos com muitos desafi os persistentes, entre os quais se 
destaca o facto de o continente africano comportar a maior incidência de diversas doenças. 
Estas comprometem a saúde das pessoas de tal forma que muitas são incapazes de ter uma vida 
social e economicamente produtiva. O acesso não equitativo aos cuidados de saúde e a 
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 distribuição desigual dos resultados sanitários que este refl ecte, onde os mais necessitados re-
cebem a pior prestação de cuidados de saúde, não pode continuar.

Os altos e baixos com que a equipa do Escritório Regional da OMS para a África, os Estados-
Membros e os nossos parceiros se confrontaram na última década foram registados anualmente 
em relatórios apresentados ao Comité Regional. Estes encontram-se disponíveis no sítio Web 
do Escritório Regional para a África (afro.who.int/, intitulado ‘Actividades da OMS na 
Região Africana: Relatório do Director Regional’). As estratégias concebidas e adoptadas 
pelos Comités Regionais para lidar com os principais problemas de saúde pública estão pub-
licadas num documento (http://www.afro.who.int/en/rdo/annual-and-biennial-reports.
htm). Por esse motivo, estive relutante quanto à necessidade de se fazer uma síntese de 10 
anos. No entanto, os colegas convenceram-me de que num último acto de prestação de con-
tas aos Estados-Membros que me elegeram e aos parceiros que apoiaram o nosso trabalho, 
para a memória institucional, e para a posteridade, deveria redigir, antes de deixar o cargo, um 
relatório do trabalho realizado na última década. É por esta razão que decidimos elaborar o 
presente relatório.

Destina-se a todos os que estejam interessados na saúde e no lugar central que ela ocupa, não 
só na forma como nos sentimos e funcionamos em sociedade, mas, fundamentalmente, na 
forma como as nossas sociedades respondem e se desenvolvem em consequência. Tenho es-
perança de que, após ler este relatório, quer seja um membro do grande público africano, um 
parceiro do desenvolvimento da saúde, ou trabalhe para uma autoridade nacional, se sinta 
inspirado para analisar de forma mais aprofundada as questões mencionadas e a participar ac-
tivamente nas soluções para a saúde que precisamos continuar a desenvolver para que possa-
mos agir.

Apesar da minha jornada na OMS estar a chegar ao fi m, a luta contra as doenças e os seus 
determinantes não fi ca por aqui. Na verdade, apenas começou. Dito isto, encorajo aquele(a) 
que me irá suceder e os meus destemidos colegas da OMS, a prosseguirem fi rmemente esta 
luta, até que a promessa da cobertura universal de saúde do pós-2015 se torne uma realidade 
para todos os bebés, crianças, adolescentes, adultos e idosos do nosso esplendoroso continente.

Dr. Luis Gomes Sambo,
Director Regional da OMS para a África, 2005–2015
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A carga dos problemas de saúde pública da Região Africana tem sido pesada, mas o Escritório 
Regional da OMS para a África tomou medidas signifi cativas para diminuí-la. Permitam-me 
que explique como…

1. FIZEMOS REESTRUTURAÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E 
A EFICIÊNCIA ORGANIZATIVA

Foram feitas importantes reformas organizativas e administrativas na última década. Com o 
apoio da Direcção Executiva do Escritório Regional da OMS para a África, congratulo-me 
por temos podido devolver mais autoridade aos Directores dos Grupos Orgânicos, às Repre-
sentações da OMS, aos Coordenadores das EAI e aos Gestores de Programas, o que levou a 
uma maior autonomia e motivação. No entanto, também nos apercebemos, com o tempo, 
que a devolução de poderes, apesar de ser crucial para a efi cácia e efi ciência, poderia expor a 
Organização a vários riscos. Assim, criei uma Equipa de Controlo adstrita ao meu gabinete, 
para avaliar de forma crítica o cumprimento das regras e dos regulamentos fi nanceiros e ad-
ministrativos da OMS. Isso acelerou a implementação das recomendações resultantes de au-
ditorias internas e externas.

À luz do Programa Geral de Trabalho da OMS, também foi possível melhorar a efi cácia da 
presença da OMS nos países, através da elaboração de Estratégias de Cooperação com os 
Países, reforçar as capacidades administrativas e técnicas, criar três Equipas de Apoio Inter-
países (EAI), criar um fórum para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID), 
e promover uma cultura de gestão baseada nos resultados. A assinatura de acordos com a 
Comissão da União Africana e as Comunidades Económicas Regionais, e a co-fundação da 
parceria Harmonização para a Saúde em África (HHA), ajudaram-nos a coordenarmo-nos 
com outros parceiros e melhorar a cooperação técnica com os governos dos países da Região.

(Ver Capítulo 1: Restruturar a OMS em África)

2. REFORÇÁMOS O APOIO AOS SERVIÇOS NACIONAIS DE SAÚDE

Prestámos orientação técnica e normativa para a elaboração de políticas de saúde nos processos 
reforma dos sistemas nacionais de saúde. Isto permitiu que os países dispusessem de maior 
capacidade para intensifi car intervenções relativas aos Objectivos de Desenvolvimento da 
Saúde (ODM). As reformas dos sistemas de saúde foram norteadas pela Declaração de Adis 
Abeba de 2006 sobre Saúde Comunitária, a Declaração de Ouagadougou de 2008 sobre os 
Cuidados de Saúde Primários e os Sistemas de Saúde em África, a Declaração de Argel de 
2008 sobre a Investigação para a Saúde, e o Compromisso de Luanda de 2014 sobre a 

Introdução:

Como é que a OMS contribuiu para uma 
melhor saúde?
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 Cobertura Universal de Saúde em África. Também criámos o Observatório Africano dos 
Recursos Humanos para Saúde e o Observatório Africano da Saúde, que facilitam a produção, 
o arquivamento e a partilha de informações, evidências e conhecimentos.

(Ver Capítulo 2: Reforço dos serviços de saúde)

3. COLOCÁMOS AS MÃES E CRIANÇAS EM PRIMEIRO LUGAR

As orientações da OMS aos Estados-Membros nos seus esforços para melhorar a saúde das 
crianças e mulheres resultaram em várias conquistas. Para transformar a investigação em acção 
intersectorial necessária para resolver as causas que estão na origem das altas taxas de mortali-
dade materna, foi criada, em 2009, a Comissão da OMS para a Saúde da Mulher na Região 
Africana. Esta elaborou um relatório intitulado “Enfrentar o Desafi o da Saúde da Mulher em 
África”, lançado, em 2012, por Sua Ex.ª a Sr.ª Ellen Sirleaf-Johnson, Presidente da República 
da Libéria e Presidente da Comissão para a Saúde da Mulher. Prestámos igualmente apoio aos 
países na implementação do Roteiro da OMS para Acelerar da Consecução dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio Relativos à Saúde Materna e Neonatal em África, e a Es-
tratégia Regional da OMS para a Sobrevivência Infantil, em 2006. O Compromisso Ministe-
rial de Luanda, de 2014, sobre “Acabar com as mortes maternas e infantis evitáveis em África”, 
solicita a execução integral das políticas, estratégias e iniciativas para a eliminação destas mortes 
até 2035.

(Ver Capítulo 3: Colocar a saúde materno-infantil em primeiro lugar)

4. PROMOVEMOS UMA MAIOR ACÇÃO CONTRA O VIH/SIDA, A 
TB E O PALUDISMO

A contribuição da OMS para os progressos realizados na luta contra estas doenças é signifi ca-
tiva. As principais resoluções adoptadas pelo Comité Regional da OMS incluem o VIH/
SIDA: Estratégia para a Região Africana da OMS, de 2012; Luta contra a Tuberculose: Situ-
ação na Região Africana, 2005; e a Aceleração do Controlo do Paludismo, de 2009: Para a 
Eliminação na Região Africana. Estas e muitas outras resoluções deram orientações que 
ajudaram os Estados-Membros a alargar a cobertura de intervenções de prevenção, trata-
mento e cuidados que visam estas doenças. A prestação de apoio técnico e normativo por 
parte da OMS também contribuiu bastante para estes esforços.

(Ver Capítulo 4: Acelerar a acção contra o VIH/SIDA, a TB e o Paludismo)

5. IMPULSIONÁMOS O CONTROLO E A PREVENÇÃO DAS 
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

A gestão das urgências saúde pública melhorou com a aplicação da estratégia de Vigilância e 
Resposta Integradas às Doenças (VRID) e do Regulamento Sanitário Internacional (2005). A 
criação do Centro Estratégico de Operações Sanitárias (SHOC) no Escritório Regional em 
Brazzaville, e das EAI na África Ocidental, Oriental e Austral, também ajudou consideravel-
mente.

Além disso, houve realizações importantes nas áreas da vacinação, vigilância epidemiológica e 
o controlo das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN). Por exemplo, as mortes causadas 
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pelo sarampo diminuíram em 88%, entre 2000 e 2012, e o número de os casos de poliomielite 
reduziu em mais de 90%, entre 2005 e 2013. Por outro lado, mais de 153 milhões de pessoas 
em 12 países estão agora protegidas contra a meningite, graças à nova vacina conjugada contra 
a meningite meningocócica A (MenAfriVac), que foi lançada no Burquina Faso em 2010.

(Ver Capítulo 5: Intensifi car a prevenção e o controlo das doenças transmissíveis)

6. ACENDEMOS A CHAMA DA LUTA CONTRA AS DOENÇAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS

Existem agora uma política institucional e uma estratégia regional para combater as doenças 
não transmissíveis (DNT). O Escritório Regional da OMS produziu orientações técnicas so-
bre doenças cardiovasculares, diabetes, cancro, drepanocitose, cegueira evitável, afecções de 
saúde oral, tabagismo e uso nocivo de álcool. Os ministros adoptaram a Declaração de Braz-
zaville sobre a Prevenção e o Controlo das Doenças Não Transmissíveis na Região Africana 
da OMS em 2011, e o Compromisso de Luanda de 2014 sobre as DNT em África: Políticas 
e Estratégias para Enfrentar os Factores de Risco. Todos os países têm um programa ou um 
departamento dedicado às DNT e têm capacidade para aplicar e analisar a abordagem STEP-
wise da OMS de vigilância dos factores de risco das doenças crónicas. Até Junho de 2014, 42 
Estados-Membros da Região Africana tinham já ratifi cado a Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabágica (FCTC).

(Ver Capítulo 6: Doenças não transmissíveis)

7. REALÇÁMOS QUE A ORIGEM DAS MÁS CONDIÇÕES DE SAÚDE 
– ONDE SE NASCE, VIVE E TRABALHA – TEM DE SER 
SOLUCIONADA.

Os determinantes sociais da saúde exigem importantes acções que implicam uma resposta 
intersectorial. Para promover a abordagem intersectorial para o desenvolvimento sanitário, a 
OMS apoiou os países na implementação de várias políticas e estratégias adoptadas pelo 
Comité Regional da OMS. Por exemplo, a Declaração de Libreville de 2008 sobre a Saúde e 
o Ambiente em África, a Estratégia sobre a Gestão dos Riscos de Saúde em situação de 
Catástrofe e a Estratégia de Promoção da Saúde em África. Devido a emergências de saúde 
pública recorrentes na Região, o Escritório Regional da OMS para a África criou o Fundo 
Africano para as Emergências de Saúde Pública (FAESP) em 2011, que foi posteriormente 
ratifi cado pelos Chefes de Estado da UA. A fi nalidade do FAESP é mobilizar fundos proven-
ientes dos Estados-Membros da OMS na Região para apoiar os países afectados por emergên-
cias de saúde pública, tais como epidemias e catástrofes.

(Ver Capítulo 7: Acelerar a resposta aos determinantes da saúde)

8. CAPACITÁMOS OS FUNCIONÁRIOS

As realizações contidas neste relatório não teriam sido possíveis sem o desempenho do pessoal 
profi ssional e dos serviços gerais competente e motivado. Identifi cámos os principais proble-
mas e realizámos uma série de mudanças relativas ao bem-estar e segurança dos funcionários.

(Ver Capítulo 8: Cuidar da equipa)



Escritório Regional da OMS para a África, Brazzaville

No início do meu primeiro mandato com o antigo Director-Geral, o Dr. H. Mahler e os 
antigos Directores Regionais, o Dr. G.L. Monekosso e o Dr. E.M. Samba
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“Devemos reforçar as parcerias e entrar, como nunca, numa era de redes de tra-
balho. Vamos trabalhar com os Estados-Membros, a União Africana, as Comuni-
dades Económicas Regionais, e parceiros bilaterais e multilaterais para melhorar o 
diálogo sobre a saúde, desenvolver as sinergias e dar apoio suplementar aos esforços 
nacionais e regionais de desenvolvimento da saúde, aumentando assim a efi ciência e 
a efi cácia do apoio da OMS aos países.”

L. Sambo, 2005 1

CONTEXTO

Havia necessidade de fazer algumas mudanças à forma como a OMS estava organizada em 
África em 2005. Quando assumi as minhas funções, o topo da hierarquia era muito pesada e 
os peritos estavam concentrados na Sede Regional em Brazzaville. Isto tinha criado uma cul-
tura onde o processo de tomada de decisões era mais longo e frustrante para os Directores dos 
Programas, ao passo que os Directores dos Grupos Orgânicos e os Representantes da OMS 
tinham pouca autoridade. Como resultado, os tão necessários diálogos e a colaboração com 
outros parceiros envolvidos no desenvolvimento da saúde na Região, incluindo o Corpo 
Diplomático no Congo e outras Agências das Nações Unidas, não eram tão sólidos quanto 
seria desejável.

Comecei por me inspirar junto do antigo Director-Geral da OMS, o Dr. Mahler, e dos ex-
directores da OMS para África, o Dr. Monekosso e o Dr. Samba para actualizar a fi losofi a que 
deveria inspirar a futura política de saúde pública no contexto africano. Em consulta com a 
nova equipa de direcção da OMS/AFRO, concluímos que deveríamos actualizar a abord-
agem dos cuidados de saúde primários em África.

As informações insufi cientes sobre o trabalho do Escritório Regional da OMS para a África, 
não só dentro da organização mas para além desta, signifi cavam que os esforços envidados para 
melhorar a saúde não eram adequadamente divulgados. Essencialmente, não havia uma abord-
agem harmonizada do apoio às prioridades e políticas relativas à saúde nacional. Subjacente a 
esta situação estava um acordo desactualizado entre a Organização de Unidade Africana 
(OUA) e a OMS. Assinado em 1969, numa época em que a prioridade da OUA era sobre-
tudo a libertação do domínio colonial e a defesa da soberania dos países africanos recém-in-
dependentes 2, o acordo já não refl ectia o mandato da sucessora da OUA, a União Africana 
(UA).

A missão da UA é acelerar a integração política e socioeconómica do continente, proteger os 
direitos humanos, encorajar a cooperação internacional, incluindo trabalhar com parceiros 
internacionais para erradicar as doenças evitáveis, promover a saúde e o desenvolvimento 

Capítulo 1

Restruturar a OMS em África
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sustentável3,4. Este pensamento renovado encaixou-se bem com a iniciativa “Unidade na 
Acção” da ONU. Lançada em 2005, a fi nalidade da iniciativa é tornar o sistema das Nações 
Unidas, sobretudo a nível dos países, mais coeso, efi ciente e efi caz, por forma a alcançar os 
objectivos de desenvolvimento5. Esta forma de trabalhar mais em conjunto, que a equipa 
OMS/AFRO estabeleceu no Escritório Regional, traduziu esta iniciativa eem termos práti-
cos.

1.1: DESCENTRALIZAR A LIDERANÇA

Realizações

Uma das primeiras grandes mudanças estruturais teve lugar em 2006 quando foram criadas três 
Equipas de Apoio Interpaíses (EAI). Estas faziam parte de uma estratégia de reforma organiza-
cional, através da qual deleguei a gestão técnica e fi nanceira dos programas aos Directores dos 
Grupos Orgânicos, aos Coordenadores da Área de Programa e aos Representantes da OMS e 
Coordenadores das EAI. Delegar poderes a diferentes partes da organização signifi cou que as 
decisões poderiam ser tomadas de maneira mais rápida, fl exível e adaptada a diferentes con-
textos locais. A criação das EAI também signifi cou que o apoio técnico oferecido aos países 
para a implementação das normas e padrões da OMS e para reforçar os sistemas de saúde 
tinha sido fortalecido (ver Caixa 1: “Porque precisamos das EAI”).

Compostas por peritos técnicos e equipas administrativas transferidas do Escritório Regional, 
bem como de funcionários recém-recrutados, as EAI foram lançadas com o apoio entusiástico 
e o investimento dos governos anfi triões, que emprestaram e construíram edifícios para al-
bergá-las. A equipa em Harare, no Zimbabwe, serve 20 países na África Oriental e Austral; 
Libreville, no Gabão, serve 10 países na África Central; e Ouagadougou, no Burquina Faso, 
presta apoio a 17 países na África Ocidental. Colaboram tão efi cazmente com o Grupo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, os Directores Regionais das Nações Unidas nestas sub-
regiões, e Comunidades Económicas Regionais, que foram felicitados pelos Estados-Mem-
bros e pela Unidade de Inspecção Conjunta das Nações Unidas 6.

Quatro anos após o lançamento das EAI, ocorreu a crise fi nanceira mundial de 2010. Apesar 
de esta ter comprometido o fi nanciamento de programas prioritários, os cortes e as reformas 
adicionais resultantes foram bem geridos, e ajudaram a manter o funcionamento da OMS na 
Região. Por exemplo, a fusão da Divisão de VIH/SIDA, Tuberculose e Paludismo com al-
guns programas da Divisão de Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis, no 
novo Grupo Orgânico de Prevenção e Controlo das Doenças Transmissíveis, tornou possível 
lidar com estes problemas sanitários de forma mais holística. As Divisões de Família e Saúde 
Reprodutiva, Ambientes Saudáveis e Desenvolvimento Sustentável, e partes da Divisão de 
Prevenção e Controlo das Doenças Não Transmissíveis, também foram fundidos num novo 
Grupo Orgânico de Promoção da Saúde. Isto signifi ca que foi possível adoptar uma abord-
agem muito mais coordenada do modo como a saúde familiar e reprodutiva, bem como os 
determinantes sociais da saúde, foram abordados.

Desafi os subsistentes

A devolução da liderança teve um impacto positivo em toda a organização, mas ainda há mais 
por fazer. Embora as EAI continuem a trabalhar incessantemente para reforçar os sistemas de 
saúde, a falta de fl exibilidade no fi nanciamento da OMS signifi ca que os recursos não podem 
ser facialmente afectados às áreas que os Estados-Membros sinalizaram como sendo prior-
itárias. Essencialmente, isto signifi ca que a situação sanitária, económica e de segurança, 
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 específi ca de cada país, não está a ser adequadamente tratada. De facto, como mencionei no 
meu discurso inaugural como Director Regional, “Se o fi nanciamento da OMS fosse mais 
fl exível e previsível, poderíamos lidar com os problemas sanitários de um modo mais holístico, 
através de uma abordagem baseada em sistemas e prestando um apoio mais efi caz aos Estados- 
Membros”7.

O facto de isso ainda não ter acontecido foi posto em evidência durante os distúrbios so-
ciopolíticos e guerras que ocorreram em alguns países. A vasta destruição, incluindo insta-
lações sanitárias, colocou uma pressão inimaginável no já exigente trabalho de implementação 
das directrizes estratégicas da OMS na Região Africana

É crucial disponibilizar fi nanciamento adequado e melhorar o perfi l dos funcionários, sobre-
tudo nas EAI e nas Representações da OMS (ver 1.2: A presença da OMS nos países), para 
que possam trabalhar de forma efi caz e fl exível, respondendo às necessidades sanitárias nacion-
ais e aos pedidos de apoio técnico.

1.2: A PRESENÇA DA OMS NOS PAÍSES

Realizações

A concessão de mais poderes aos Representantes da OMS, através da reforma estrutural, au-
mentou a capacidade de resposta da OMS em toda a Região e permitiu que a sua presença 

Caixa 1: “Porque precisamos das EAI”

O Dr. Oladapo Walker, um coordenador da EAI para África Ocidental entre 2008 
– 2014, explica porque as Equipas de Apoio Interpaíses (EAI) são essenciais à op-
eração efi caz da OMS na Região Africana.

“As Representações da OMS não conseguem lidar com o sistema de saúde e os problemas 
humanitários complexos que os países enfrentam no sector da saúde sem o apoio das EAI. 
Quando integrei a Organização em 1996, a vida era mais simples. Os parceiros do desen-
volvimento e as organizações não-governamentais a nível nacional, não estavam tão en-
volvidos ou não eram tão numerosos quanto agora. Hoje em dia, o apoio para a assistência 
técnica e o diálogo político, e os dados é solicitado quase em tempo real. As Represen-
tações da OMS simplesmente não têm os recursos humanos e fi nanceiros sufi cientes para 
dar resposta aos desafi os no terreno. Esta é a vantagem das EAI, uma vez que têm peritos 
que podem colmatar as lacunas em tempo quase real e trabalhar em colaboração com as 
Representações para apoiar os governos.

O recente surto de Ébola na África Ocidental é um exemplo. A EAI da África Ocidental 
foi capaz de enviar peritos ao terreno em 24 horas, fazer com que os colegas conseguissem 
instalar laboratórios de diagnóstico in loco e que analisassem os dados em tempo real.

Precisamos manter a actual força das EAI sem enfraquecer as Representações, caso con-
trário, não haverá um seguimento do trabalho iniciado pelas EAI. Não dispomos de recur-
sos fi nanceiros para termos um complemento integral de pessoal a nível dos países e 
precisamos das EAI para colmatar as lacunas. O único desafi o é assegurar que as EAI este-
jam conscientes de que ocupam uma posição de apoio e que não devem competir com as 
Representações. A nossa atenção está centrada nos países e, por conseguinte, devemos 
continuar a trabalhar juntos para o bem deles”.
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fosse mais notória em cada um dos países. As representações da OMS não só usufruem de uma 
maior autoridade no que diz respeito aos orçamentos e equipas locais, como também  trabalham 
em conjunto com os governos para lidar com as necessidades sanitárias nos seus países. Esta 
mudança está a ajudar a estabelecer uma abordagem mais talhada à medida das necessidades 
multifacetadas da Região. Isso foi ainda mais intensifi cado nos Seminários do Programa Mun-
dial de Liderança em 2006 e 2007, durante os quais as capacidades de liderança e gestão dos 
representantes, bem como as exigências para o seu recrutamento, foram aperfeiçoadas.

Uma maior presença em todos os 47 países na Região foi igualmente conseguida através da 
implementação da Estratégia de Cooperação com os Países (CCS). Esta toma em consideração 
os problemas sanitários de cada país e alinha-os com as prioridades regionais da OMS e o 
Programa Geral de Trabalho da OMS, com vista a dar uma resposta mais específi ca às neces-
sidades do país.

A elaboração e análise de relatórios trimestrais sobre a saúde, produzidos a nível nacional, 
também conduziram a uma melhoria considerável na orientação das políticas e na responsabi-
lização dos países. Além disso, a capacidade do Escritório Regional da OMS para a África de 
apoiar o desenvolvimento e a implementação das Políticas Nacionais de Saúde (NHP) e dos 
Planos Nacionais do Sector da Saúde (NHSP) melhorou por várias razões. Estas incluem o 
lançamento do Compêndio das Instituições e Peritos Nacionais de Saúde da Região Africana, 
um recurso valioso e único de listas completas, e a formação de 293 funcionários de 44 países 
através do Programa Mundial de Aprendizagem (GLP) para apoiar o diálogo sobre as políticas, 
a implementação e a monitorização das NHP e dos NHSP.

Por último, mas não menos importante, o Escritório Regional da OMS para a África criou 
um fórum online para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) da Região 
partilharem as suas experiências. Isso signifi ca que os cinco PEID (Cabo Verde, Comores, 
Maurícia, São Tomé e Príncipe e Seychelles) passaram a ter um espaço onde podem abordar 
as suas vulnerabilidades específi cas, tal como o surgimento de casos de chikungunya, e o prob-
lema crescente do consumo abusivo de drogas, álcool e tabaco, sobretudo entre os jovens8,9,10, 
e desenvolver uma resiliência sustentável a estas vulnerabilidades. Por conseguinte, foi criada 
em 2013 a Comunidade online da Rede dos PEID para cooperação11 e divulgação de evidên-
cias sanitárias fi áveis e dos riscos de saúde que enfrentam os PEID, assim com para facilitar a 
cooperação técnica entre as ilhas. Os Ministros da Saúde, as Representações da OMS e as 
equipas técnicas do Escritório Regional têm acesso ao portal.

Desafi os subsistentes

Muito tem sido feito para reforçar a presença da OMS a nível dos países e delegar mais pod-
eres aos Representantes da OMS, de modo a gerar mais oportunidades para lidar com os 
problemas específi cos dos países. Mas ainda existe a necessidade de aprofundar os conheci-
mentos sobre as situações sanitárias, económicas e de segurança muito diferentes de um país 
para outro, para se poder enfrentá-las de modo integral e efi caz. Optimizar o uso das CCS 
para ajudar a desenvolver o trabalho e as estratégias a todos os níveis da organização, incluin-
do a afectação de recursos, seria um bom ponto de partida.

1.3: ADVOCACIA, COMUNICAÇÃO E GOVERNAÇÃO

Realizações

A saúde de uma nação é essencial para o seu desenvolvimento económico. É fundamental 
aumentar a consciencialização a este respeito, para que os governos dêem prioridade às 
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 despesas nacionais no sector da saúde e colham os benefícios em todas as áreas do desenvolvi-
mento dos seus países, acelerando assim a mudança em toda a Região. Estive a defender esta 
lógica em  missões de alto nível na maior parte dos Estados-Membros Africanos desde 200512. 
 Também visitei muitos governos ocidentais parceiros e participei em conferências internac-
ionais para sublinhar as necessidades prioritárias de África e quais as estratégias da OMS para 
colmatá-las. Isso contribuiu para um aumento dos recursos externos, de 8,5% em 2005 para 
11,2% em 201212.

Este tipo de trabalho estratégico e coordenado de advocacia foi alargado através da melhoria 
da participação de delegações de países africanos na Assembleia Mundial da Saúde (AMS) e no 
Conselho Executivo (EB). Estes, em conjunto com o Secretariado, são determinantes para a 
realização do trabalho da OMS. Institucionalizei as reuniões diárias de coordenação dos del-
egados africanos do EB e da AMS13,  pois esta é uma das formas mais seguras de infl uenciar a 
direcção das políticas mundiais no domínio da saúde e nelas integrar as preocupações region-
ais de saúde pública. Uma outra forma importante de obter infl uência foi adoptada em 200713 
quando o Comité Regional concordou que o chefe de delegação encarregue de um determi-
nado ponto da ordem do dia durante as sessões do EB e da AMS falasse em nome de todos os 
Estados-Membros da Região Africana. Deste modo, através de uma única voz, a infl uência 
dos delegados africanos na agenda mundial da saúde foi aumentada. Esta iniciativa foi coorde-
nada com a União Africana e as missões diplomáticas de países africanos acreditadas em Gene-
bra junto das Nações Unidas.

O aspecto do trabalho conjunto (ver Caixa 2: Trabalhar em equipa para fazer a diferença a 
nível nacional) para conjugar os recursos e a experiência na luta contra problemas comuns, e 
defender de forma mais acérrima as acções intersectoriais em áreas como os cuidados de saúde 

Com a Dr.ª M. Chan, por ocasião da eleição para o meu segundo mandato pelo 
 Conselho Executivo



Uma Década de Acção da OMS na Região Africana

22

primários, investigação e prevenção das doenças, foi igualmente transposto em declarações 
políticas em 201214. Desde então, a OMS e os parceiros têm apoiado os países a transfor-
marem essas declarações em acções concretas.

A comunicação, tanto interna como externa, é fundamental para tudo isto. Quando é boa, 
consciencializa sobre as questões de saúde, envolve os parceiros e o público na aplicação das 
mudanças, e ajuda a manter o ímpeto. O reconhecimento disso levou à expansão da equipa de 
comunicação e advocacia, e ao desenvolvimento da Estratégia de Comunicação para a Região 
Africana, o que envolveu a renovação do sítio Web do Escritório Regional da OMS para a 
África, a criação de plataformas de redes sociais como Twitter (twitter.com/WHOAFRO) e 
YouTube (youtube.com/user/WHOAfricanRegion), bem como a criação de uma rede de 
responsáveis pela comunicação, estacionados desde Moçambique ao Gabão, para apoiar os 

Caixa 2: Trabalhar em equipa para fazer a diferença a nível nacional

Quando o Ministério da Saúde e do Saneamento da Serra Leoa recebeu notifi cações de um 
número signifi cativo de casos de diarreia aguda e vómito em pessoas durante os meses se-
cos, em Fevereiro de 2012, foi accionado o alerta. Mas a capacidade laboratorial e o sistema 
de notifi cação das doenças no país eram fracos, e por conseguinte, o Ministério pediu 
ajuda à OMS. O Representante na Serra Leoa, o Dr. Wondimagegnehu Alemu, reagiu 
imediatamente afectando funcionários do seu escritório para trabalhar com o governo e 
outros parceiros do sector da saúde e organizar a resposta. Além disso, a OMS facilitou a 
importação de reagentes de laboratório (kits de testes químicos) para confi rmar o surto. A 
OMS trabalhou em conjunto com o Ministério da Saúde e do Saneamento e com parceiros 
no sentido de formar profi ssionais da saúde para o tratamento e prevenção da cólera e en-
viar equipamentos médicos para apoiar as unidades de tratamento da cólera especialmente 
montadas. Em meados de Junho, os casos começaram a diminuir para menos de 40 por 
semana, o que signifi cava uma enorme queda, tendo em conta que tinham sido registados 
237 casos na primeira semana.

No fi nal de Junho, no entanto, as chuvas começaram. A epidemia propagou-se rapida-
mente para outros distritos e o número de casos registados aumentou para mais de 2000 por 
semana, no início de Agosto. Esta situação deveu-se sobretudo à água contaminada e à 
falta de saneamento, em particular nos bairros urbanos pobres e densamente povoados 
onde havia um risco elevado de as pessoas serem infectadas pela cólera. No dia 16 de 
Agosto, o Presidente Koroma declarou a situação uma emergência de saúde pública. Dez 
dias mais tarde, com a ajuda da OMS, o Ministério da Saúde criou um Centro de Co-
mando e Combate à Cólera (C4). Baseando-se na experiência do surto de cólera de 2008 
no Zimbabwe, o centro coordenou a resposta entre os vários parceiros da saúde envolvidos 
nas acções de ajuda. A Ministra da Saúde e Saneamento, Sua Ex.ª a Sr.ª Miatta B. Kargbo, 
e a OMS, co-presidiram reuniões diárias no Representação da OMS em Freetown durante 
as quais os parceiros debatiam o número de casos do dia e outras informações que permi-
tiam planear as actividades.

O C4 foi um momento decisivo na gestão do surto de cólera no país. Juntou os principais 
parceiros em reuniões diárias sobre os focos da epidemia identifi cados com base em estatís-
ticas fornecidas pelas equipas de vigilância em todos os distritos. Isso informou várias equi-
pas, desde as que trabalhavam no domínio da epidemiologia e dos laboratórios até as da área 
da comunicação e da mobilização social, o que contribuiu para a redução e o controlo 
daquele que foi um dos maiores surtos de cólera do continente africano. 
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países em caso de emergência. “As redes sociais desempenharam um papel essencial durante 
surtos de doenças como o Ébola, na partilha de actualizações ofi ciais da OMS sobre a situação, 
actividades e mensagens com os parceiros, o público e outras partes interessadas” diz Collins 
Boakye-Agyemang, Chefe da Unidade de Comunicação e Advocacia do Escritório Regional 
da OMS para a África. Foram igualmente produzidos programas televisivos e publicações. “Os 
programas televisivos sobre a saúde mental sensibilizaram o público sobre questões relativas à 
saúde mental e a necessidade de vencer os estigmas; e programas sobre as Semanas Africanas da 
Vacinação relembram às pessoas que a vacinação é uma responsabilidade partilhada e encora-
jam a todos a completarem o seu calendário de vacinação” explica Boakye-Agyemang.

Desafi os subsistentes

Iniciou-se o reforço das capacidades dos funcionários de mobilizar recursos, comunicar com 
os doadores, e prestar contas, o que deve continuar para que os progressos conseguidos sejam 
mantidos. Isso signifi ca que é importante prestar mais apoio à Unidade de Comunicação e 
Advocacia recrutando redactores da área científi ca e de advocacia, assim como designers gráfi -
cos para se continuar a transmitir mensagens tão claras e com o máximo impacto possível.

1.4: ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS DO SECTOR DA SAÚDE PÚBLICA

Realizações

Entre 2008 e 2012, o apoio do Escritório Regional da OMS para a África foi determinante 
para o lançamento de três associações de saúde pública: a Associação Africana de Economia e 
Política Sanitária (AfHEA), a Federação Africana de Obstetrícia e Ginecologia (AFOG) e a 

Panorâmica de uma sessão do Comité Regional
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Federação Africana de Associações de Saúde Pública (AFPHA). As três servem de plataforma 
para envolver as partes interessadas e promover o papel dos seus especialistas no processo de 
desenvolvimento de África.

Lançada em 2008, a AfHEA centra-se na economia e política sanitárias, e na advocacia para o 
uso destas no planeamento, elaboração de políticas e tomada de decisões nos países. A AFPHA 
foi criada em 2011 para envolver as principais partes interessadas de modo a infl uenciar as 
políticas e estratégias que terão um impacto positivo na saúde de todos os povos africanos. Por 
sua vez, a AFOG defende o investimento de mais recursos na saúde materna e neonatal.

Subjacente ao trabalho de proximidade e advocacia destas associações estão as novas alianças 
estratégicas que foram estabelecidas com importantes parceiros fi nanceiros, assim como o re-
forço de alianças já existentes. Estas foram reforçadas em 2006, quando organizei a primeira 
reunião entre a Administração da OMS e o Corpo Diplomático no Congo. Trata-se agora de 
uma reunião anual, que proporciona um diálogo mais efectivo sobre as políticas entre os Es-
tados-Membros e os países doadores. Além disso, os Representantes da OMS tornaram-se 
intervenientes activos nas Equipas da ONU nos países (UNCT). Isso signifi ca que a coorde-
nação entre as agências das Nações Unidas melhorou em linha com as orientações da reforma 
da ONU e a abordagem Unidade na Acção. A Declaração de Paris sobre a Efi cácia, a Harmo-
nização e o Alinhamento da Ajuda (2005) inspiraram-me a propor a criação de uma parceria 
de Harmonização para a Saúde em África (HHA). Liderada pela OMS, em 2006, a HHA fa-
cilita o desenvolvimento da saúde dirigido pelos países e oferece um meio através do qual os 
parceiros podem prestar um apoio coordenado aos governos no sector da saúde. Até ao mo-
mento, a HHA é composta por 16 agências de cooperação internacional. Foram igualmente 
reforçadas as relações de trabalho com os parceiros tradicionais, incluindo a USAID, o CDC, 
a Fundação Bill e Melinda Gates e o DFID. Também foram estabelecidas novas parcerias e 
intensifi cada a colaboração com as Comunidades Económicas Regionais, a sociedade civil e 
com iniciativas sanitárias mundiais. No entanto, continuamos a necessitar de mecanismos mais 
efi cazes que possibilite criar um maior impacto das acções dos parceiros sobre as condições de 
saúde das comunidades locais.

A parceria entre a OMS e a Comissão da União Africana (CUA) também ganhou um novo 
ímpeto quando as duas organizações assinaram um acordo em 2012 para substituir o acordo 
desactualizado de 1969 entre a OMS e a extinta Organização de Unidade Africana. A parceria 
entre as duas organizações fornece a alavanca técnica (da OMS) e política (da CUA) necessária 
para que as decisões sejam implementadas. Muitas decisões e resoluções que têm um impacto 
na vida das populações são aprovadas pelas reuniões dos Ministros da Saúde. É importante que 
estas resoluções sejam concretizadas e implementadas. As decisões tomadas pelos ministros 
estão agora a nortear o trabalho conjunto das duas organizações.

Por exemplo, a 1.ª Reunião dos Ministros Africanos da Saúde, que foi organizada conjunta-
mente pela OMS e pela CUA em Luanda, Angola, em Abril de 2014, culminou com a aprov-
ação da Declaração de Luanda e oito compromissos – incluindo acabar com as mortes 
materno-infantis evitáveis, criar um Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, e 
criar uma Agência Africana dos Medicamentos.

A OMS estabeleceu igualmente uma parceria estratégica com a Comissão Económica da 
ONU para a África (UNECA). No momento em que escrevo este relatório, estava a ser 
elaborado um plano sanitário conjunto, e as áreas de cooperação incluem o fi nanciamento da 
saúde no sentido de se avançar na da cobertura universal de saúde.
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Desafi os subsistentes

As associações e parcerias de saúde pública robustas são cruciais para ajudar a transformar ideias 
e planos em acções concretas, mas a sua sustentabilidade enfrenta uma série de desafi os. As 
difi culdades fi nanceiras signifi cam que suportar os custos operacionais dos escritórios das as-
sociações e fi nanciar conferências que permitam o essencial intercâmbio de ideias, bem como 
publicar livros para divulgar essas ideias, constitui um verdadeiro problema. Tendo em conta 
os salários relativamente baixos dos investigadores que trabalham na Região, o pagamento 
regular de uma quotização de associado também é um problema, o que tem um impacto nos 
custos operacionais.

Quando se realizam conferências, o seu êxito depende da apresentação de documentos cientí-
fi cos adequados. Isso pode ser difícil devido ao número limitado de investigadores do sector 
da saúde na Região. Há uma necessidade de aumentar o número de investigadores e de con-
seguir retê-los, assim como de melhorar a cultura da publicação para que os resultados possam 
ser efi cazes e de maior interesse.

Os problemas relativos ao recrutamento de pessoal do secretariado da HHA também precisam 
de ser resolvidos. Actualmente, há apenas um quadro superior e um assistente administrativo. 
Dado que o número de agências membros da HHA aumentou de 6 para 16 entre 2006 e 
2014, a capacidade já não é sufi ciente para lidar efi cazmente com a sobrecarga de trabalho. As 
bases da plataforma dos parceiros da HHA têm de amadurecer e os seus mecanismos têm de 
ser melhorados/consolidados de modo a alinhar as abordagens estratégicas dos parceiros com 
as políticas e os sistemas nacionais de saúde.
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“Desde que assumiu funções, a Directora-Geral da OMS afi rmou, em diversas 
ocasiões, que a saúde dos africanos é uma prioridade e que os progressos sustentáveis 
na saúde dependem, acima de tudo, do reforço dos sistemas de saúde.”

L. Sambo, 20081

CONTEXTO

Tal como expliquei no meu discurso de tomada de posse, como Director Regional, em 2005, 
os sistemas de saúde que permitam que os indivíduos, famílias e comunidades tenham acesso 
a cuidados de qualidade a um custo acessível são um pré-requisito para a saúde das populações 
e para um desenvolvimento humano sustentável em todos os países. Infelizmente, em 2005, a 
fragilidade da liderança e da gestão dos sistemas de saúde era um problema em muitos países 
africanos. A fraca capacidade de gestão nos ministérios da saúde, lutando contra a crise nos 
recursos humanos, infra-estruturas e fi nanciamento inadequado, bem como o fraco acesso às 
tecnologias da saúde, difi cultaram a aplicação de boas políticas. Isto signifi cou que seria um 
desafi o ainda maior atingir, como eu esperava, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
relacionados com a saúde, através do desempenho de sistemas de saúde com pessoal qualifi -
cado e motivado, que preste serviços de qualidade e equitativos, centrados nas necessidades 
das comunidades, incluindo as camadas mais vulneráveis1.

Mas, apesar da quantidade de problemas a resolver, as medidas postas em prática na última 
década provam que eles não eram, nem continuam a ser, insuperáveis.

2.1: SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE

Realizações

Por forma a se poder estabelecer as bases para melhores cuidados de saúde em toda a Região 
era necessário que os sistemas nacionais de saúde fossem sobejamente robustos para darem 
resposta às preocupações prioritárias. Para tal, todos os países precisavam de ter uma política 
nacional de saúde coerente como alicerce central. O Escritório Regional destacou peritos por 
toda a Região para elaborarem orientações destinadas à formulação de políticas e planos es-
tratégicos nacionais de saúde. Em resultado dessa medida, o número de países com políticas 
nacionais de saúde aumentou de 31 para 44, entre 2005 e 2009. O facto de possuírem estes 
instrumentos de gestão permitiu o uso mais racional de fundos internos e a mobilização de 
recursos externos, para cumprir as prioridades nacionais de saúde. Isto contribuiu para reforçar 
os sistemas distritais de saúde e melhorar a qualidade das intervenções, tal como a vacinação 
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contra as doenças evitáveis por este meio, e a melhoria do tratamento e prevenção de doenças 
da infância, como a pneumonia, a diarreia e o paludismo.

As equipas da OMS em toda a Região Africana têm apoiado os países na elaboração e apre-
sentação de propostas para acederem aos tão necessários fundos das Iniciativas Mundiais de 
Saúde, para melhorar os resultados dos sistemas de saúde. Eis o resultado: 34 países benefi ci-
aram de 514 milhões de dólares de fi nanciamento da Aliança Mundial para as Vacinas e a 
Vacinação (GAVI) (ver Caixa 1: Como a OMS/AFRO ajudou a Etiópia a obter um fi nancia-
mento da GAVI), bem como de outros investimentos de doadores.

Acompanhando a fi losofi a da nova liderança de descentralização e alargamento das redes de 
prestação de cuidados de saúde, a OMS/AFRO iniciou o reforço da saúde comunitária. Em 
2006, a Etiópia acolheu uma conferência internacional sobre Saúde Comunitária em África. 
O tema central era a aceleração do acesso universal a cuidados de saúde de qualidade, instando 
os governos a apoiarem o desenvolvimento da saúde comunitária, descentralizar a governação 
dos serviços de saúde e reforçar os distritos de saúde. Desde então, diversos países, incluindo 
a Etiópia, o Gana e o Ruanda têm incrementado a sua força de trabalho de saúde comunitária 
e, em resultado disso, têm melhorado o acesso aos cuidados de saúde2.

Todavia, o acesso às unidades de saúde bem fornecidas de pessoal e bem geridas só poderá ser 
consequente se houver disponibilidade de medicamentos e tecnologias, para tratar os proble-
mas dos doentes. A Comissão da Investigação para o Desenvolvimento da Saúde foi até ao 
âmago da questão, em 1990, durante a Conferência dos Prémios Nobel, na Suécia, quando 
revelou que apenas 5% do investimento mundial na investigação em saúde estava a ser direc-
cionado para afecções que representavam 95% do fardo mundial das doenças3. Para que os 
Estados-Membros Africanos possam realmente solucionar os problemas de saúde das suas 
populações, é preciso lutar contra este desequilíbrio fl agrante, a nível mundial, na investigação 
médica e no desenvolvimento, investindo na investigação prioritária, de modo a encontrar 
novas soluções para os seus problemas de saúde mais prementes.

Em 2008, decidi organizar a conferência ministerial de Argel, sob o lema Reduzir o Défi ce de 
Conhecimentos para Melhorar a Saúde em África, destinou-se a avaliar os conhecimentos para se 
atingirem os ODM e lutar contra as doenças tropicais negligenciadas (DTN). Esta conferência 
produziu a Declaração de Argel, que forneceu o roteiro para incrementar os sistemas de in-
vestigação em saúde criados em África.

No mesmo ano em que a Declaração de Argel foi adoptada, organizámos, juntamente com 
outras agências das Nações Unidas, a Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados de 
Saúde Primários (CSP) e Sistemas de Saúde na Região Africana. Tal resultou num comprom-
isso renovado de tornar os CSP na abordagem para reforçar os sistemas de saúde nos países 
africanos, sendo seu princípio fi losófi co fundamental para acelerar a consecução dos Objec-
tivos de Desenvolvimento do Milénioo. As evidências mostram que os CSP são uma das 
melhores abordagens para a promoção da saúde1, dado que permitem uma resposta multidis-
ciplinar e intersectorial às questões da saúde. Como expliquei na Cimeira Mundial da Saúde 
de 2010, “na Região Africana, a fragilidade dos sistemas de saúde tem sido um ob-
stáculo ao reforço da cobertura de intervenções essenciais de saúde. A incidência 
renovada nos Cuidados de Saúde Primários, com os seus princípios e valores de 
justiça social, equidade, solidariedade, participação comunitária efectiva e acção 
multissectorial, oferece uma abordagem sustentável para redefi nir os sistemas na-
cionais de saúde de forma fl exível4.”

A maioria dos países da Região adoptou políticas de saúde baseadas nos valores e princípios 
dos CSP para melhorar a igualdade no acesso a cuidados de saúde com qualidade.
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Desafi os subsistentes

Em cada área de realizações, há melhorias que têm de ser feitas com carácter de urgência. A 
investigação em saúde continua a deparar-se com toda uma série de obstáculos difíceis de 
ultrapassar. Alguns países da Região Africana não possuem legislação que abranja a vertente da 
investigação e, por isso, o investimento na gestão da investigação e dos conhecimentos é for-
temente limitado, tornando os investigadores demasiado dependentes de fontes externas de 
fi nanciamento que acabam por dominar a agenda da investigação. Infelizmente, o resultado é 
que grande parte da investigação na Região acaba por não satisfazer as necessidades das popu-
lações locais em matéria de saúde pública. Em muitos países, há escassez de investigadores 
activos de saúde – não porque não haja talentos nessa área, eles existem, e muitos – mas 
devido aos recursos lamentavelmente inadequados para formar pessoas, e/ou fundos para as 
fi delizar. Esta falta de investimento também se traduz num fraco acesso aos conhecimentos e 
à informação sanitária, devido a recursos tecnológicos de informação inadequados, incluindo 
a baixa conectividade à Internet em muitas zonas5.

Caixa 1: Como a OMS/AFRO ajudou a Etiópia a obter um fi nanciamento da 
GAVI

A Aliança GAVI foi lançada em 2000, numa altura em que as taxas mundiais da vacinação 
estavam a estagnar, para fi nanciar as vacinas das crianças em mais de 70 dos países mais 
pobres do mundo.

Imediatamente antes de eu tomar posse, a Etiópia estava numa missão para atingir a cober-
tura universal dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), através do seu Programa de Exten-
são dos Serviços de Saúde (PES). Trata-se de uma estratégia inovadora baseada na 
comunidade e focada na melhoria do acesso aos serviços de saúde e do seu respectivo uso. 
O PES foi concebido para aplicar medidas de promoção da saúde, de vacinação e de pre-
venção das doenças, para responder às principais causas da morbilidade e mortalidade ma-
terna, neonatal e infantil.

Lançado em 2002, as avaliações do PES confi rmaram o seu potencial, mas o programa 
tinha necessidade de se expandir para satisfazer as necessidades daqueles que deveria servir. 
Entre 2003 e 2006, 9 900 Agentes de Saúde Comunitários (ASC) estavam a trabalhar em 
toda a Etiópia, com dois ASC cobrindo zonas em que eram responsáveis por cerca de 5 000 
pessoas. Mas, para satisfazer o potencial dos programas, tinham de estar destacados mais de 
30 000 ASC, até 2008. Também os centros de saúde precisaram de ser alargados para co-
brirem 80% da população. Deste modo, quando abriram as candidaturas para o fi nancia-
mento da GAVI, em 2007, o Ministério da Saúde da Etiópia dirigiu-se à Representação da 
OMS no país para obter ajuda na elaboração da candidatura para uma injecção de fundos 
que pudesse acelerar a sua capacidade de incrementar o programa, através do alargamento 
dos serviços de CSP.

A OMS desempenhou um papel crucial no apoio a essa candidatura, particularmente for-
necendo a necessária base factual. E teve êxito: foram concedidos ao programa 76 493 933 
dólares americanos. Até 2008, a Etiópia fi cou a pouca distância de atingir a sua meta 
original, com 24 500 novos ASC formados e colocados por todo o país. Porém, até 2010, 
tinham sido formados e estavam a trabalhar no terreno 34 833 ASC. Mas a sua maior con-
quista foi o alargamento dos CSP, de 76,9% em 2005, para 90% em 2010. 
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A má governação e a falta de transparência dos sistemas de compras, associados a cadeias de 
abastecimento pouco fi dedignas, preços excessivamente variáveis e incomportáveis, bem 
como a fraca capacidade reguladora para assegurar a qualidade e a segurança dos produtos e 
tecnologias médicas, têm contribuído para uma situação em que, mesmo quando há disponi-
bilidade de medicamentos essenciais pertinentes, 50 % das pessoas não conseguem ter acesso 
aos mesmos6.

O funcionamento adequado dos serviços de saúde comunitários é o modo comprovado de se 
conseguir medicamentos essenciais para as pessoas que deles precisam. Felizmente que existem 
áreas deste tipo de intervenções que estão actualmente a funcionar melhor do que há uma 
década, como é o caso do HEP (Programa de Extensão dos Serviços de Saúde) da Etiópia (ver 
Caixa 1). Mas a apropriação e a participação que se espera que o conceito de saúde comu-
nitária produza, permitindo que as comunidades infl uenciem as políticas, o planeamento e o 
funcionamento dos serviços de saúde e tirem partido da sua prestação, não são ainda uma 
realidade. Em vez disso, existe uma proliferação de interesses de infl uência externa, com ca-
pacidade limitada, e que não fazem nenhuma tentativa para aproveitar os recursos e experiên-
cias comunitários já existentes7. Isto resulta na fraca apropriação comunitária do 
desenvolvimento da saúde, que ameaça o impacto dos projectos a longo prazo.

Este tipo de problemas está longe de conduzir à criação de sistemas nacionais de saúde plena-
mente funcionais e sustentáveis. Pelo contrário, eles simplesmente alimentam uma situação 
em que 47% da população não tem acesso a serviços de saúde de qualidade. Isto leva a conse-
quências inaceitáveis – como 59% das mulheres grávidas arriscarem a vida a dar à luz sem a 
ajuda de pessoal de saúde qualifi cado6.

2.2: COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE

Realizações

Em poucas palavras, o conceito da cobertura universal de saúde (CUS) signifi ca que toda a 
gente, independentemente de quem seja, onde viva ou da sua situação fi nanceira, deve ter 
acesso a serviços de boa qualidade que dêem resposta às suas necessidades essenciais. Mas, 
apesar da existência de intervenções comprovadas para enfrentar as doenças transmissíveis e 
não transmissíveis que ocorrem mais frequentemente, África carrega o fardo mais pesado des-
tas doenças, representando 69% dos casos mundiais de VIH, 80% dos casos de paludismo e 
26% dos casos de TB2. O nosso continente é o que apresenta menor cobertura no que res-
peita ao acesso a serviços essenciais de saúde. Por exemplo, apenas 43% das mulheres grávidas 
foram assistidas em quatro consultas pré-natais, em comparação com a média mundial de 
55%2.

As diligências para a CUS ajudarão a aligeirar estes problemas, garantindo um leque de serviços 
para todos, desde medicamentos e pessoal de saúde, a infra-estruturas e informação. Tal não 
acontecerá de um dia para o outro. Contudo, durante a 1.ª Reunião dos Ministros Africanos 
da Saúde, organizada pela CUA e a OMS, e realizada em Angola, em Abril de 2014, foi as-
sumido o compromisso de dar prioridade à CUS no continente, como parte do esforço na-
cional de desenvolvimento sanitário2.

Realçado como sendo fundamental para se atingirem os ODM relativos à saúde e mantê-los 
para além de 2015, o consenso entre a comunidade internacional de que a CUS é crucial para 
pôr termo à pobreza extrema deverá ajudar a impulsionar o compromisso de Luanda, à semel-
hança do actual crescimento económico em África, que deverá permitir o aumento da despe-
sa com a saúde2.
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Os trabalhadores de saúde qualifi cados são obviamente essenciais para se atingir a CUS. Em 
2005, foi criado o Observatório Africano dos Trabalhadores da Saúde (OATS), no Escritório 
Regional, para melhor compreender e enfrentar a grave escassez de pessoal de saúde em 
África. Muitos profi ssionais de saúde que se formam na África Subsariana acabam por emigrar 
para os países ocidentais, atraídos por melhores salários e melhores condições de trabalho. 
Através de um estudo realizado no Gana, Nigéria, África do Sul e Etiópia, constatámos com 
preocupação que a migração de médicos especialistas para  os Estados Unidos da América 
(EUA)8 aumentou entre 2002 e 2011, à excepção da África do Sul, onde se registou um de-
créscimo de 8% durante o mesmo período.

Contudo, a África Subsariana apenas dispõe de apenas 3% da força de trabalho mundial da 
saúde, mas tem 11 % da população mundial e 24% do fardo mundial das doenças [9]. Para 
piorar esta situação, países como a Libéria possuíam apenas 1,37 médicos para 100 000 habit-
antes em 2008, em comparação com 7,76 médicos para 100 000 habitantes, em 1973. Isto 
representa um acentuado contraste com países desenvolvidos, como por exemplo, os EUA, 
que possuem 250 médicos para 100 000 habitantes8.

As razões profundas desta fuga de cérebros remontam aos programas de ajustamento estrutural 
de 1980, que foram implementados no mundo desenvolvido por instituições fi nanceiras in-
ternacionais, como parte das difíceis condições de ajuda fi nanceira. Os cortes orçamentais 
arrasadores nos serviços de saúde pública provocaram a emigração de um número consid-
erável de médicos recém-licenciados da África Subsariana para a América, entre 1984 e 1995. 
Esta tendência não está a revelar quaisquer sinais de inversão8.

Os serviços de estatística da OMS acompanharam durante muito tempo estes desequilíbrios 
na força de trabalho da saúde a nível mundial Sob a minha liderança, criámos o OATS, que 
ajudou os países a criarem os seus próprios observatórios nacionais, para monitorizar as 
 tendências e fundamentar o diálogo político e a tomada de decisões9. Até agora, 13 
 Estados-Membros já criaram os seus observatórios. Foi também aprovado pelo Comité Re-
gional Africano10 um roteiro para aumentar os recursos humanos para a saúde a prestação de 
melhores serviços de saúde daí resultantes, para orientar as respostas dos Estados-Membros, no 
sentido de assegurar a disponibilidade, fi delização e desempenho dos seus profi ssionais de 
saúde.

No entanto, por mais boa vontade que se tenha, a implementação efectiva da CUS está de-
pendente dos recursos. Em 2006, a OMS/AFRO concebeu a Estratégia Regional de Finan-
ciamento da Saúde para acelerar um fi nanciamento justo, sustentável e efi ciente, para se 
atingir as metas nacionais da saúde, incluindo os ODM relativos à saúde. O planeamento e 
orçamentação estratégicos para prevenir e combater todas as principais doenças, e angariar os 
fundos necessários aos sistemas de saúde para o permitir, tiveram o apoio do Instrumento das 
Nações Unidas “Uma Só Saúde”. Este instrumento constitui um quadro único que permite 
aos planeadores levarem em consideração o impacto das doenças e os orçamentos necessários 
à sua abordagem holística, e conseguirem conceber estratégias em conformidade, em vez de 
orçamentarem cada doença isoladamente. Esta forma mais coerente de funcionar refl ecte-se 
também no Atlas de Despesas da Região Africana. Publicado em 2011, que fornece uma pan-
orâmica das despesas nacionais de saúde e ajuda a defi nir com mais efi cácia as opções estratég-
icas do fi nanciamento da saúde.

Foi ainda realçado o trabalho coordenado para melhorar a disponibilidade da informação, 
monitorizar as tendências da saúde e apoiar a implementação de estratégias nacionais, graças à 
criação do Observatório Africano da Saúde (OAS), em 2010. Este observatório, que serve 
toda Região, facilita o armazenamento e a partilha dos dados e estatísticas, a produção e troca 
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de informações, evidências e conhecimentos, e proporciona um espaço em que os praticantes 
de medicina podem obter apoio de outros dentro da Região.

A plataforma dos dados e estatísticas do OAS, baseada na Internet, oferece os melhores dados 
e estatísticas disponíveis sobre saúde na Região Africana. Ela inclui o Atlas das Estatísticas da 
Saúde em África, que é actualizado anualmente, e perfi s estatísticos de saúde completos para 
cada um dos 47 países da Região. Outra plataforma fornece perfi s analíticos nacionais de saúde 
para servirem de base à defi nição das políticas e à tomada de decisões num vasto leque de 
áreas. Uma publicação-chave do OAS é o Monitor Africano da Saúde – uma publicação per-
iódica trimestral. O OAS tem ainda dado apoio aos países na criação dos seus próprios ob-
servatórios nacionais de saúde (NHO) que servirão também de plataformas de colaboração 
para reforçar os sistemas nacionais de informação sanitária.

Caixa 2: Como está a Cibersaúde a ajudar a cobertura universal de saúde

Miguel Peixoto, responsável pelos Dados e Informática da Saúde no Escritório da OMS/
AFRO e Ponto Focal Regional para a Cibersaúde, explica o modo como esta pode con-
tribuir para se atingir a cobertura sanitária universal.

“As soluções de cibersaúde podem ajudar o pessoal de saúde a nível de uma informação 
mais rápida, de acesso seguro aos doentes, através de instrumentos como os Registos Clíni-
cos Electrónicos, para se poderem prestar melhores cuidados de saúde. É especialmente útil 
em zonas rurais remotas e pobres, pois os utentes, em vez de terem de pagar o transporte 
para consultarem um médico na unidade de saúde mais próxima, perdendo tempo e 
gastando os seus fundos limitados, podem usar telemóveis para contactar os agentes de 
saúde, que conservarão todos os seus registos clínicos armazenados electronicamente, 
podendo assim, pelo menos, iniciar o processo de lhes prestar um potencial aconselha-
mento médico, mesmo antes de se encontrarem.

Os países que aplicaram Sistemas Electrónicos de Registos Clínicos (SERC) têm sistemas 
de saúde mais robustos que poderão dispensar melhores cuidados de saúde, ao colocarem a 
informação clínica nas mãos correctas, no momento certo, de modo seguro e normalizado. 
Os SERC podem ainda melhorar a segurança dos doentes, pois fornecem uma panorâmica 
completa da história clínica e medicamentosa de cada doente, o que ajuda a evitar poten-
ciais enganos. Por exemplo, algumas soluções de cibersaúde permitem às parteiras que 
trabalham em zonas remotas com doentes muito afastados uns dos outros, uma forma efi caz 
de monitorizarem os progressos das suas doentes e de serem rapidamente alertadas para 
quaisquer problemas que surjam.

Trata-se também de um instrumento catalisador para despertar consciências. Por exemplo, 
na Gâmbia, em 2009, a OMS, o Ministério do Ensino Básico e Secundário e o Ministério 
da Saúde e da Segurança Social, lançaram o Projecto da OMS sobre Saúde Escolar: usar as TIC 
para promover a saúde na escola. Mais de 1600 estudantes de 10 escolas secundárias partici-
param e completaram cursos electrónicos sobre abuso de substâncias, segurança dos ali-
mentos, exercício físico, VIH/SIDA e paludismo.

O projecto foi um verdadeiro sucesso em virtude da capacitação e da liderança do país: 
houve uma clara descrição e análise dos mais importantes desafi os da saúde contemplados, 
tendo estes sido elaborados e implementados de modo sustentável. Isto demonstrou ainda 
como a utilização de instrumentos de ensino electrónico podem chegar a zonas remotas e 
colmatar as lacunas de conhecimentos e de acesso entre os distritos rurais e urbanos.”
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Os rápidos desenvolvimentos nas tecnologias da comunicação na última década permitiram 
também o alargamento da cobertura de saúde – sobretudo nas zonas rurais com poucos recur-
sos, em que a falta de infra-estruturas e as despesas de transporte signifi ca profi ssionais de saúde 
a entrar e doentes a sair – constituem um desafi o permanente. Nove países da Região (Bot-
suana, Côte d’Ivoire, Gana, Quénia, Maurícia, Nigéria, Ruanda, África do Sul e Tanzânia) 
elaboraram estratégias nacionais de cibersaúde, numa tentativa para combater esta situação, 
explorando o potencial das TIC na saúde (ver Caixa 2: Como a cibersaúde está a ajudar a 
cobertura sanitária universal).

Desafi os subsistentes

Apesar dos progressos realizados, há ainda muito a fazer antes que a CUS se torne uma reali-
dade. Um dos maiores desafi os inclui a fragilidade das parcerias público-privadas e a falta de 
um empenho político sustentado11 , assim como políticas de fi nanciamento da saúde pouco 
coerentes, o que conduz a um fi nanciamento limitado, injusto e inefi caz dos problemas pri-
oritários de saúde.

Os Estados-Membros deverão enfrentar estes problemas com o apoio da OMS e outros par-
ceiros. Pelo seu lado, é vital que estes, entre outras coisas, ajudem os países a conceber um 
quadro para monitorizar a CUS e gerar e mobilizar recursos, os quais são absolutamente 
necessários para concretizar esta visão��.

2.3: MEDICAMENTOS CONVENCIONAIS E TRADICIONAIS

Realizações

Têm-se registado progressos na área da reg-
ulamentação farmacêutica. Em 2005, apenas 
34 Estados-Membros tinham políticas de 
medicamentos baseadas em evidências. Em 
2014, esse número tinha subido para 43 
países e a maioria tinha implementado essas 
políticas. Trinta e cinco países tinham elabo-
rado Formulários Nacionais de Medica-
mentos Essenciais (EML) e 22 países tinham 
instituído orientações para tratamento. Estes 
progressos podem, em parte, atribuir-se ao 
reforço das Autoridades Nacionais Regu-
ladoras dos Medicamentos (NRA) entre 
2006 e 201312,13 (ver Caixa 3: Passos para o 
êxito: como a OMS /AFRO ajudou a mel-
horar a regulamentação dos medicamentos).

Entre 2005 e 2014, a OMS/AFRO organizou três Conferências Africanas para a Regulação 
dos Medicamentos. A primeira realizou-se em 2005, na Etiópia, e a segunda em 2009, em 
Moçambique. A terceira, que foi também a primeira Conferência Científi ca sobre Regulação 
dos Medicamentos em África, realizou-se na África do Sul, em Dezembro de 2013. Estas 
conferências ajudaram os países a identifi carem os problemas e a desenvolverem estratégias 
para melhorar a regulação dos produtos médicos. Os progressos registados na regulação dos 
produtos médicos foram analisados e a OMS, juntamente com a União Africana, está a apoi-
ar a criação da Agência Africana dos Medicamentos (AMA).
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Entretanto, o debate mundial em curso sobre produtos médicos de qualidade inferior/adul-
terados/falsamente rotulados/falsifi cados/contrafeitos (SSFFC) levou à criação de um Grupo 
de Acção para os SSFFC, em 2010. Este evoluiu para um Grupo de Trabalho em 2012, com 
vista a aprofundar a análise dos problemas criados por estes produtos e permitir aos Estados-
Membros Africanos disporem de melhor informação para os debates em curso no palco mun-
dial. Em Abril de 2013, realizaram-se, na Nigéria e na Tanzânia, acções de formação para 
pessoal essencial de 32 países, como parte do Projecto Mundial de Vigilância e Monitorização 
dos Produtos Médicos SSFFC. Foi criado um sistema de alerta rápido, reforçando a capaci-
dade dos Estados-Membros para detectar os produtos médicos SSFFC, iniciar a avaliação de 
riscos e partilhar informação tão rapidamente quanto possível. Até ao momento, as notifi -
cações de países africanos e as investigações que se seguiram, conduziram a importantes alertas 
sobre a circulação de produtos antipalúdicos falsos na África Ocidental e Central. As autori-
dades nacionais reguladoras dos medicamentos foram imediatamente informadas, para tomar-
em medidas apropriadas de protecção da saúde pública.

A Medicina Tradicional Africana está também a ser lentamente trazida para o domínio do 
regulador. No Dia da Medicina Tradicional, em Agosto de 2013, lembrei que as estimativas 
actuais da OMS revelam que para 80% das pessoas do mundo em desenvolvimento, a me-
dicina tradicional é a principal — e, por vezes, a única — fonte de cuidados de saúde. Na 
nossa Região, a medicina tradicional tem fortes origens históricas e culturais, e é de lamentar 
que a vertente da Investigação e Desenvolvimento nesse domínio ainda não tenha recebido o 
fi nanciamento adequado14 .

Apesar da falta de fundos, têm-se registado alguns progressos. Em 2013, quarenta países tin-
ham criado políticas nacionais de medicina tradicional, em comparação com apenas 22 em 
2005, e 29 países tinham enquadramento legal para a prática da medicina tradicional. Trinta e 
nove países tinham criado um departamento nacional para a medicina tradicional, em com-
paração com 31 em 2005, e 24 tinham programas nacionais de medicina tradicional, em 
comparação com 15 em 200515,16.

Desafi os subsistentes

O investimento na vertente da investigação e desenvolvimento da medicina tradicional terá 
de aumentar, criando-se parcerias mais fortes que envolvam os governos, os doadores, o sector 
privado e as partes interessadas relevantes. Como sublinhei no Dia Africano da Medicina 

Caixa 3: Passos para o êxito: Como a OMS/AFRO ajudou a reforçar a regulação 
nacional dos medicamentos

1. O número de funcionários das Autoridades Nacionais Reguladoras dos Medicamentos 
(NRA) habilitados a implementar a regulação básica aumentou em 50%, entre 2005–
2011.

2. Em 2011, 87% dos funcionários das NRA estavam habilitados a considerar as candi-
daturas à autorização de introdução no mercado de produtos farmacêuticos – um con-
siderável aumento em relação aos 37% dos funcionários, em 2005.

3. Em 2005, apenas 50% das NRA informaram que tinham um serviço de inspecção far-
macêutica. Em 2011, essa percentagem tinha subido para 83%.

4. Foi dado apoio às NRA em 19 Estados-Membros, para que pudessem desenvolver 
capacidades de análise das candidaturas a ensaios clínicos, aprovar esses ensaios e inspec-
cionar os respectivos locais.
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Tradicional de 2013, isso poderia gerar um retorno positivo para a Região, onde os produtos 
da medicina tradicional têm elevada aceitação. Os governos terão de incluir a vertente da 
investigação e desenvolvimento da medicina tradicional nas suas agendas nacionais de inves-
tigação em saúde e criar rubricas orçamentais para apoiar a implementação da estratégia sobre 
medicina tradicional aprovada pelo Comité Regional Africano da OMS. Pela sua parte, a 
OMS continuará a apoiar os esforços dos países para tornar a medicina tradicional numa com-
ponente viável dos seus sistemas nacionais de saúde14.

2.4: TRABALHO LABORATORIAL

Realizações

Os últimos dez anos constituíram um verdadeiro ponto de vi-
ragem nos serviços laboratoriais, tendo os laboratórios existentes 
sido reforçados, através das orientações para a vigilância e res-
posta às doenças, e tendo sido criados departamentos laborato-
riais nos ministérios da saúde de 20 países. Em 2014, mais de 80 
laboratórios em 45 países participavam num programa regional 
de Avaliação Externa da Qualidade (EQA) sobre testes serológi-
cos do VIH, hematologia e química clínica, agentes patogénicos 
entéricos e da meningite, microscopia do paludismo e da TB, 
assim como sobre a peste. Outras realizações foram o Processo 
de Reforço Gradual dos Laboratórios para a Acreditação 
(SLIPTA), em 2011. Cinquenta e seis laboratórios auditados em 
8 países (Camarões, Quénia, Moçambique, Nigéria, Ruanda, 
Tanzânia, Uganda e Zâmbia), que usam a lista de verifi cação 
SLIPTA, foram recomendados para acreditação internacional. 
Quatro laboratórios foram acreditados para as normas ISO 
15189, no Quénia, Tanzânia, Uganda e Togo, em 2013. Os 

Caixa 4: Por que deve a medicina tradicional ser reconhecida a par das opções 
convencionais

O Ministro da Saúde e Cuidados Pediátricos do Zimbabwe, Dr. Pagwesese David Par-
irenyatwa, explica a importância da medicina tradicional no seu país:

“A medicina tradicional continua a constituir a primeira fonte de cuidados de saúde para a 
maioria das populações indígenas do Zimbabwe e terá de ser integrada nos sistemas nacion-
ais de saúde. O objectivo de reconhecer e desenvolver a medicina tradicional, como parte 
dos sistemas de saúde convencionais, só poderá ser atingido quando os produtos da me-
dicina tradicional forem incluídos nos formulários nacionais de medicamentos essenciais, 
para serem administrados por praticantes médicos com formação apropriada e quando os 
praticantes qualifi cados da medicina tradicional forem sujeitos a regulação. É, por isso, 
importante que os países invistam na investigação científi ca sobre as práticas e produtos da 
medicina tradicional, para se obterem evidências sobre a segurança, efi cácia e qualidade, 
que reforcem a regulamentação existente. A OMS elaborou orientações e estratégias para 
a consecução desse objectivo, tendo aumentado o seu apoio na última década. Os países 
terão de adoptar e usar esses instrumentos para desenvolverem a medicina tradicional. A 
OMS terá, portanto, de continuar a prestar o necessário apoio técnico”.
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Camarões e o Quénia viram reactivados os seus Centros de Excelência para a Formação 
Contínua em Diagnóstico Imagiológico, para melhorar os serviços de diagnóstico radiológico.

Foram também criadas redes regionais de laboratórios, incluindo a Rede de Laboratórios para 
as Epidemias causadas por Agentes Patogénicos (EDPLN), para combater os agentes patogéni-
cos da classe 4 (p. ex., Ébola e Marburgo). Entretanto, a rede regional de laboratórios da gripe 
apoia os esforços para diagnosticar e tratar a gripe e outros tipos de vírus respiratórios, como 
a Síndrome Respiratória do Médio Oriente-vírus corona (MERS-CoV).

Com o apoio da OMS, fi zeram-se igualmente grandes progressos em toda a Região para 
melhorar a disponibilidade, segurança e acesso a produtos do sangue seguros. O sangue seguro 
é fundamental em várias situações de emergência sanitária. Entre estas contam-se as trans-
fusões urgentes necessárias para as mulheres que têm hemorragias graves, durante ou após o 
parto, um número tragicamente elevado na Região Africana, e para as vítimas de acidentes 
rodoviários, cujas consequências representam algumas das principais doenças não transmis-
síveis (DNT) na Região17.

Felizmente, todos os 47 Estados-Membros conceberam ou actualizaram as suas políticas de 
sangue. Desde 2014, todos os países fazem os testes de VIH, 42 os testes do HBV e da sífi lis e 
41 os testes da hepatite C – mais do dobro dos países que faziam os testes em 2005. Vinte e 
nove países participam actualmente num sistema externo de avaliação da qualidade para as 
Infecções Transmitidas por Transfusões (ITT) e o número de doações de sangue aumentou 
também na última década. Na minha mensagem do Dia Mundial do Dador de Sangue, em 
Junho de 2014, afi rmei que a recolha de sangue de dadores voluntários não pagos, através de 
sistemas de recrutamento de dadores bem organizados, é mais segura, mais efi caz e mais efi -
ciente do que a recolha de sangue de familiares ou de substituição feita nos hospitais”.18

A  segurança dos doentes está, evidentemente, no centro de todas estas mudanças e, em 2009, 
foi lançada a Parceria Africana para a Segurança dos Doentes (APPS). Esta envolve criar sin-
ergias entre instituições de cuidados de saúde, na sua maioria hospitais, destinadas a melhorar 
a segurança dos doentes em todas as áreas, incluindo a doação de órgãos, as transfusões de 
sangue e os transplantes. Esta questão reuniu 18 especialistas e decisores de 11 países, para 
partilhar experiências, durante uma consulta regional em 2009. O número de parcerias desde 
o lançamento da APPS aumentou dos 6 iniciais para 17 países da Região. Prevê-se que esta 
expansão tenha continuidade.

Desafi os subsistentes

Apesar do aumento das doações de sangue, a recolha ainda não é sufi ciente e, até à data, 34 
países elaboraram planos estratégicos que apenas satisfazem 50% das necessidades de sangue na 
Região. A falta de disponibilidade e acesso ao sangue seguro deve-se, muitas vezes, a infra-
estruturas inadequadas, insufi ciência de profi ssionais de saúde devidamente qualifi cados e di-
fi culdades de comunicação, problemas que impossibilitam a organização das colheitas de 
sangue em algumas zonas��. Para minorar esses problemas, é necessária uma abordagem mul-
tifacetada aos cuidados de saúde e o reforço contínuo das parcerias.
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“A saúde das mulheres na Região é deplorável porque a cada minuto morre uma 
mulher durante o trabalho de parto, ou sofre complicações para toda a vida devido à 
gravidez e ao parto. Venho por este meio lançar um apelo a todos os governos para 
que reforcem os seus compromissos e dedicação, de modo a acelerar a redução da 
mortalidade materna e neonatal como um direito fundamental à vida e ao desen-
volvimento. Do mesmo modo, não podemos esquecer-nos de envolver de forma 
activa as mulheres em todas as decisões relacionadas com a sua saúde e o seu bem-
estar [….]. “Uma nação prospera quando as mães sobrevivem; devemos fazer um 
esforço para mantê-las vivas”. Embora a tarefa possa parecer descomunal, incentivo 
África a garantir que “Nenhuma Mulher Morra Por Dar Vida”. Trabalhemos em 
conjunto e com empenho para reduzir os problemas de saúde, melhorar os estilos 
de vida e reduzir o número de mortes na Região Africana.”

S. Ex.ª, a Sr.ª Ellen Johnson Sirleaf, Presidente da República da Libéria, 20121

CONTEXTO

Em 2005, tornar-se, ou ser-se, uma mãe ou uma criança em muitas partes de África signifi -
cava estar em risco desproporcionadamente elevado de ser afectado por problemas de saúde 
crónicos ou sofrer uma morte prematura. Dos 14 países a nível mundial com uma taxa de 
mortalidade materna inaceitavelmente elevada, estimada em cerca de 1000 por cada 100 000 
nados-vivos, doze pertenciam ao continente africano. Existia apenas uma redução anual de 
0,1% nas mortes durante ou após a gravidez e o parto, que fi cava inaceitavelmente aquém dos 
5,5% de redução anual necessária para melhorar a saúde materna e cumprir o ODM 5 (mel-
horar a saúde materna).

Entretanto, para cada 1000 nados-vivos, 38 bebés morriam de complicações totalmente 
evitáveis, como asfi xia perinatal, prematuridade e sepsia neonatal. Isto era agravado pelo facto 
dos recém-nascidos serem invisíveis no fardo mundial das estimativas de doenças em 2005, o 
que signifi cava que não existiam intervenções focadas e adaptadas para satisfazer as suas neces-
sidades durante o esforço inicial para a consecução dos ODM. A transmissão vertical do VIH 
era também uma grande preocupação, com apenas 15% das mulheres grávidas a receberem 
anti-retrovirais (ARV) para prevenir a transmissão do vírus para o feto.

No continente, a adolescência estava também carregada de problemas de saúde. Estes in-
cluíam: casamento precoce, gravidez, violência, abuso de substâncias e infecção pelo VIH. O 
facto de, em 2005, o acesso a contraceptivos modernos ser limitado, com apenas cerca de 20% 
das pessoas a utilizá-los, não ajudava os problemas que os adolescentes enfrentavam.

Capítulo 3

Colocar a saúde das mães e das crianças em 
primeiro lugar
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Confrontado com a inaceitável situação difícil e trágica para as mães e crianças na Região, a 
OMS/AFRO adoptou medidas para concretizar uma mudança. Como o Dr. Sambo afi rmou, 
“não devemos aceitar viver para sempre com os piores indicadores de saúde materno-infantil 
do mundo 2.”

3.1: MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL

Realizações

Graças ao apoio que os Estados-Membros receberam para im-
plementarem o Roteiro de 2004 para Acelerar a Consecução 
dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio Relacionados 
com a Saúde Materna e Neonatal em África, os cuidados de 
obstétricos e neonatais de emergência foram reforçados em 43 
países na Região. Desses, 37 accionaram estratégias para aumen-
tar o nível de cuidados obstétricos de emergência e 29 países 
incluíram a notifi cação de mortes maternas na Vigilância e Re-
sposta Integrada às Doenças (VRID). Isto signifi ca que os min-
istros da saúde, a OMS e outros parceiros que trabalham na 
saúde da Região têm maiores capacidades de monitorizar e re-
sponder de forma efi caz a este trágico problema.

Os países receberam mais apoio para melhorarem as inter-
venções maternas e neonatais através de ferramentas e orien-
tações, como o Manual de Formação da OMS sobre Cuidados 

Neonatais Essenciais (ENC) e o Quadro Regional para a Eliminação da Transmissão Vertical 
do VIH. A Campanha para Acelerar a Redução da Mortalidade Materna em África (CAR-
MMA), lançada em 2009 pela OMS e pela UA, sob o lema “África Preocupa-se: Nenhuma 
Mulher Deve Morrer ao Dar Vida”, também teve resultados positivos. Apenas quatro anos 
após o seu lançamento, 37 países tinham recebido apoio para lançarem campanhas nacionais 
de CARMMA, colocando pressão signifi cativa nos governos para estes agirem. Vinte e qua-
tro países removeram as barreiras fi nanceiras para os serviços de maternidade e saúde infantil, 
resultando num melhor acesso e aproximando-se da consecução do ODM 4 (redução da 
mortalidade infantil) e 5. Notavelmente, Cabo Verde, Eritreia, Guiné Equatorial e Ruanda 
estão agora no bom caminho para a consecução do ODM 5A sobre a mortalidade materna, 
outros 34 fi zeram progressos e 18 países reduziram as mortes maternas em 50%. Para além 
disso, a taxa de mortalidade de crianças com menos de cinco anos desceu de 173 por cada 
1000 nados-vivos em 1990, para 95 por cada 1000 nados-vivos em 20122. (ver Caixa 1: 
Como a Libéria reduziu a mortalidade das crianças com menos de cinco anos)

Desafi os subsistentes

Embora as recompensas dos esforços feitos em todos os sectores comecem a ser observadas, 
África comporta ainda o fardo de 47% da mortalidade das crianças com menos de cinco anos 
e 56% da mortalidade materna a nível mundial3. Tal como realcei durante o meu discurso na 
Inauguração Ofi cial do Grupo de Acção para a Saúde Reprodutiva, Materna, Neo-
natal e Infantil, em Abril de 2014, “o rácio de mortalidade das crianças com menos de 
cinco anos, de 95 por cada 1000 nados-vivos está ainda muito longe dos desejados 58 por cada 
1000 nados-vivos, de modo a alcançar a meta do Objectivo de Desenvolvimento do Milénio. 
O actual rácio de mortalidade materna está ainda inaceitavelmente elevado. Aliás, as mulheres 
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e crianças da Região Africana continuam a enfrentar um elevado peso de doenças muito alta 
e taxas de mortalidade elevadas2.”

É necessária uma abordagem multifacetada para resolver este problema. Melhorar as infra-
estruturas da saúde, de modo a permitir um melhor acesso do público aos profi ssionais de 
saúde, garantir mais investimento, modernizar as instalações e tecnologias da saúde e aumentar 
os recursos humanos são apenas algumas das mudanças que devem urgentemente ser colocadas 
em prática. Fundamentalmente, como salientei, “os países africanos devem continuar a exer-
cer pressão a favor dos cuidados de saúde primários ao nível local, envolver famílias e comu-
nidades e melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade. Os cuidados de saúde 
universais são o novo movimento global que pode levar-nos a melhorar os resultados da saúde 
materna e infantil.2”

3.2: DOENÇAS NEONATAIS E INFANTIS

Realizações

A sobrevivência infantil na Região tem vindo a melhorar progressivamente durante a última 
década, com 15 países a estarem agora no bom caminho para alcançarem o ODM 4, com-
parado com apenas 5 em 2006. Estes desenvolvimentos devem-se, em parte, ao reforço das 

Caixa 1: Como a Libéria reduziu a mortalidade das crianças com menos de cin-
co anos

Entre 1990 e 2012, a Libéria observou uma fantástica redução de 70% na mortalidade de 
crianças com menos de cinco anos, alcançando a sua meta do ODM 4. Esta rápida redução 
é atribuída a vários factores, desde uma forte liderança e governação na saúde, que imple-
mentou políticas efi cazes de saúde materna, neonatal e infantil (SMNI), até ao quadro ju-
rídico robusto que o país possui para a gestão farmacêutica e a melhoria do Serviço 
Nacional de Medicamentos.

De forma impressionante, o país não permitiu que as fraquezas nos recursos humanos do 
sector da saúde difi cultassem a prestação de cuidados. Em vez disso, os recursos foram ca-
nalizados para a formação do pessoal de saúde local que o país possui para que realizem 
intervenções de impacto elevado. A motivação dos profi ssionais de saúde para trabalharem 
em circunstâncias que são muitas vezes problemáticas foi facilitada graças à introdução de 
incentivos com base no desempenho.

O Sistema de Informação de Gestão da Saúde e o Sistema de Informação da Saúde Distri-
tal foram também reforçados para permitir a recolha e utilização de dados para impulsio-
nar as reformas do sistema de saúde, assim como melhorar o planeamento com base em 
evidências e a tomada de decisões políticas. Foram também fornecidos serviços básicos 
preventivos e curativos de SMNI, como a suplementação de vitamina A, pelo menos qua-
tro visitas de cuidados pré-natais a mulheres grávidas, uma visita pós-natal até dois dias 
depois do parto, assim como conselhos relativos aos contraceptivos.

Todos estes sucessos para aumentar a cobertura e acessibilidade dos serviços de SMNI fo-
ram sustentados pela decisão do governo da Libéria em dar prioridade à saúde infantil e 
atribuir fundos governamentais e de doadores à SMNI.
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capacidades e ao apoio que a OMS/AFRO e os parceiros 
implementaram, desde o pacote do Curso de Cuidados 
Neonatais Essenciais (ENCC), cujo objectivo é prevenir 
75% de mortes neonatais devido às complicações evitáveis 
mencionadas acima (ver Contexto), às orientações para as 
Visitas Domiciliárias Pós-Natais para Mães e Recém-nasc-
idos. O primeiro foi assumido por 35 países e o segundo 
foi implementado em 26.

Um número ainda maior de países recebeu apoio para elaborar e implementar a Estratégia da 
OMS/AFRO sobre a Sobrevivência Infantil. Criada em 2006, 38 países já a implementaram 
e o ritmo da redução da mortalidade nas crianças com menos de cinco anos tem aumentado, 
com uma redução geral de 45%, segundo os últimos dados publicados em 2013. Existe tam-
bém uma maior cobertura da Atenção Integrada às Doenças Infantis (AIDI), uma estratégia 
elaborada pela OMS e pela UNICEF para envolver as famílias, práticas de saúde comunitári-
as e profi ssionais da saúde nos cuidados de crianças com menos de cinco anos. A estratégia 
inclui a aceleração do encaminhamento de crianças gravemente doentes e promove uma mel-
hor nutrição e a implementação correcta de tratamentos prescritos para crianças a receberem 
cuidados domiciliários. Vinte e oito países estão agora a lançar a rede AIDI de forma mais 
ampla, de modo a chegar a mais de 75% dos distritos-alvo.

Esta melhoria tem sido apoiada por um conjunto de recursos e orientações da OMS, incluin-
do Ferramentas de Ensino à Distância da AIDI, Triagem, Avaliação e Tratamento de Emergên-
cia (ETAT) e Alimentação de Bebés e Crianças (IYCF). Sob a minha liderança, realizaram-se 
estudos nesta área que salva vidas. Um desses estudos revelou que os recém-nascidos com si-
nais de sépsis, uma infecção no sangue, podem ser tratados com um tratamento simplifi cado 
de antibióticos se forem rapidamente identifi cados pelos profi ssionais de saúde da comuni-
dade. Essencialmente, este tipo de conclusões aumenta as opções para o acesso a tratamentos 
atempados e efi cazes que salvam vidas a nível da comunidade.

Desafi os subsistentes

Apesar dos progressos, a maior parte dos países ainda não se encontra no bom caminho para 
alcançar o ODM 4 até 2015. Isto deve-se a vários obstáculos, como a defi ciente coordenação 
entre os parceiros, o número limitado de profi ssionais de saúde qualifi cados, e insufi ciente 
apoio fi nanceiro e outros problemas dos sistemas de saúde que são incapazes de lidar com 
emergências obstétricas e neonatais4. Para fazer face a estas situações, criei um grupo de acção 
para a Saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal e Infantil (SRMNI) em 2013 para aconselhar 
a OMS/AFRO sobre as medidas que a Organização e os seus parceiros devem tomar para 
melhorar a saúde materna, neonatal, infantil e adolescente agora e após 20152.

O grupo de acção, que é composto por 16 membros que representam várias disciplinas, re-
uniu-se pela primeira vez em Abril de 2014 em Brazzaville. As principais recomendações até 
ao momento incluem a continuação da advocacia para um maior investimento na saúde a 
todos os níveis; apoiar os países no reforço dos sistemas de saúde em resposta ao ambiente em 
constante mudança; responder aos efeitos da rápida urbanização e das alterações climáticas; dar 
prioridade aos direitos das mulheres, crianças e adolescentes; e promover a cooperação téc-
nica entre os países da Região, com vista a benefi ciar os mais desfavorecidos. Para além disso, 
o grupo de acção recomendou que a OMS apoie o reforço da capacidade dos serviços nacion-
ais de estatística sanitária com vista à produção, análise e utilização efi caz das bases para mel-
horar os serviços de saúde reprodutiva, materna, infantil e adolescente.
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3.3: SAÚDE DOS ADOLESCENTES

Realizações

Muitos adolescentes em todo o continente 
têm de lidar com uma enorme quantidade 
de problemas incrivelmente difíceis (ver 
Contexto mais acima). Embora tenha sido 
lançada, em 2001, uma estratégia regional 
sobre a saúde dos adolescentes, o número 
de desafi os que os Estados-Membros e os 
parceiros estavam a enfrentar noutras áreas 
da saúde signifi cava que pouco estava a ser 
feito antes de 2006 para que a estratégia 
tivesse um verdadeiro impacto. Desde en-
tão, tem havido uma vaga de iniciativas 
para implementar intervenções de saúde 

adolescente. A OMS/AFRO tem ajudado a acelerar este impulso ao desenvolver políticas e 
estratégias, orientações e ferramentas a nível nacional, juntamente com os Estados-Membros. 
Para ajudar a planear e acompanhar a implementação destas intervenções, a OMS ajudou na 
adaptação regional de um conjunto de indicadores adolescentes, de modo a que possam ser 
utilizados ao longo do continente. A Organização também colaborou com a UNICEF e o 
FNUAP, para desenvolver formas dos países identifi carem intervenções prioritárias de saúde 
dos adolescentes.

Uma das principais intervenções foi a introdução da vacina contra o Vírus do Papiloma Hu-
mano (VPH) em 20135 para ajudar a prevenir e controlar o cancro do colo do útero. Até 
agora, 20 países introduziram a vacina do VPH nos seus programas de saúde dos adolescentes 
ou a nível nacional ou através de projectos-piloto. Para além disso, 30 países desenvolveram 
as suas políticas ou planos estratégicos de saúde dos adolescentes; e 23 introduziram padrões 
de serviço da saúde amigos dos adolescentes, como o Zimbabwe (ver Caixa 2: Tornar o 
nosso serviço de saúde amigo dos adolescentes).

Desafi os subsistentes

Tal como a maior parte dos problemas neste capítulo, o aumento de intervenções compro-
vadas é prejudicado pelos fracos sistemas de cuidados de saúde e pela falta de envolvimento da 
comunidade. De modo a ter qualquer esperança de seguir em frente, as estratégias e inter-
venções devem ser defi nidas e implementadas com os adolescentes ao leme. Toda a comuni-
dade, desde os pais e professores às autoridades nacionais e sociedade civil, deve estar muito 
mais ciente dos problemas da saúde adolescente, de modo a que possa responder de forma 
apropriada e apoiar os adolescentes nos seus cuidados. As intervenções na saúde dos adoles-
centes também devem ser alargadas e devidamente monitorizadas e avaliadas, de modo a as-
segurar que chegam a quem necessita.

3.4: TRANSMISSÃO VERTICAL DO VIH

Realizações

Com 70% das infecções pelo VIH em todo o mundo a ocorrerem na África Subsariana, assim 
como 75% das mortes relacionadas com o VIH7, prevenir a transmissão do vírus das mulheres 
para os seus bebés é uma forma fundamental de reduzir a propagação da doença. A OMS tem 
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sido crucial na eliminação da transmissão vertical, ao apoiar os países na Região Africana a 
aumentarem a qualidade dos serviços de Prevenção da Transmissão Vertical do VIH (PTV) 
(ver Caixa 3: A diferença que fazem os serviços de PTV).

Até agora, 35 países implementaram estes serviços. Para além disso, as orientações de 2013 da 
OMS sobre o uso de anti-retrovirais (ARV) foram distribuídas por toda a Região, com 21 
países prioritários a receberem apoio no uso das orientações8. Uma das principais reco-
mendações foi que todas as mulheres grávidas e lactantes com VIH, assim como todas as cri-
anças com menos de cinco anos, devem receber terapêutica anti-retroviral (TAR) imediatamente.

As orientações também recomendam a TAR imediata para as crianças com menos de cinco 
anos com VIH e para as mulheres grávidas e lactantes com VIH. Isto aumentou ainda mais o 
número de mulheres grávidas seropositivas envolvidas na prevenção da transmissão vertical, 
passando do 15% em 2005 para 63% em 2012. Só entre 2009 e 2012, estima-se que o  aumento 

Caixa 2: Tornar o nosso serviço de saúde mais interessante para os adolescentes

Em 2009, no Zimbabwe, 4,2% das raparigas entre os 15 e os 19 anos e 10,6% das raparigas 
entre os 20 e os 24 anos estavam infectadas com o VIH6. As gravidezes na mesma faixa 
etária tinham aumentado, com 24% das raparigas entre os 15 e os 19 anos a lidarem com 
gravidezes não planeadas em 2010/2011, comparado com os 21% em 2005. Existiam tam-
bém taxas elevadas de abortos inseguros, falta de serviços de saúde amigos dos adolescentes 
e uma taxa elevada de abandono escolar, em parte devido aos problemas de saúde com que 
os estudantes se confrontavam.

Para fazer face a esta situação, o ministério da saúde do Zimbabwe colaborou com a OMS 
no lançamento de um projecto-piloto que se centrava nas alterações comportamentais en-
tre os jovens dos 19 aos 22 anos e na prestação de serviços efi cazes de saúde de qualidade 
para esses mesmos jovens. A Escola de Enfermagem Parirenyatwa, em Harare, no Zimba-
bwe, serviu como local de teste. O principal objectivo era reduzir as gravidezes indesejadas 
entre os estudantes de enfermagem na escola, mas também utilizar este projecto e a pre-
venção do VIH como forma de abordar outros problemas de saúde dos jovens.

Essencialmente, foi um programa gerido por estudantes, para que os adolescentes estivessem 
envolvidos no planeamento e monitorização do projecto. Isto signifi cava que estava ajus-
tado às necessidades dos seus pares e dava-se prioridade à confi dencialidade dos doentes. 
Como resultado, mais de 75% dos estudantes utilizaram o serviço, que ainda está em fun-
cionamento, durante os dois anos do projecto-piloto. Aqui está o que aconteceu:

 • As gravidezes diminuíram de 21 em 2009 para 2 em 2011. O número total de estudantes 
de enfermagem em Parirenyatwa, incluindo homens, era cerca de 594 em 2009 e 450 
em 2011.

 • O número de abortos inseguros foi reduzido de 5 em 2009 para 1 em 2011.
 • Estudantes de outras escolas e faculdades de enfermagem em Harare e na universidade 

começaram a utilizar o serviço.
 • Foram criados serviços semelhantes na Escola de Enfermagem de Harare e na Escola de 

Enfermagem de Chitungwiza, também na capital. Estas estão abertas apenas a estudantes 
de enfermagem e a Direcção de Enfermagem solicitou que as restantes escolas de enfer-
magem no país criem serviços idênticos. No entanto, o Zimbabwe possui também 
outras instalações acolhedoras para os jovens que oferecem serviços para reduzir o 
número de gravidezes não desejadas nos adolescentes e nos jovens adultos.
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de 29% de ARV na PTV tenha reduzido novas infecções de VIH entre crianças em cerca de 
37%. A continuidade do êxito na implementação das orientações de 2013 irá fazer reduzir 
ainda mais o número de novas infecções por VIH.

Desafi os subsistentes

Não só as mulheres na Região estão a morrer desnecessariamente durante e após o parto 
devido a cuidados obstétricos de qualidade limitados, como o VIH continua a ser uma causa 
importante de mortes maternas na África Subsariana. Segundo as estimativas de mortalidade 
materna de 2013, os países com a maior incidência incluem a África do Sul com 41,4%, o 
Botsuana, com 23,5%, a Suazilândia, com 18,5% e a Zâmbia, com 15,4%.

O acesso por parte de uma criança com VIH a ARV também varia drasticamente em toda a 
Região. De facto, em Dezembro de 2012 o único país que fornecia ARV a mais de 95% das 
crianças com VIH era o Botsuana, em contraste com os 9% da República Democrática do 
Congo, os 12% da Nigéria e os 24% da Etiópia. A PTV deve aumentar por toda a Região para 
se colmatarem urgentemente estas falhas.

3.5: PLANEAMENTO FAMILIAR

Realizações

O planeamento familiar capacita as mulheres a assumirem o controlo da sua fertilidade e tem 
um grande papel na redução da mortalidade materna e neonatal e na prevenção da transmissão 

Caixa 3: A diferença que fazem os serviços de PTV

A Sr.ª Chinnie V. M. Sieh trabalha como coordenadora da Prevenção da Trans-
missão Vertical na Libéria há dois anos. Ela explica por que os serviços são tão 
importantes para as mulheres grávidas com VIH.

“Estes serviços permitem que as mães recebam ARV no início da gravidez, o que reduz a 
carga viral e previne a transmissão vertical do VIH. Os serviços também permitem que os 
bebés expostos recebam profi laxia durante um longo período durante a amamentação, de 
modo a reduzir o risco de contraírem o vírus.

Trabalho com o Programa Nacional de Luta contra a da SIDA e das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis há quatro anos. Primeiro, como mentora clínica no Hospital Redemption 
em Bushrod Island, Monróvia, no Condado de Montserrado, onde iniciei o programa de 
PTV e formei médicos e mães sobre a PTV. A nossa taxa de sucesso na instalação tem sido 
enorme. De facto, através do Programa de PTV, cerca de 90% dos bebés tiveram um re-
sultado negativo no teste do vírus. Depois fui promovida para a posição de coordenadora, 
de modo a assegurar que conseguiríamos cumprir os ODM 4, 5 e 6. A Libéria já cumpriu 
o ODM 4 e embora pareça que o nosso país está a fazer progressos relativamente aos ODM 
5 e 6, é pouco provável que consigamos cumpri-los até ao fi nal da meta em 2015. No 
entanto, a cobertura da PTV aumentou de 13% em 2009 para 64 por cento em 2013.

Mas não somos apenas nós a fazer todo o trabalho difícil. As organizações com base nas 
comunidades, incluindo os grupos de apoio e voluntários, têm um papel fundamental na 
criação de procura pelos serviços de PTV, ajudando as mulheres grávidas com VIH a ade-
rirem aos cuidados e aos tratamentos e localizando os doentes que faltaram às consultas.”
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do VIH. No entanto, apesar de ter um grande papel na saúde reprodutiva e nos cuidados de 
saúde primários, os grandes fardos noutras áreas da saúde na Região, desde a crise do VIH/
SIDA à gestão dos resultados dos confl itos, signifi ca que o planeamento familiar baixou na 
lista da maioria das prioridades nacionais da saúde9.

Reconhecendo a necessidade de se voltar a colocar o planeamento familiar na agenda da 
saúde, a OMS e os seus parceiros desenvolveram um conjunto de ferramentas para dar pri-
oridade ao planeamento familiar e prestar apoio técnico e fi nanceiro. Como resultado, 22 
países renovaram o seu compromisso para com o planeamento familiar e houve um aumento 
de 7% na utilização de contraceptivos entre 2005 e 2012. Sem dúvida, isto deve-se ao de-
créscimo no número de nascimentos que as mulheres podiam ter tido até ao fi nal dos seus anos 
reprodutivos, de 6,2 para 4,8 entre 1990 e 201210.

Numa perspectiva mais ampla, a OMS/AFRO apoiou outras iniciativas-chave para abordar a 
questão da saúde das mulheres na Região. O ano de 2009 assistiu à criação da Comissão da 
Saúde da Mulher na Região Africana, presidida pela Presidente da Libéria, Ellen Sirleaf-
Johnson. Em 2012 foi lançado um relatório intitulado Enfrentar o Desafi o da Saúde da Mulher 
em África, e as suas recomendações, que giram em torno da necessidade de se adoptar uma 
abordagem de direitos humanos e multidisciplinar para fazer face os problemas da saúde da 
mulher, foram aprovadas pelos ministros da saúde em 201311.

Desafi os subsistentes

Os condicionalismos em matéria de recursos humanos e fi nanceiros que levaram à implemen-
tação lenta das estratégias acordadas, continuam a ser um grande desafi o à criação de serviços 
de planeamento familiar na Região. Este vazio teve um impacto na disponibilidade de con-
traceptivos. Aliás, estima-se que mais de 47 milhões de mulheres no continente gostariam de 
parar ou adiar terem fi lhos, mas não conseguem fazê-lo porque não têm acesso a métodos 
contraceptivos efi cazes, ou a escolha é muitas vezes limitada ou demasiado cara12. Existe tam-
bém uma relutância em utilizar os contraceptivos disponíveis devido à falta de informação 
sobre os efeitos secundários, assim como à oposição cultural e religiosa em algumas zonas.

Estas barreiras devem ser removidas através do aumento da oferta de serviços de planeamento 
familiar de qualidade e efi cazmente monitorizados.
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“À medida que governos e parceiros se envolvem no Movimento Mundial sobre 
a Cobertura Universal de Saúde, as intervenções relacionadas com o VIH/SIDA, 
Tuberculose e Paludismo devem ser reforçadas e chegar às populações que ainda 
não estão abrangidas. Devemos também defender mais investimentos internos na 
luta contra estas três doenças em particular e nos sistemas de saúde em geral.”

L. Sambo, 20141

CONTEXTO

Quando me tornei Director Regional em Fevereiro de 2005, fi z do VIH/SIDA uma das 
principais prioridades – e com razão. As proporções epidémicas do VIH/SIDA em África 
tornaram-no o maior desafi o de saúde pública que o continente já enfrentou. Os números 
falavam por si: cerca de 23 milhões de pessoas no continente viviam com o VIH2; todos os 
anos ocorriam 3 milhões de novas infecções; 50% dessas infecções em jovens entre os 15 e os 
24 anos; mais de 13 milhões de crianças tinham fi cado órfãs devido ao VIH/SIDA3; cerca de 
90% das pessoas não conheciam o seu estado serológico face ao VIH; uns meros 15% de mul-
heres grávidas com VIH recebiam ARV para prevenir a transmissão do vírus para os seus be-
bés; apenas 14% da população em geral recebia terapêutica anti-retroviral (TAR) e quase 1,8 
milhões de adultos e crianças morreram devido à SIDA em 2005. Como afi rmei durante a 
Reunião Consultiva sobre a Prevenção das Infecções por VIH na Região Africana, “é moral-
mente indefensável permitir que milhões de pessoas a viver com o VIH/SIDA morram, en-
quanto existem medicamentos para prevenir a morte precoce por VIH/SIDA.”.

Felizmente, os parceiros regionais e mundiais estavam de acordo. Em 2005, a comunidade 
internacional assumiu o seu primeiro compromisso na Cimeira do G8 em Gleneagles, na Es-
cócia, para alcançar um acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados do VIH para 
todas as pessoas que necessitavam. Três meses depois, este compromisso foi subscrito por to-
dos os Estados-Membros das Nações Unidas na Cimeira do Milénio das Nações Unidas4. A 
Iniciativa 3 por 5, criada pela OMS em 2003 numa tentativa de colocar 3 milhões de pessoas 
com o VIH a receber terapêutica anti-retroviral até 2005, estava também a chegar ao fi m. Era 
a altura certa para aproveitar estas iniciativas e reforçar a sensibilização regional e mundial, 
assim como o apoio que estas tinham galvanizado.

Juntamente com o VIH/SIDA, a tuberculose e o paludismo também eram grandes ameaças à 
saúde pública. Foram notifi cados mais de um milhão de casos de tuberculose em 2005 e as 
taxas de co-infecção de VIH/Tuberculose estavam a aumentar – sobretudo na África Oriental 
e Austral. Para complicar ainda mais a situação, o continente via-se a braços com 79% do 
fardo mundial do paludismo, que representava 192 milhões de casos em 20055. Os prejuízos 
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que isto estava a ter nos agregados familiares, comunidades e nações, tanto em termos emo-
cionais como económicos, eram imensos. Eram necessárias medidas urgentes em todas as 
frentes.

4.1: VIH/SIDA

Realizações

A dura realidade da incidência do VIH no continente incitou o Comité Regional Africano da 
OMS a declarar 2006 como o “Ano para Acelerar a Prevenção do VIH na Região Africana” 
e foi implementada a “Estratégia para Renovar e Acelerar a Prevenção do VIH”6. A Inicia-
tiva 3 por 5 já tinha visto os países comprometerem-se com uma abordagem de saúde pública 
na luta contra o VIH/SIDA, descentralizando os serviços e ampliando-os para além das prin-
cipais cidades, de modo a tornar o tratamento mais acessível às pessoas que dele necessitavam. 
Mas, apesar destes progressos, não havia tempo para complacência. O objectivo da Estratégia 
era reforçar os esforços em curso, que incluíam exortar os Estados-Membros a dinamizar o 
tratamento e prevenção do VIH através da criação de parcerias, liderança e coordenação; re-
forço dos sistemas de saúde e um maior fi nanciamento neste domínio. De acordo com estes 
objectivos, 53 países africanos adoptaram o Compromisso de Brazzaville durante uma reunião 
no Escritório Regional, em Março de 2006. Esta solicitou a todos os Estados-Membros que 
tomassem medidas ambiciosas para solucionar os problemas que difi cultavam o acesso aos 
serviços de VIH.

Foram realizados grandes progressos até 2010. O acesso à terapêutica anti-retroviral tinha 
aumentado 50 vezes, de 100 000 em 2003 para 5,1 milhões. Isto signifi cava que quase metade 
dos 10,4 milhões de pessoas que necessitavam de tratamento estava agora a ser acompanhada7. 
O acesso universal tinha sido alcançado em cinco países e 12 tinham mais de 50% de cober-
tura – demonstrando a efi cácia da abordagem de saúde pública, que teve início na Iniciativa 3 
por 5. Durante o mesmo período, a percentagem de mulheres grávidas que viviam com VIH 
e que recebiam tratamento para prevenir a transmissão vertical (PTV) aumentou de 15% para 
60%. Foram feitos ainda mais progressos até ao fi nal de 2012. Sete milhões e quinhentas mil 
pessoas estavam a receber TAR essencial8 e mais 3% de mulheres grávidas recebiam trata-
mento, em comparação com os números verifi cados dois anos antes. Este aumento na PTV 
contribuiu para a signifi cativa redução de novas infecções pelo VIH entre crianças, de 470 000 
em 2005 para 260 000 em 2012. A circuncisão masculina voluntária, uma medida de pre-
venção do VIH, também tinha aumentado em grande escala – passando de 21 000 em 2008 
para 5 milhões em 20139.

O Comité Regional Africano adoptou uma resolução sobre o Uso de Medicamentos Anti-
retrovirais para o Tratamento e Prevenção da Infecção pelo VIH, que solicitava a aplicação 
das orientações da OMS sobre o uso de ARV nos países, para que houvesse uma maior efi cá-
cia10. A OMS/AFRO apoiou os Estados-Membros de modo a adaptar essas orientações ao 
contexto nacional. Isto inclui o reforço da capacidade nacional de laboratório para o diagnós-
tico e monitorização do VIH nos doentes em TAR, assim como a defesa de fi nanciamentos 
para as iniciativas mundiais de saúde, como o Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuber-
culose e Paludismo. Para além disso, a utilização e adaptação de ferramentas da OMS, como 
o Teste do VIH por Iniciativa do Prestador de Cuidados, a utilização polivalente dos agentes 
de saúde e a Atenção Integrada às Doenças dos Adolescentes e dos Adultos (AIDAA) da OMS 
levaram a que os serviços se tornassem mais disponíveis ao nível dos cuidados de saúde 
primários, havendo por isso um maior acesso e adesão por parte dos doentes à TAR11.
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A última década assistiu aos maiores progressos na aceleração da redução do VIH/SIDA no 
continente.

Isto deve-se aos esforços concertados dos Estados-Membros e dos seus parceiros regionais e 
mundiais, incluindo a OMS. É certo que nenhum deste sucesso teria sido possível sem o es-
forço, dedicação e cooperação dos profi ssionais de saúde a trabalharem no terreno (ver Caixa 
1: “O que sei sobre o fardo do VIH/SIDA na Região Africana...”) e os seus doentes. Todos 
os envolvidos podem ter orgulho no facto de que houve uma redução de 26% nas novas in-
fecções pelo VIH entre 2005 e 2012 e menos 34% pessoas morreram devido a afecções rela-
cionadas com a SIDA durante o mesmo período, o que signifi ca que a Região está no bom 
caminho para a consecução do ODM 6A – travar e começar a inverter a propagação do VIH/
SIDA até 2015.

Desafi os subsistentes

Os progressos que a Região Africana tem feito nesta área têm dado frutos, mas enquanto a 
África Subsariana ainda comportar 70% do fardo mundial do VIH, muito permanece por 
fazer. A luta para travar o número ainda elevado de novas infecções pelo VIH e reduzir a 
mortalidade relacionada com a SIDA torna-se mais complicada devido a níveis elevados de 
co-infecção do VIH com outras doenças, tais como a tuberculose e o paludismo (ver mais 
abaixo), hepatite viral e doenças não transmissíveis (ver Capítulo 6), como doenças cardiovas-
culares e cancro.

Mais preocupante ainda, a resposta regional não é sustentável devido à grande dependência do 
fi nanciamento de doadores externos. Os recursos internos devem ser mobilizados e devem ser 
feitos investimentos nos sistemas de saúde para melhorar as intervenções ainda fragmentadas e 
inadequadas de prevenção do VIH. Os níveis elevados de iniquidade entre os géneros, o 
estigma e a discriminação, que ainda são associados à doença e difi cultam a prevenção e o 
tratamento, também devem ser resolvidos.
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A OMS deve continuar a liderar a componente da saúde na resposta da Região ao VIH/
SIDA, apoiando os governos e trabalhando com os parceiros multilaterais do sector privado e 
da sociedade civil. De modo a alcançar e manter uma cobertura universal de saúde, é funda-
mental dar prioridade à prevenção do VIH, à detecção precoce através de testes, ao aconsel-
hamento e tratamento precoce de quem necessita, independentemente da idade ou condição 
fi nanceira. Ao mesmo tempo, os países deveriam reforçar a troca de experiências e a OMS 
continuar a monitorizar as tendências da epidemia e promover a aplicação das normas de pre-
venção e tratamento do VIH.

4.2: TUBERCULOSE

Realizações

Em 2005, a África Subsariana lidava com 25% dos casos mundiais de tuberculose12. A cres-
cente incidência da co-infecção VIH/Tuberculose, especialmente na África Oriental e Aus-
tral, aumentava ainda mais esta pressão. O Comité Regional Africano da OMS reuniu-se em 
Maputo, Moçambique, em Agosto desse ano e declarou a tuberculose como uma emergência 
no continente13.

Caixa 1: “O que sei sobre o fardo do VIH/SIDA na Região Africana...”

O Dr. Elly Katabira, FRCP, foi Presidente da Sociedade Internacional da SIDA, 
entre 2010 e 2012, e é um pioneiro na luta contra o VIH/SIDA na Região. Ac-
tualmente, é professor de medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde, 
Universidade de Makerere, em Kampala, no Uganda.

* Há uma década trabalhava no Hospital Mulago, em Kampala, o hospital universitário para a Es-
cola Superior das Ciências da Saúde. Era chefe da clínica da SIDA, que fundei em 1987 e que 
agora foi transformada no Instituto de Doenças Infecciosas (IDI). Em 2005 observávamos 
50 a 70 doentes por dia, incluindo os que eram internados nas alas clínicas.

* Muitos profi ssionais de saúde tinham ouvido falar de medicamentos anti-retrovirais e como estes 
podiam salvar pessoas da morte devido ao VIH/SIDA, mas muito poucos sabiam como utilizá-los. 
Estavam desejosos e muito ansiosos de começarem a trabalhar. O desafi o era formá-los bem e rápido o 
sufi ciente para lidarem com o desejado acesso acelerado à TAR.

* Tinha esperanças que o objectivo de alcançar um acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados 
do VIH para todas as pessoas que necessitavam fosse realizado – já tinha existido tanto sofrimento e 
perdas de vida que todos estavam dispostos e preparados para se envolverem. O desafi o era saber quão 
rápido conseguíamos dar-lhes as ferramentas básicas de prevenção, tratamento e cuidados do VIH para 
contribuirmos de forma efi caz e segura.

* É certo que, como Região, temos feito muito na tentativa de reduzir o fardo do VIH, e continuamos 
a fazê-lo, mas ainda contribuímos com mais de 70% para o problema mundial. Isto pode ser 
muito desmoralizador tanto para os profi ssionais de saúde que estão a impulsionar a redução 
do fardo do VIH como para as agências bilaterais, incluindo governos, que estão a fi nanciar 
esse impulso. A OMS deve reassegurar continuamente todas as partes interessadas de que 
estão a fazer o que é correcto, mas ao mesmo tempo deve rever regularmente as estratégias 
de prevenção e cuidados do VIH, de modo a assegurar um sucesso sustentável.
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Solicitou-se aos Estados-Membros que tomassem medidas urgentes para controlar a crescente 
epidemia através, entre outras coisas, de um maior compromisso político e investimento na-
cional em programas de tuberculose. Infelizmente, este apelo não se traduziu num incre-
mento dos fi nanciamentos nacionais para programas de luta contra a tuberculose. O apelo a 
doadores internacionais foi indispensável e a OMS/AFRO apoiou os países a conseguirem 
assistência, especialmente do Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludis-
mo.

O Escritório Regional apoiou os países para a adaptação e implementação da Estratégia de 
2006 Travar a Tuberculose, da Assembleia Mundial da Saúde, que, em termos gerais, procura 
assegurar que todos os doentes com tuberculose tenham acesso a diagnósticos e tratamentos 
de alta qualidade até 2015. Uma das principais componentes é a expansão da DOTS (trata-
mento de curta duração sob observação directa), considerado o melhor método curativo para 
a tuberculose. Uma abordagem com 5 vertentes abrange o compromisso político com fi nan-
ciamento sustentável; a detecção de casos através de exames bacteriológicos de laboratório; o 
abastecimento ininterrupto de medicamentos contra a tuberculose; um sistema de registo 
padronizado que permita a avaliação do tratamento; um regime de tratamento padronizado 
observado por profi ssionais de saúde14). A OMS, juntamente com os parceiros e doadores, 
apoiou os países na elaboração e execução desta estratégia. Até 2013, pelo menos 36 países 
tinham implementado a estratégia DOTS a nível comunitário. A maioria possui agora 100% 
de cobertura de DOTS.

A pobreza é um dos principais factores subjacentes da epidemia de tuberculose, que incide 
particularmente sobre as pessoas afectadas das comunidades pobres e mais vulneráveis. A in-
fecção simultânea do VIH complica a luta contra a tuberculose, pois as pessoas que vivem com 
o vírus a são mais susceptíveis à tuberculose, tendo muitas vezes como resultado a morte. Por 
causa disso, a OMS deu prioridade à tuberculose juntamente com o VIH15, promovendo in-
tervenções direccionadas simultaneamente contra a Tuberculose e VIH. Por exemplo, 74% 
dos doentes com tuberculose fi zeram o teste de VIH em 2012, comparado com apenas 11% 
em 2005; enquanto 55% dos doentes com tuberculose infectados também com o VIH utili-
zaram ARV em 2012, em comparação com menos de 10% em 2005.

Foram também tomadas medidas para combater a tuberculose multirresistente (TMR), um 
grande problema que complica ainda mais o tratamento da doença. Foi desenvolvido um 
conjunto de acções de formação para a tuberculose, Tuberculose/VIH e tuberculose multir-
resistente, sendo oferecido todos os anos em Ouidah, no Benim e em Kemri, no Quénia 
desde 2012. Até agora, as acções têm formado mais de 200 profi ssionais de saúde de toda a 
Região e aumentou de forma signifi cativa a sensibilização à tuberculose multirresistente, com 
milhares de casos de tuberculose multirresistente e centenas de casos de tuberculose ultra-re-
sistente a serem notifi cados na Região16. Como disse o Dr. Mabumba Salongo, um dos par-
ticipantes na acção de formação de Kemri em 2012, “adquirimos conhecimentos, contactos e 
experiência que irá levar os nossos programas para outro nível.” A OMS também lançou a 
Comissão da Luz Verde (CLV) em 2013 para melhorar o acesso a medicamentos antitubercu-
losos de segunda linha para o tratamento da tuberculose multirresistente, o que signifi ca que 
os países africanos com difi culdade em lidar com a tuberculose multirresistente têm opções de 
tratamento mais amplas.

A incidência regional da tuberculose tem estado em declínio desde 2010 e agora estabilizou. 
Extraordinariamente, isto signifi ca que a Região cumpriu a meta do ODM 6C17. A incidência 
da tuberculose caiu em cinco dos nove países que possuíam um grande fardo da doença, in-
cluindo o Quénia e a Tanzânia. Em 2012, três Estados-Membros (Etiópia, Uganda e Tanzâ-
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nia) tinham cumprido a meta da estratégia “Travar a Tuberculose”, reduzindo para metade a 
prevalência da tuberculose desde 1990 e quatro (Etiópia, Moçambique, Uganda e Tanzânia) 
tinham reduzido para metade as taxas de mortalidade durante o mesmo período. Até ao fi nal 
de 2013, a crescente incidência de tuberculose tinha sido interrompida e o tratamento da 
tuberculose também tinha melhorado, com 15 países a conseguirem taxas de tratamento com 
êxito iguais ou superiores a 85%.

Desafi os subsistentes

Apesar dos progressos realizados, ainda existe muito por conseguir. Como recordei no Dia 
Mundial da Tuberculose em 2014, “todos os anos adoecem em todo o mundo nove milhões 
de pessoas com tuberculose. Infelizmente, um terço dessas pessoas não tem os serviços de 
tuberculose que merecem. A maior parte destes três milhões de pessoas vivem nas comuni-
dades mais pobres e vulneráveis do mundo, incluindo as da Região Africana. A tuberculose é 
curável, mas continua a ser um grave problema de saúde pública. Estima-se que a tuberculose 
matou mais de meio milhão de pessoas na Região no ano passado18.”

As comunidades mais pobres e vulneráveis na Região Africana, incluindo imigrantes, refugia-
dos, comunidades mineiras e prisioneiros, estão em risco de contraírem tuberculose. Estes 
grupos também têm o menor acesso a serviços de tuberculose, o que faz com que seja muito 
difícil de atingir o objectivo de eliminar a doença; ou até de fazer mais progressos relativa-
mente à meta da estratégia “Travar a Tuberculose”, de atingir uma redução de 50% na in-
cidência, prevalência e mortalidade, quando comparado com 1990.

O número de casos notifi cados anualmente de resistência a medicamentos por parte de 44 
países aumentou de 3501 em 2004, para 18129 em 2012. No entanto, isto pode não repre-
sentar um aumento nos números reais, mas sim refl ectir o aumento da sensibilização como 
resultado das acções de formação da tuberculose multirresistente. Mesmo assim, na altura em 
que este relatório foi redigido, a Região contabilizava 7% dos casos de tuberculose sendo si-
multaneamente portadores de VIH.

De modo a alcançar um acesso universal aos serviços de tuberculose, o tratamento deve ser 
expandido, a prevenção reforçada e a pesquisa intensifi cada. Para além do reforço dos sistemas 
de saúde para sustentar serviços cada vez mais efi cazes, são necessárias igualmente abordagens 
inovadoras e intersectoriais. Aliás, é da responsabilidade de todos governos, com o apoio dos 
parceiros, tornar isto realidade.

4.3: PALUDISMO

Realizações

O fardo mundial do paludismo tem sido sempre maior na Região Africana, mas a epidemia 
teve o seu auge em 2005. Isto apesar da Declaração de Abuja de 2000 sobre o Paludismo e do 
aumento exponencial nas intervenções antipalúdicas que ocorreram ao longo da Região 19. 
Por exemplo, estimou-se que existiram 192 milhões de casos em 2005, com 80% deles a ocor-
rerem na África Subsariana. Por isso, a Assembleia Mundial da Saúde decidiu, em 2005, 
reduzir o paludismo em 50% até 2010 e em 75% entre 2000 e 2012.

Em 2008, o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, acrescentou a sua voz ao 
apelo para que se obtenha uma cobertura de 100% nas intervenções de controlo do paludismo 
em todas as populações em risco até ao fi nal de 2010, de modo a pôr fi m às mortes devido ao 
paludismo. Foram criadas várias alianças e iniciativas, incluindo a Aliança dos Líderes  Africanos 
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contra o Paludismo (ALMA), que foi fundada como uma plataforma para a tomada de medi-
das coordenadas para acabar com as mortes devido ao paludismo. No mesmo ano, o Comité 
Regional Africano da OMS aprovou uma resolução sobre o Controlo Acelerado do Palud-
ismo: Com Vista à Eliminação na Região Africana20.

Estes compromissos regionais e mundiais para o controlo e eliminação do paludismo, entre 
2005 e 2012, culminaram no aumento do fi nanciamento mundial para os programas de com-
bate ao paludismo de menos de 500 milhões de dólares em 2005 para 1,84 mil milhões de 
dólares em 2012. Isto representou um aumento de 368% nos investimentos mundiais para o 
controlo do paludismo, com África a receber 68% dos fundos em 2012. Esta injecção fi nan-
ceira levou a uma rápida expansão das intervenções de controlo do paludismo e em Julho de 
2013 a Declaração de Abuja da Cimeira Especial da União Africana sobre VIH/SIDA, Tuber-
culose e Paludismo solicitou a todos os Estados-Membros que acelerem a implementação dos 
anteriores Compromissos de Abuja, incluindo a manutenção e o aumento do fi nanciamento 
do paludismo 21.

Estima-se que a percentagem da população que dorme debaixo de um mosquiteiro tratado 
com insecticida (ITN) aumentou de 2% em 2000 para 36% em 201219, enquanto a percenta-
gem da população que utiliza pulverização residual intradomiciliária (PRI) para matar mos-
quitos aumentou de menos de 5% em 2005 para 11% em 2011. De facto, estima-se que a 
implementação da política de PRI protegeu 73 milhões de pessoas do paludismo. Mas era 
preciso fazer mais.

O apoio na orientação normativa, técnica e política da OMS foi fundamental para os resulta-
dos obtidos na prevenção e controlo do paludismo. Por exemplo, os países receberam apoio 
para desenvolverem propostas para bolsas do Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuber-
culose e Paludismo, de modo a mobilizar o fi nanciamento para que as intervenções aumen-
tassem. No fi nal de 2011, 36 países na Região Africana tinham adoptado o Tratamento 
Preventivo Intermitente do paludismo na gravidez (IPTp), um tratamento completo de 
medicamentos antipalúdicos administrado a mulheres grávidas, de modo a reduzir as compli-
cações para elas e para os seus bebés, de acordo com as políticas nacionais. Em 2012, todos os 
países na Região tinham adoptado uma política sobre o uso de mosquiteiros com insecticida 
de longa duração (LLIN) e 27 países tinham implementado a política de PRI. Entretanto, 6 
Estados-Membros na Região do Sahel envolveram-se em iniciativas transfronteiriças para 
controlarem o paludismo e implementaram a política da OMS sobre a Quimioprevenção 
Sazonal do Paludismo (SMC). Isto implica administrar antipalúdicos a crianças durante a 
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época alta do paludismo, quando as chuvas chegam ao Sahel. Esta política revela ser 75% pro-
tectora contra paludismo não complicado e contra o paludismo grave em crianças com menos 
de cinco anos22. Embora, tragicamente, um grande número de crianças ainda morra devido 
paludismo, entre 2000 e 2012 as taxas de mortalidade devido ao paludismo entre crianças com 
menos de 5 anos desceram 54% e a incidência do paludismo reduziu-se na população de toda 
a Região em 31%.

Este mapa cada vez mais pequeno do paludismo na Região Africana é certamente um motivo 
de celebração, mas ninguém deve tirar o pé do acelerador. Como declarei recentemente, “o 
fardo do paludismo nos países tem reduzido consideravelmente. Onze países com transmissões 
contínuas do paludismo conseguiram reduzir a incidência de casos ou as taxas de interna-
mento em 50% ou mais. Estima-se que 337 milhões de casos e 3 milhões de mortes foram 
evitados entre 2001 e 2012 em África. Apesar dos progressos feitos, acredito que ainda é 
necessário fazer mais23.”

Desafi os subsistentes

Embora tenha havido grandes feitos, um simples facto realça o que ainda deve ser urgente-
mente feito: o paludismo continua a matar cerca de uma criança por minuto em África. No 
entanto, lamentavelmente, o fi nanciamento mundial para o paludismo tem estado em declínio 
desde 2011, tal como a expansão das intervenções antipalúdicas. Isto é uma grande ameaça à 
sustentabilidade do esforço de controlo do paludismo na Região. De facto, desde 2012, existe 
um fosso de fi nanciamento mundial de 51% para o controlo do paludismo. Isto signifi ca que 
o fi nanciamento de 2012 consistiu em cerca de 2,5 dólares por pessoa em risco na Região 
Africana, um grande contraste com os estimados 20 dólares gastos por pessoa na Região Eu-
ropeia. A sustentabilidade do fi nanciamento na Região Africana é também ameaçada por ca-
prichos económicos mundiais, uma vez que menos de 10% dos fundos gastos no controlo do 
paludismo na Região em 2012 vieram de governos do continente. Mais uma vez, comparan-
do os 88% de fi nanciamento interno destinado ao controlo do paludismo nas Regiões Euro-
peia e Americana, o gasto na zona do mundo que mais sofre com o fardo do paludismo é 
assustadoramente baixo. Não constitui surpresa que a Região Africana esteja muito longe de 
cumprir as metas da parceria Fazer Recuar o Paludismo para 2015, de reduzir a taxa do palud-
ismo em 75% e conseguir quase zero mortes devido ao paludismo.

“O fosso no fi nanciamento do controlo do paludismo na Região Africana deixa a África a 
sangrar devido ao paludismo,” diz Issa Sanou, Conselheiro Regional Interino para o Paludis-
mo, OMS/AFRO. “Cada caso de paludismo e cada morte associada ao paludismo em África é 
uma acusação para o sistema de saúde, uma prova do fracasso do sistema de saúde em prestar 
serviços de prevenção e de gestão de casos a todas as pessoas que necessitam, no local e altura 
que necessitam. Para o doente, o fosso no fi nanciamento do paludismo signifi ca mais sofri-
mento, dores, fraca frequência escolar e talvez a morte. Estas mortes são evitáveis tendo em 
conta a disponibilidade das intervenções efi cazes. O fosso no fi nanciamento do paludismo é, no 
entanto, ultrapassável através da angariação de mais fundos e da maximização do impacto do 
dinheiro gasto. São necessários três passos: reforço dos investimentos domésticos; melhoria do 
uso efi caz dos recursos disponíveis; e manutenção do paludismo como prioridade na agenda da 
saúde e desenvolvimento, especialmente na agenda de desenvolvimento mundial pós-2015.”

À luz da Estratégia Técnica Mundial (ETM) para o paludismo, actualmente a ser desenvolvi-
da para 2016-2025, os parceiros devem reduzir o fosso de fi nanciamento anual para o con-
trolo do paludismo e os Estados-Membros devem dar prioridade ao controlo e eliminação do 
paludismo e aumentar o fi nanciamento interno para o efeito.
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Caixa 2: Trabalhar em conjunto para erradicar o paludismo21

Em 2009, a resolução da OMS sobre o Controlo Acelerado do Paludismo defi niu 
os passos urgentes que devem ser tomados com vista à eliminação do paludismo. 
Aqui está o resumo do apelo à acção

Os Estados-Membros devem:

 • Integrar o controlo do paludismo em todas as estratégias de redução da pobreza e nos 
planos nacionais de saúde e desenvolvimento.

 • Apoiar o reforço dos sistemas de saúde para aumentar a prevenção e controlo essenciais 
do paludismo.

 • Apoiar as iniciativas contínuas de investigação e desenvolvimento de novos medicamen-
tos, insecticidas, ferramentas de diagnóstico e outras tecnologias para o controlo e elim-
inação do paludismo.

 • Reforçar a capacidade institucional dos programas nacionais do paludismo para uma 
melhor coordenação de todas as partes interessadas e parceiros.

 • Liderar revisões conjuntas do programa; elaborar planos estratégicos e operacionais com 
base nas necessidades e totalmente orçamentados com uma forte vigilância.

 • Reforçar os sistemas de informação da saúde, a vigilância e resposta integrada às doenças 
e realizar inquéritos para criar evidências fi áveis.

 • Investir na promoção da saúde, educação e participação da comunidade, saneamento e 
aumentar a capacidade de recursos humanos.

 • Assegurar uma previsão rigorosa, aquisição, abastecimento e uso racional de medica-
mentos acessíveis e seguros.

 • Desenvolver iniciativas transfronteiriças de aceleração do controlo do paludismo.

A OMS/AFRO deve:

 • Facilitar a advocacia de alto nível, a coordenação das acções desenvolvidas pelos parcei-
ros em colaboração com instituições parceiras.

 • Apoiar o desenvolvimento de novas ferramentas, medicamentos, tecnologias aplicadas e 
comodidades.

 • Apresentar, de dois em dois anos, um relatório dos progressos feitos na implementação 
do controlo acelerado do paludismo na Região Africana.
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CONTEXTO

Foram feitos progressos para evitar a morte prematura por doenças transmissíveis na Região 
Africana nas duas últimas décadas, e as mortes por doenças como o sarampo têm diminuído 
rapidamente desde 19901. Mas, ao contrário das tendências globais, que mostraram que o 
fardo das doenças que provocam a perdas de vida passou das doenças infantis transmissíveis 
para as doenças não transmissíveis em adultos, as doenças transmissíveis continuam a dominar 
na Região Africana. Doenças como o VIH/SIDA, as doenças diarreicas, o paludismo, a tu-
berculose e as doenças infantis são responsáveis por 88% das mortes por doenças transmissíveis.

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), tais como a doença do sono, a lepra e a dracun-
culose, formavam outra categoria de doenças transmissíveis desproporcionadamente presentes 
na Região Africana em 2005. Como o nome sugere, foram em grande parte ignoradas, apesar 
de atingirem mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo. Metade das pessoas afectadas 
vivia em África, principalmente em comunidades pobres e rurais. Essas pessoas e as suas famíli-
as, incluindo as crianças que abandonam a escola para cuidar de pais doentes, tinham de lidar 
com a desfi guração, a invalidez e a morte, apesar de existirem tratamentos simples, efi cazes e 
de baixo custo.

A capacidade dos Estados-Membros para avaliar e controlar as DTN e outras doenças trans-
missíveis, depende de cada um dispor de um sistema de vigilância de doenças. Quando assumi 
o cargo em 2005, 43 Estados-Membros tinham avaliado os seus sistemas de acordo com a 
Estratégia de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID) da OMS. Esta foi lançada 
em 1998 para melhorar a disponibilidade e a utilização de dados de modo a lidar mais efi caz-
mente com as ameaças à saúde pública. Registaram-se progressos, e 21 países alcançaram a 
meta de formação de profi ssionais de saúde responsáveis pela VRID em pelo menos 60% dos 
seus distritos, e aproximadamente, a mesma percentagem de surtos na Região recebeu uma 
resposta no espaço de 48 horas. Mas a crescente carga de doenças de potencial epidémico no 
continente signifi cava que a nossa equipa tinha pela frente uma tarefa hercúlea na elaboração 
de estratégias para as prevenir e controlar.

Os programas robustos de vacinação em vigor em algumas partes da Região foram essenciais 
para se poder progredir. Intensifi car a vacinação, encontrar fi nanciamento adicional para au-
mentar o acesso às vacinas tradicionais, introduzir novas vacinas e melhorar o abastecimento 
e a distribuição das vacinas foram algumas das questões às quais a nossa equipa decidiu dar 
resposta.

Capítulo 5

Intensificar a prevenção e o controlo das 
doenças transmissíveis
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5.1: VACINAÇÃO

Realizações

Segundo as estimativas, a vacinação 
evita 2,5 milhões de mortes premat-
uras por ano e protege milhões da 
doença e da invalidez2. Os programas 
de vacinação infantil tiveram resulta-
dos particularmente impressionantes: 
a vacinação de rotina foi generalizada 
em toda a Região Africana, e as 
mortes por doenças como o sarampo 
diminuíram em cerca de 88% entre 
2000 e 2012. Isto foi realizado pelos 
Governos e as comunidades, numa 
parceria efi caz com a OMS, a 
UNICEF, e a Aliança Mundial para 

as Vacinas e a Vacinação (GAVI). Entretanto, estamos também mais próximos da erradicação 
da poliomielite. Graças aos enormes esforços por parte dos governos africanos e das comuni-
dades, à permanente e efi caz advocacia exercida pela OMS e outros parceiros da Iniciativa 
Mundial de Erradicação da Poliomielite (GPEI), os casos de poliomielite devida ao poliovírus 
selvagem (PVS) baixaram mais de 90% entre 2005 e 2013. Como expliquei durante a Semana 
Africana de Vacinação de 2012, “sendo uma das intervenções de saúde pública mais efi cientes 
e com melhor custo-efi cácia, as vacinas são fundamentais para alcançar a 4.ª Meta de Desen-
volvimento do Milénio.” 3.

Com isto em mente, e sabendo que para se efectuarem avanços e no uso de vacinas de alta 
qualidade é necessário que as de autoridades reguladoras nacionais funcionem. Assim, com 
base no parecer do Grupo de Trabalho de Vacinação (TFI), criámos o Fórum Africano de 
Regulamentação de Vacinas (AVAREF) em 2006. A funcionar em 19 países, a rede de autori-
dades tem a capacidade de regulamentar as vacinas e de promover padrões sólidos em toda a 
Região. Na prática, a existência do AVAREF signifi cou, entre outras coisas, que as revisões e 
aprovações regulamentares para o ensaio clínico de fase 3 da candidata a vacina contra o 
paludismo RTS, S/AS01 (a candidata a vacina mais avançada contra a forma letal do palud-
ismo humano, o Plasmodium falciparum), por sete países foi rápida e efi ciente. Signifi cou tam-
bém que todas as vacinas, incluindo a vacina meningite A conjugada, a pneumocócica 
conjugada (para proteger contra infecções pneumocócicas, como a pneumonia), o rotavírus, 
(para proteger contra a causa mais comum de diarreia grave em crianças) e o VPH (que pro-
tege contra o cancro do colo do útero) foram licenciadas antes da sua utilização, um requisito 
importante mas insufi cientemente aplicado. Na base das normas internacionais, o AVAREF 
também permite aos países acompanhar os efeitos colaterais de novas vacinas de forma mais 
rigorosa e sistemática, após a sua introdução nos programas nacionais de vacinação.

Isto é crucial, porque desde 2005, várias novas vacinas foram introduzidas em programas na-
cionais de vacinação, como a vacina contra a hepatite B e a Haemophilus infl uenza tipo B. 
Outras novas vacinas, como a vacina pneumocócica conjugada e a vacina contra o rotavírus, 
também foram introduzidas em 30 e 20 países, respectivamente. Mas uma das mais revolu-
cionárias conquistas da saúde pública na região durante a última década, se não deste século, 
foi o desenvolvimento e a introdução de uma vacina conjugada contra a meningite menin-
gocócica A (MenAfriVac) para combater as epidemias cíclicas desta doença devastadora (ver 
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Caixa 1 A história de Jean-François). A meningite é responsável por milhares de mortes todos 
os anos durante a estação seca naquilo que é conhecido como a cintura africana da meningite, 
do Senegal à Etiópia, quando os ventos do Harmatão sopram do Sahara para sul, espalhando 
a meningite.

A MenAfriVac foi desenvolvida, testada, licenciada e introduzida graças à colaboração entre 
líderes políticos africanos, cientistas, funcionários de saúde pública e o Projecto de Vacina 
contra a Meningite, uma parceria entre a OMS e a PATH (uma organização não- governamental 
internacional centrada na saúde), e fi nanciada pela Fundação Bill e Melinda Gates. Não só foi 
a primeira vez que uma vacina foi projectada especifi camente para a Região Africana, e foi aí 
introduzida antes de o ser noutra parte do mundo, mas acima de tudo, representa o primeiro 
passo de uma estratégia preventiva de grande alcance para proteger os cerca de 450 milhões 
de pessoas em risco na cintura’. Lançada no Burquina Faso, em 2010, até agora mais de 153 
milhões de pessoas em 12 países foram vacinadas e não houve desde então casos confi rmados 
de meningite A em populações vacinadas. É uma conquista importante. Como a Dr.ª Marga-
ret Chan, Directora-Geral da OMS, disse quando a vacina foi lançada, “em menos de 10 anos, 
superámos obstáculos que no passado pareciam intransponíveis. Com um único investimento 
para vacinar as populações em todos os países da cintura da meningite, perto de 150.000 vidas 
jovens poderão ser salvas até 2015, e a meningite epidémica passaria a ser uma coisa do pas-
sado. Isso está ao nosso alcance. Não podemos falhar4.”

A sustentabilidade de todas estas medidas é naturalmente fundamental para a continuação do 
seu sucesso. Felizmente, apesar da incapacidade das empresas farmacêuticas do mundo desen-
volvido em enfrentar o desafi o de produzir a vacina a um preço acessível de menos de 0,50 
dólares americanos por dose, a equipa na origem da MenAfriVac elaborou um plano inovador 
para produzir o produto dentro dos limites orçamentais. O que signifi ca que é sustentável.

No entanto, outros benefícios mais duradouros em outras áreas da saúde pública resultaram da 
infra-estrutura que foi implantada na região para apoiar a vacinação em geral, e o GPEI. A 
vigilância e as redes de laboratórios para a poliomielite e outras doenças evitáveis por vaci-
nação têm sido usadas na maioria dos países para fortalecer os sistemas de vigilância integrada 
das doenças. Os profi ssionais que foram trazidos para apoiar principalmente a implementação 
das iniciativas e da estratégia de erradicação da poliomielite também foram fulcrais no reforço 
dos sistemas de vacinação, e no apoio à eliminação e ao controlo de outras doenças evitáveis 
por vacinação. Além disso, têm participado na resposta a outras ameaças à saúde pública, in-
cluindo os principais surtos epidémicos de vírus Ébola e Marburgo.

Desafi os restantes

O compromisso político e os recursos fi nanceiros e técnicos que foram mobilizados na região 
para aliviar o sofrimento causado por doenças evitáveis pela vacinação durante a última dé-
cada têm sido imensos. Mas, com um continente tão vasto para atender e vários obstáculos a 
superar, ainda existem lacunas signifi cativas na cobertura vacinal que precisam de ser colmata-
das. Como afi rmei durante a Semana Africana de Vacinação 2012, “são necessárias melhorias 
na cobertura, uma ampliação dos fundos comuns de recursos e uma introdução em larga es-
cala de novas vacinas visando um número crescente de doenças infecciosas, para manter os 
ganhos 3.”

A disparidade da cobertura vacinal é um verdadeiro desafi o, e um dos problemas mais ur-
gentes é o das diferenças extremas na disponibilidade de vacinação de rotina das crianças. Por 
exemplo, 99% das crianças na Eritreia recebem a dose correcta da vacina contra a difteria, o 
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tétano e a tosse convulsa (DTP3), um componente essencial dos programas de vacinação in-
fantil, mas apenas 33% das crianças a recebem na Guiné Equatorial. De acordo com estimati-
vas de cobertura da OMS-UNICEF, cinco países ainda têm menos de 60% de cobertura de 
sarampo e um país, a Nigéria, continua a lutar com poliomielite endémica. Esta desigualdade 
na cobertura vacinal, que já diminuiu em países como o Ruanda e a Suazilândia, é geralmente 
associada a níveis mais baixos de educação, baixos rendimentos e à vida em zonas rurais. Estas 
questões só podem ser resolvidas através de uma forte abordagem intersectorial.

Caixa 1: A história de Jean-François

O Dr. Marc LaForce, Director do Projecto Vacina contra a Meningite, conta a 
história de um jovem que o inspirou a prosseguir a busca de uma vacina para 
combater as devastadoras epidemias de meningite na África Subsariana.

“Jean-François é uma experiência pessoal que me afectou muito, e isso ocorreu durante a 
epidemia de meningite em 2007, no Burquina Faso. Nessa altura estava em Ouagadougou, 
no Hospital Yalgado, em visita ao médico infectologista que estava lá, e foi quando con-
heci Jean-François e a sua mãe. Pude conversar com a mãe dele e ouvi uma história ha-
bitual. Jean-François era um jovem de 18 anos de perfeita saúde. Capitão da equipa de 
futebol da sua escola, melhor aluno da turma, um modelo para a sua família e os seus ami-
gos que, de repente, desenvolveu uma febre alta, dores de cabeça, e foi levado para o hos-
pital uma semana antes de eu o ver.

Estava muito doente, em coma, entre a vida e a morte durante três ou quatro dias antes da 
sua temperatura fi nalmente responder ao tratamento com antibióticos. Vi-o no sétimo dia, 
quando ia receber baixa do hospital, estava lá quando o médico infectologista conversou 
com a mãe dele. Tive a oportunidade de falar com ele também, e fi cou claro durante as 
minhas conversas de que se tratava de um jovem que tinha perdido muitas faculdades men-
tais, em resultado disto. Estava agora completamente surdo, e lembro-me do médico con-
versar com a mãe dele, dizendo-lhe que ser surdo não era fácil em África.

Concluímos as nossas consultas e regressámos a Genebra. Encontrei a fotografi a dele uns 
meses mais tarde, e disse, ‘Pergunto-me o que terá acontecido?’ Então liguei para o Rodrig 
Barry, o nosso responsável da comunicação que estava comigo no hospital quando estáva-
mos lá. Ele disse que conhecia a família e eu disse, ‘importa-se de passar por lá para ver 
como está o Jean-François?’ No dia seguinte, recebi um telefonema de Rodrig, e ele disse, 
‘Tenho más notícias’. ‘Falei com a família e a família estava de luto’. E eu disse, ‘o que 
aconteceu?’ Ele respondeu que aparentemente, depois de Jean-François ter voltado para 
casa, toda a família se tinha adaptado, que tinham desenvolvido a sua própria língua de si-
nais e que ele se estava a sair muito bem. Dois dias antes, estava com os seus irmãos e irmãs 
a jogar futebol no jardim, a brincar com uma bola e a bola rolou para a rua. Nunca ouviu 
o camião que o atropelou.

Quando ele me disse isso, uma profunda tristeza tomou conta de mim, e também a sen-
sação de que aquilo era profundamente injusto. Aquela pessoa poderia ter sido o presidente 
do país. De repente, foi mutilada por uma doença que era evitável, e, em seguida, morta 
por causa de uma complicação dessa doença. Obviamente, não estava certo. Por isso esse 
episódio impeliu-me a agir, em tempos difíceis, para dizer que não, temos realmente que 
insistir, temos que acabar com isto para que isto não volte a acontecer5.”
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5.2: VIGILÂNCIA E RESPOSTA ÀS DOENÇAS

Realizações

Até 2006, a maioria dos países da Região tinha começado a implementar a estratégia VRID e 
todos se concentraram na lista da OMS/AFRO de 19 doenças prioritárias em 2001, que 
lançou as bases para enfrentar essas doenças de maneira coesa. Em 2010, a lista era já com-
posta por 44 doenças prioritárias, nomeadamente o sarampo, a febre-amarela, a pneumonia, a 
diarreia aguda, a cólera, a meningite, o paludismo, a tuberculose, a SIDA e a lepra. Em 2007, 
essa capacidade para detectar e responder a ameaças à saúde pública foi reforçada quando os 
Estados-Membros Africanos recomendaram que o Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI, 2005) fosse integrado na estratégia VRID. A resposta aos grandes surtos de doenças não 
infecciosas e infecciosas pôde ser deste modo dada de forma holística, não só a nível regional, 
mas também a nível internacional – trabalhar no sentido de cumprir a recomendação do RSI 
de que todos os países devem ser capazes de detectar e responder a surtos de doenças que 
podem ter um impacto a nível internacional, e relatá-los à OMS com o propósito de uma 
acção colectiva.

Com base nesse mapeamento da capacidade do continente para responder melhor às neces-
sidades de saúde pública, a OMS/AFRO formulou e lançou várias outras estratégias, e três 
resoluções importantes que estão a ser implementadas pelos Estados-Membros. As resoluções 
são: a criação de centros de excelência para a vigilância das doenças, de laboratórios de saúde 
pública, e de regulamentação sobre alimentos e medicamentos6; o reforço da Preparação e 
Resposta aos Surtos na Região Africana no Contexto da Pandemia de Infl uenza7, assim como 
a implementação do RSI.

Em Março de 2014, na sequência do apoio da OMS, dos parceiros e do compromisso as-
sumido pelos Estados-Membros, 44 países tinham concluído a avaliação da sua capacidade 

Centro Estratégico de Operações Sanitárias da OMS – Brazzaville



Uma Década de Acção da OMS na Região Africana

64

RSI e elaborado planos para implementar a regulamentação a nível nacional. Também houve 
progressos em outras áreas da vigilância sanitária. Por exemplo, o diagnóstico das febres he-
morrágicas virais em 7 países, incluindo a Libéria e o Uganda, foi feito pela rede de Agentes 
Patogénicos Emergentes e Perigosos (EDPLN) apoiada pela OMS. A melhoria da Rede de 
Laboratórios de Infl uenza AFR também permitiu à Argélia diagnosticar rapidamente os pri-
meiros casos humanos de MERS-CoV, que no continente causa infecções respiratórias em 
humanos e animais.

Em 2013 e 2014 também se assistiu a surtos de poliomielite, dengue, febre-amarela, menin-
gite, cólera e febre hemorrágica viral em vários países. As crises humanitárias na República 
Centro-Africana, República Democrática do Congo, Mali e no Sudão do Sul colocaram uma 
enorme pressão sobre sistemas de saúde pública já de si no limite das capacidades. Felizmente, 
os Centros Estratégicos de Operações Sanitárias (SHOC), que criámos nas EAI em 2013 (EAI 
Ocidental e EAI Oriental e Austral) foram cruciais para reforçar e coordenar as respostas a 
estes tipos de emergências de saúde pública, recolhendo dados e informações críticas sobre o 
que estava a acontecer no terreno, para permitir a melhor resposta (ver Capítulo 1).

Desafi os subsistentes

Foram dados passos signifi cativos no sentido de criar uma rede de vigilância com uma solidez 
sufi ciente para responder às múltiplas e extraordinariamente variadas necessidades de saúde 
pública de toda a Região. Mas ainda há pontos fracos que precisam de ser atendidos, e com-
promissos que precisam de ser accionados. A formação do pessoal na VRID a nível distrital é 
inadequada em alguns países e, apesar de as fundações terem sido alicerçadas, nenhum Estado-
Membro foi capaz de cumprir o prazo de Junho de 2012 para a realização das capacidades 
mínimas exigidas pelo RSI (2005). Isto signifi ca, entre outras coisas, que a capacidade labora-
torial é pobre ao nível subnacional e distrital, o que causa atrasos na confi rmação e acompan-
hamento de eventos de saúde pública que tenham o potencial de se espalhar internacionalmente. 
Além disso, não existe um número sufi ciente de equipas nacionais de resposta rápida para 
cobrir adequadamente disciplinas essenciais durante eventos e emergências de saúde pública.

Para prosseguirmos em frente, a plena implementação da VRID/RSI tem de acontecer em 
todos os Estados-Membros, e a capacidade de mobilizar rapidamente recursos deve existir na 
Região através da criação do Fundo Africano para as Emergências de Saúde Pública. É tam-
bém fundamental continuar a colaborar com parceiros multissectoriais através de iniciativas 
transfronteiriças, para a concretização de uma rede sustentável de sistemas que possam avaliar 
e responder adequadamente às necessidades de saúde a nível local, nacional e regional.

5.3: DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS

Realizações

‘O mundo tem meios para aliviar a pobreza através da redução do fardo das DTN que afecta 
principalmente as pessoas pobres que vivem nos trópicos e áreas subtropicais. No caso da 
Região Africana, precisamos de 2,5 mil milhões de dólares para atingir as metas das DTN em 
2020, o que representa cerca de 300 milhões de dólares por ano. É socialmente justo, tecni-
camente viável, fi nanceiramente acessível e politicamente recomendável.’ Sambo, 20148.

Foi isto que afi rmei durante a celebração do 40.º Aniversário da Parceria para a Oncocercose 
OCP/PACO, em Junho de 2014. Estas parcerias sublinham o progresso que tem sido reali-
zado nas Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN), na medida em que as soluções para as 
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reduzir existem. Mas também apontam para a devastação totalmente injusta e desnecessária 
que as DTN ainda hoje produzem. De facto, quando assumi o cargo em 2005, as DTN, que 
incluem doenças debilitantes como o tracoma, a oncocercose (cegueira dos rios), a lepra e a 
fi laríase linfática, afectavam mais de mil milhões de pessoas, custavam milhares de milhões de 
dólares por ano aos países em desenvolvimento e perpetuavam o ciclo da pobreza. A Região 
Africana, que comporta cerca de metade das pessoas atingidas, estava vergada sob o fardo des-
sas doenças, na altura em grande parte ignoradas.

Estas estatísticas ainda são válidas. O que mudou foi a consciência mundial das DTN, e os 
compromissos de organismos e organizações, incluindo os governos doadores e os países 
endémicos, as organizações da sociedade civil, as fundações públicas e privadas e as empresas 
farmacêuticas – de as eliminar. Graças a estratégias diversas e a uma advocacia de alto nível, 
desempenhámos o nosso papel ao juntar parceiros tão importantes como o Banco Mundial, a 
Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF), o Sabin Institute e a totalidade do Comité de Agên-
cias Patrocinadoras do PACO (CSA).

Em 2006, foi publicada a Estratégia Mundial da OMS para o combate às DTN. Três anos mais 
tarde, o Escritório Regional para a África tinha criado um programa para as DTN, com sete 
membros de equipa, um ponto focal DTN fora colocado em cada uma das EAI, e pessoal 
adicional centrado nas doenças foi destacado em seis outros países, para avaliar a situação e 
transmitir relatórios. Com equipas instaladas, foi desenvolvido, em 2009, um plano regional 
estratégico para as DTN na Região Africana da OMS para 2010 – 2015. Um dos principais 
objectivos era melhorar a colaboração com o já antigo Programa Africano de Combate à On-
cocercose (PACO), que, apoiando 31 países, sabia como enfrentar as DTN.

Durante a última década, o Programa para as DTN da OMS/AFRO passou de uma abord-
agem de controlo específi co para estratégias integradas e coordenadas de erradicação e elimi-
nação de DTN até 2020 – o prazo da OMS para combater 10 DTN. A dracunculose e a 
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framboesia foram um dos alvos da erradicação. Para além disso, a THA, a lepra, a fi laríase 
linfática, a oncocercose, a esquistossomíase e o tracoma foram consideradas de eliminação 
prioritária. Os HTS, a úlcera de Buruli e a Leishmaniose são ainda apenas consideradas para 
controlo, porque não existem medicamentos efi cazes a preços acessíveis.

Entre 2010 e 2012, 36 países desenvolveram planos directores nacionais integrados sobre 
DTN usando o guia da OMS/AFRO (ver Quadro 2: A diferença que o nosso plano geral 
sobre DTN representa). Isto implica a elaboração de um quadro robusto de planeamento 
harmonizado, de orçamentação e de mobilização de recursos. A ênfase principal dos planos 
inclui a garantia da sustentabilidade fi nanceira dos programas nacionais de DTN, o aumento 
do acesso ao tratamento, e a melhoria do acompanhamento das DTN. Foram realizadas mis-
sões nos dois anos seguintes para ajudar os distritos a concluir o lançamento dos seus planos 
directores.

A cobertura da administração em massa de medicamentos (MDA) para as PC-DTN tem au-
mentado signifi cativamente nos últimos 10 anos. Por exemplo, a MDA para a fi laríase lin-
fática subiu de 32 para 122 milhões entre 2005 e 2012; a prevalência da lepra caiu 39 por 
cento durante o mesmo período; e um ensaio clínico no Gana, onde o governo providenciou 
1 milhão de dólares para o seu programa nacional de DTN em 2012, confi rmou a efi cácia de 
uma dose única de azitromicina para curar a framboesia. Isso deixa a esperança de erradicação 
da doença em 2020.

Em 2012, parceiros de desenvolvimento, como a Fundação Bill & Melinda Gates e o Banco 
Mundial, também subscreveram a Declaração de Londres sobre Doenças Tropicais Negligen-

Caixa 2: A diferença criada pelo nosso plano director sobre DTN

Em Outubro de 2013, na Escola Primária Lake Victoria em Entebbe, no Uganda, as cri-
anças juntaram-se para fazer um desfi le com uma banda local e pessoas que estavam ali para 
tocar músicas, executar danças e declamar poemas. Um dos poemas era sobre a luta contra 
as DTN, de que sofrem mais de 11 milhões de ugandeses10. O poema era oportuno porque 
todo o evento foi organizado para lançar o Plano Director sobre DTN do Uganda. As pes-
soas reuniram-se para ouvir o Ministro da Saúde, o Dr. Ruhakana Rugunda, Conselheiro 
Regional para o Programa Regional DTN da OMS, o Dr. Adiele Nkasiobi Onyeze e os 
parceiros do programa DTN do Uganda, enquanto falavam sobre as metas do plano.

À semelhança de outros países da Região, o Uganda começou a controlar as DTN com a 
distribuição em pequena escala de medicamentos para a esquistossomíase e vermes, para 
tratar crianças em idade escolar e pré-escolar. Em 2002 iniciou-se a administração em 
massa para as DTN em dois distritos, e até ao fi nal de 2011, tinha sido alargada a todos os 
54 distritos do país. Mas era preciso fazer mais para cumprir a visão do Uganda de se tornar 
livre de DTN até 2020. Espera-se que a implementação do Plano Director sobre DTN do 
Uganda alcance esse objectivo.

O Plano Director, a implementar entre 2013 e 2017 (as próximas reuniões deverão es-
tendê-lo até 2020), foi elaborado depois dos seminários de planeamento sobre DTN reali-
zados em Harare, em Setembro de 2010 e Março 2012, com base no guia da OMS / 
AFRO para a preparação de planos nacionais sobre DTN. O objectivo principal é for-
necer intervenções lideradas pelas comunidades, sustentáveis, em prol dos pobres, e com 
boa relação custo-efi cácia, para a prevenção, controlo, erradicação e/ou eliminação de 12 
DTN no Uganda, para que deixem de ser uma ameaça à saúde pública até 2020.
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ciadas, na qual se comprometeram a aumentar os esforços de colaboração, e a acompanhar o 
progresso na luta contra 10 das 17 DTN que estão na lista da OMS das doenças a derrotar até 
2020.

Conforme foi explicado durante a abertura da Reunião Consultiva Regional sobre DTN em 
Março de 2013, ‘a nova dinâmica que agora existe para o controlo e eliminação destas doenças 
atingiu um ponto alto em Janeiro de 2012, com o lançamento do Roteiro Mundial de Imple-
mentação da OMS para as DTN e o lançamento da Declaração de Londres sobre DTN.

Vale a pena sublinhar que em Janeiro deste ano foi comemorado o primeiro aniversário destes 
eventos históricos, com o lançamento do segundo Relatório da OMS sobre DTN, intitulado 
“Manter o Impulso para Superar o Impacto Mundial das DTN”, e o primeiro relatório sobre 
a Declaração de Londres sobre DTN, “Das Promessas aos Progressos”, que revelaram pro-
gressos na luta contra as DTN, especialmente na Região Africana9.

Desafi os subsistentes

Foi conseguido um enorme montante de apoio para lidar com as DTN, mas o desafi o é con-
tinuar a transformar esses compromissos em acções e sustentar o progresso para que a meta de 
2020 possa ser alcançada. Mais especifi camente, isto signifi ca coordenar os parceiros DTN de 
modo a que os recursos escassos sejam utilizados de forma tão efi caz quanto possível nos 
países; exercer advocacia para que os governos nacionais aumentem o fi nanciamento para os 
programas de DTN; e ter sistemas sufi cientemente robustos instalados para que as DTN pos-
sam ser sempre tratadas em áreas de alta endemicidade, mesmo em circunstâncias de inseg-
urança e de guerras.
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“As doenças não transmissíveis estão a aumentar na Região Africana. Ao mesmo 
tempo, defrontamo-nos com o trabalho inacabado das principais doenças transmis-
síveis e dos problemas de saúde materno-infantil. Temos muitas prioridades que 
dividem entre si recursos e tempo limitados. No entanto, temos de tomar medidas 
para lidar com o fardo crescente das doenças não transmissíveis em África.”

L. Sambo, Março de 2013 1

CONTEXTO

Tende a haver uma divisão sul-norte nas percepções globais de doenças transmissíveis e não 
transmissíveis. O sul, e a Região Africana em particular, estão predominantemente associados 
ao VIH/SIDA, ao paludismo e à tuberculose; e o norte é visto como o espaço principal onde 
se põem as questões dos problemas da saúde mental, das doenças cardíacas e do cancro – todos 
no âmbito das não transmissíveis. Embora seja verdade que, em contraste com regiões como 
a Europa e os Estados Unidos, onde a principal causa de morte prematura e incapacidade são 
as doenças não transmissíveis e que a Região Africana carrega o fardo das doenças transmis-
síveis, das doenças maternas e do recém-nascido2, existem cada vez mais pessoas neste conti-
nente com doenças não transmissíveis, e a Região Africana enfrenta agora o duplo fardo 
destas e das doenças transmissíveis.

Na última década, em particular, houve um aumento rápido de DNT no continente. Em 
2005, 30% de todas as mortes na Região deveram-se a doenças não transmissíveis. Em 2010, 
a percentagem tinha subido para 40%; as principais doenças não transmissíveis são as doenças 
cardiovasculares, as doenças respiratórias crónicas, a diabetes, o cancro e as consequências da 
violência e dos acidentes de viação. Cerca de 62% das pessoas com mais de 45 anos que vivem 
na Região Africana morrem de doenças não transmissíveis3. Isto, juntamente com a enorme 
tarefa do combate às doenças transmissíveis, ameaça colocar em situação de ruptura os serviços 
de saúde já sobrecarregados. No entanto, apesar dos recursos humanos e fi nanceiros necessári-
os para enfrentar este desafi o dentro dos serviços de saúde, mas também fora deles, em re-
sultado da perda de produtividade e do efeito dominó que ele representa para as famílias e os 
empregadores, os governos e os parceiros de desenvolvimento tardam em reconhecer as DNT 
como uma questão merecedora de uma acção forte.

A boa notícia é que muitas doenças não transmissíveis são provocadas pelo estilo de vida e as 
escolhas comportamentais, ou seja, existe uma possibilidade clara de mudança. Por exemplo, 
40% das mortes por cancros comuns são evitáveis, assim como 80% das mortes por doenças 
cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crónicas1. A má notícia é que o consumo 
nocivo de álcool, o tabagismo, a alimentação pouco saudável, que contribuem para uma saúde 
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defi ciente e para a morte por doenças não transmissíveis, seduzem as pessoas, especialmente os 
jovens, com padrões de comportamento que podem ser difíceis de quebrar. No entanto, du-
rante a última década, tem havido um impulso crescente na Região Africana da OMS para 
controlar e prevenir as DNT, o que já está a dar frutos.

6.1: TABACO, ÁLCOOL, ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO FÍSICO

Realizações

Decidido a criar um ambiente que 
permita lutar contra as doenças não 
transmissíveis, o Escritório Regional 
embarcou numa missão de advocacia 
para desenvolver parcerias, reforçar 
os sistemas de saúde e implementar as 
orientações que foram elaboradas 
para responder ao problema das 
DNT e às suas causas. Em resultado 
disso, os Estados-Membros rapida-
mente se comprometeram em preve-
nir e controlar as DNT e formaram 
departamentos dentro dos seus min-
istérios da saúde com esse propósito. 

Também foram lançadas colaborações anuais, como o Dia Mundial da Saúde Mental, o Dia 
Mundial da Diabetes e o Dia Mundial Sem Tabaco, para aumentar a consciencialização.

Entretanto, em 2011 as DNT foram ofi cialmente reconhecidas como uma questão de desen-
volvimento mundial, quando os ministros da saúde, especialistas regionais e organizações da 
sociedade civil se reuniram no Escritório Regional da OMS no Congo e subscreveram a 
histórica Declaração de Brazzaville sobre DNT. A Declaração, que pedia uma acção imediata 
das partes interessadas para enfrentar as principais DNT, tais como a diabetes, as doenças car-
diovasculares e os problemas de saúde mental, tem sido utilizada em todo o mundo e foi re-
forçada pelo Plano de Acção Mundial para a Prevenção e Controlo das DNT (2013 – 2020). 
Existe assim um roteiro, bem como opções de políticas a aplicar pelos Estados-Membros, a 
OMS, outras organizações das Nações Unidas e as organizações intergovernamentais, ONG e 
o sector privado. Durante a sua implementação colectiva entre 2013 e 2020, o roteiro vai 
ajudar a alcançar 9 metas mundiais voluntárias, incluindo uma redução relativa na mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis de 25% em 20254. Além disso, o Compromisso de 
2014 sobre DNT em África, que foi desenvolvido pela OMS e pela Comissão da União Af-
ricana, permitiu aos ministros da saúde africanos comprometerem-se a dar prioridade às 
doenças não transmissíveis e a protegerem as políticas de saúde pública da interferência das 
indústrias do álcool, do tabaco e alimentar, reforçando as leis nacionais e implementando leg-
islação e políticas abrangentes sobre DNT.

O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de DNT e foi um dos primeiros alvos do 
programa de controlo. Em 2005, apenas 9 países tinham ratifi cado a Convenção Quadro da 
OMS de 2003 para a Luta Antitabágica (OMS FCTC), que prevê a proibição total da publi-
cidade ao tabaco. Entretanto, só 12 Estados-Membros tinham medidas em vigor para proteger 
o público do tabagismo passivo. Em Junho de 2014, 42 Estados-Membros tinham já ratifi cado 
a Convenção-Quadro da OMS, 27 tinham proibido fumar em locais públicos1 e a publicidade 
ao tabaco, e 33 exigem que os maços de cigarros tenham advertências de saúde, o que 
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 representa, em qualquer caso, um progresso impressionante. Também foram estabelecidas 
parcerias transfronteiriças com o apoio da OMS/AFRO, para lidar de forma mais coesa com 
a tributação do tabaco, eliminar o comércio ilícito e encontrar alternativas de emprego para 
os produtores de tabaco.

Embora o tabagismo seja um dos catalisadores mais evitáveis das DNT, o álcool é também 
uma das principais causas de DNT na Região Africana. Para além dos danos à saúde dos con-
sumidores, tem também um enorme impacto ao criar uma cadeia de problemas sociais como 
violência, acidentes de viação e negligência familiar. Apesar de mais países da Região terem 
constatado um aumento nos níveis de consumo em 2005, não houve nenhuma acção colec-
tiva para resolver o problema – principalmente por causa de sistemas regulatórios nacionais 
fracos e inexistência de uma estratégia Regional. Numa tentativa de responder a esta situação, 
foi introduzida a Estratégia Regional para Reduzir o Uso Nocivo do Álcool, que estabeleceu 
10 opções de políticas, incluindo a proibição da publicidade, aumento dos preços e limites de 
venda. Desde então, 10 países foram apoiados pela OMS no sentido de fortalecer o alinha-
mento das suas políticas de álcool com a estratégia.

A obesidade é geralmente vista como um problema ocidental, mas as mudanças socioeconómi-
cas ao longo das últimas décadas, assim como a globalização e a liberalização do comércio 
internacional, e o crescente infl uxo das populações para as cidades, mudaram os hábitos ali-
mentares e causaram um aumento da obesidade na Região, especialmente em mulheres e 
crianças (ver Quadro 1: Responder à obesidade infantil na Maurícia). O cenário parecia 
bastante sombrio em 2005. As pessoas passaram a comer menos frutas e legumes, e muitas não 

Caixa 1: Responder à obesidade infantil na Maurícia

A Maurícia é um dos países da Região que sofreram uma rápida transição epidemiológica 
nas últimas 3 a 4 décadas. Erradicou o paludismo e controlou a maior parte das doenças 
mais contagiosas e evitáveis pela vacinação, mas depara-se agora com o aumento da carga 
de doenças não transmissíveis. Na verdade, tem uma das mais altas taxas de diabetes e de 
doenças cardiovasculares na Região5.

Para responder a esta epidemia de DNT, o governo lançou várias medidas para reduzir os 
factores de risco e promover estilos de vida saudáveis. Alguns elementos-chave da pre-
venção de DNT e da estratégia de controlo visam reduzir a obesidade infantil, que é um 
problema sério. O Inquérito Nacional de Nutrição da Maurícia de 2004 revelou que 8,1% 
das crianças com idades entre 5 e 11 eram obesas e 7,7% estavam acima do peso, enquanto 
7,3% daquelas com idades entre os 12 e os 19 eram obesas e 8,4% estavam acima do peso.

O governo tomou várias medidas para combater esta situação, nomeadamente uma maior 
consciencialização sobre as graves consequências sanitárias, sociais e económicas deste 
problema, e a adopção de medidas legislativas e fi scais para reduzir a quantidade de alimen-
tos pouco saudáveis que as crianças comem. Por exemplo, em Janeiro de 2010 o governo 
introduziu legislação para proibir que as cantinas escolares vendessem refrigerantes adoça-
dos com açúcar e merendas ricas em calorias, açúcar, gordura e sal. Em 2012, foi introduz-
ido um imposto sobre o açúcar em bebidas adoçadas com açúcar, que foi aumentado em 
2013. Um dos resultados destas medidas foi uma redução notável do consumo de bebidas 
adoçadas com açúcar. O governo espera que estas medidas consigam incentivar uma ali-
mentação saudável e levar a uma redução da obesidade infantil e das doenças não transmis-
síveis.



Uma Década de Acção da OMS na Região Africana

72

faziam exercício sufi ciente. Duas questões ajudaram a perpetuar este cenário – a falta de 
 consciência pública sobre os benefícios de uma alimentação saudável e um exercício físico 
regular, e sistemas regulatórios nacionais fracos. Ambos os problemas foram enfrentados com 
a Estratégia Mundial para a Alimentação, a Actividade Física e a Saúde (2004), e as Reco-
mendações Globais de Actividade Física para a Saúde (2011), que foram aprovadas pela As-
sembleia Mundial da Saúde e sustentam o apoio dado a 12 Estados-Membros para 
desenvolver estratégias de prevenção da obesidade.

Desafi os subsistentes

O marketing elegante e agressivo da ideia de que o consumo de alimentos ricos em sal e açúcar, 
de álcool e de tabaco de alguma forma equivale a um estilo de vida mais emocionante e at-
raente, é um importante desafi o para a saúde pública na Região Africana. As indústrias que 
vendem esses produtos e a sua interferência na formulação de políticas e na implementação 
destas a nível nacional difi cultam a luta contra essa publicidade penetrante e persuasiva.

No entanto, se for aplicada uma legislação mais forte, e houver um público informado, esses 
desafi os podem ser superados. Como defendi, “os factores de risco das DNT nascem de estilos 
de vida e de comportamentos recentes – em relação aos quais os decisores políticos e as pes-
soas estão, em geral, mal informados. Os governos e os parlamentos – juntamente com repre-
sentantes de organizações da sociedade civil e associações de consumidores – têm a 
responsabilidade de desenvolver políticas, fi xar normas, e promulgar e aplicar legislação que 
proteja a saúde pública, e forneça às pessoas informações fi áveis que permitam fazer escolhas 
pertinentes1.”

6.2: GESTÃO DAS DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

Realizações

Ter sistemas efi cazes para gerir as DNT é, obviamente, fundamental para a sua prevenção, e 
tem havido resultados muito positivos deste ponto de vista durante a última década. A advo-
cacia tem sido um instrumento particularmente efi caz, ajudando a estimular o empenho 
político nas DNT, colocando-as numa posição mais cimeira das listas de prioridades nacionais, 
à medida que os governos se apercebem do impacto que elas têm sobre o crescimento e o 
desenvolvimento económico.

A OMS/AFRO reforçou esses tipos de mudanças políticas, dando formação sobre como for-
mular e implementar políticas e planos em relação às principais DNT, desde os problemas de 
saúde mental e a drepanocitose, aos traumatismos e às incapacidades. A colaboração reforçada 
com parceiros como a Fundação Mundial da Diabetes, a Fundação Mundial do Coração e o 
Programa de Acção para a Terapia do Cancro, também fez com que a prevenção e o con-
trolo de todas essas doenças melhorassem. Mas ainda há muito trabalho por fazer, uma vez que 
estes problemas de saúde continuam a crescer. Por exemplo, como referi, “prevê-se que o 
número de casos de cancro e mortes relacionadas duplique em todo o mundo nos próximos 
20–30 anos. Os países africanos serão os mais afectados pela incidência do cancro, mas de 
entre todos os países em desenvolvimento, são os menos capazes de lidar com os desafi os que 
o cancro representa6.”

Desafi os subsistentes

A preparação adequada para prevenir e controlar as doenças não transmissíveis é essencial. Mas 
só é factível se o empenho político, que foi prometido a níveis nacional, regional e  internacional, 
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se traduzir em acção, e num aumento signifi cativo da quantidade de recursos afectados à pre-
venção das DNT.

A integração dos programas de DNT com outros programas a todos os níveis é inadequada, e 
a escassez de recursos humanos e fi nanceiros que permitam criar formas coesas de trabalho não 
ajuda. Isso difi culta a esperança de alcançar a cobertura de saúde universal, e pode limitar o 
acesso a medicamentos e tecnologias essenciais, que permitiriam uma melhor gestão das DNT, 
particularmente entre os mais pobres e mais vulneráveis da sociedade.

Olhando para o futuro, é fundamental que a OMS/AFRO continue a apoiar os Estados-
Membros para que estes possam implementar o Plano Mundial de Acção para as DNT (2013–
2020) e atingir a meta dos 25% de redução do risco de morte prematura causada pelas 
principais DNT.
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“Vivemos agora num mundo em que se assiste ao despertar sem precedentes da 
consciência das comunidades e das organizações da sociedade civil para as questões 
ambientais e as suas ligações com a saúde. Assim, espera-se que os governos dêem 
uma resposta adequada aos problemas sanitários causados por riscos ambientais. As 
estatísticas mais recentes da OMS mostram que perto de um quarto do peso assumi-
do pela doença é atribuído a factores ambientais evitáveis. É esta a triste verdade. 
Além disso, o peso da doença atribuído ao ambiente não está distribuído de forma 
justa. Os países em desenvolvimento, sobretudo os de África, são os mais grave-
mente afectados e as populações vulneráveis e pobres são as mais atingidas.”

L. Sambo, 2008 1

CONTEXTO

O local onde se vive no mundo tem uma infl uência importante sobre a nossa saúde. Parece 
evidente, mas é crucial sublinhá-lo, pois a trajectória das nossas vidas – o nascimento, a infân-
cia, o ambiente de trabalho e a velhice – são determinados principalmente pelo local onde se 
nasce e onde se vive. Por outras palavras, estes factores, bem como a distribuição do dinheiro 
e do poder a nível local, nacional e mundial que moldam as estruturas – desde a educação até 
aos sistemas de cuidados de saúde – em que funcionamos, são os determinantes sociais da 
nossa saúde. São também os determinantes-chave das iniquidades na saúde. Estes determi-
nantes estão na base de diferentes condições de saúde, nomeadamente dos pobres, das mul-
heres, das crianças, das populações deslocadas e dos idosos de cada país e do mundo em geral.

A equidade na saúde está no centro dos princípios da OMS. Contudo, apesar dos grandes 
progressos realizados em medicina e tecnologia, aumentaram, nestas últimas décadas, a nível 
mundial e no seio da Região OMS/AFRO, os fossos na equidade na saúde2. As organizações 
e ministérios da saúde não podem agir isoladamente para acabar com estes fossos. Como res-
salta da designação, os determinantes sociais da saúde exigem soluções de toda a sociedade 
para atacar as interligações entre o desenvolvimento social, económico e sanitário com um 
esforço conjunto e sustentado de múltiplos intervenientes, incluindo os governos, a sociedade 
civil e o sector privado.

O meio ambiente, a pobreza e as crises humanitárias são os problemas fundamentais que con-
tribuem para a desigualdade desproporcional da saúde na Região Africana. O seu combate 
implica políticas governamentais relevantes e uma colaboração efi caz entre as organizações e 
os peritos que trabalham nos sectores da saúde e afi ns.

Por exemplo, quando discursei na Primeira Conferência Interministerial sobre a Saúde e o 
Ambiente em África, realizada em Libreville, no Gabão, em 20081, foquei a ligação  indissociável 
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existente entre as epidemias persistentes de paludismo e a destruição do ambiente, nomeada-
mente a desfl orestação e a má gestão dos recursos hídricos. Estas graves questões ambientais 
estão a ser exacerbadas pelo maior crescimento urbano ocorrido em África nas duas últimas 
décadas. Com a continuação prevista do aumento da urbanização até à década de 20503, à 
medida que haverá mais pessoas a aglomerarem-se em cidades na procura de trabalho e de 
oportunidades, os determinantes ambientais da saúde tornar-se-ão ainda mais intensos. O 
planeamento urbano já está longe de atingir um ritmo que se coadune com as grandes exigên-
cias relativas a infra-estruturas, habitação e saneamento. Consequentemente, a urbanização 
está muito equacionada com uma vida em bairros de lata onde proliferam a pobreza, a desi-
gualdade e doenças como a tuberculose.

O abastecimento defi ciente ou inexistente de energia dentro das zonas degradadas e rurais 
signifi ca que as pessoas dependem da madeira e do carvão vegetal para o aquecimento e a 
cozinha. O elevado nível de poluição doméstica que isto causa, aliado aos fumos de carros e 
motociclos velhos que não cumprem as normas de protecção ambiental, ajuda a desencadear 
doenças como a asma, a bronquite, a pneumonia e o cancro do pulmão. Efectivamente, as 
doenças respiratórias e o cancro do pulmão matam globalmente 1,5 milhões de pessoas por 
ano e a maioria dos óbitos ocorre em África, sendo as crianças e os idosos os mais vulneráveis1. 
Os resíduos tóxicos são também uma ameaça para a saúde relacionada com o ambiente. “Nas 
últimas duas décadas, tivemos conhecimento de terem sido despejadas enormes quantidades 
de resíduos tóxicos em África, por vezes até na periferia de importantes cidades e ignorando 
totalmente a ética.” Disse-o na Primeira Conferência Interministerial sobre a Saúde e o Am-
biente em África1. “A magnitude de um recente incidente levou a OMS a intervir para avaliar 
a dimensão dos danos e ajudar a tomar as medidas apropriadas. Estas práticas devem incomo-
dar a consciência da humanidade.”

Todos estes problemas foram intensifi cados para um grau inimaginável durante as crises hu-
manitárias que afectaram a Região Africana na última década. Efectivamente, 21 países rela-
taram emergências em 1996 contra 46 países em 2009. Os confl itos e a agitação social 
deslocaram mais de 12 milhões de pessoas em 2008. Entre 2012 e 2014, 37 países na Região 
notifi caram emergências – incluindo o confl ito armado no Mali e a crise alimentar no Sahel.

Ter de lidar com este nível de perturbações já seria um desafi o para os sistemas de saúde mais 
robustos e com bons recursos, quanto mais para aqueles que já têm difi culdades em fazer face 
às exigências do dia-a-dia. Na última década, a nossa equipa e os seus parceiros têm lutado 
para ajudar os Estados-Membros a coordenar a resposta mais efi caz a estes determinantes da 
saúde.

7.1: AMBIENTE

Realizações

A Declaração de Libreville sobre Saúde e Ambiente de 2008, resultante da Primeira Confer-
ência Interministerial sobre Saúde e Ambiente em África, é o primeiro quadro ofi cial utili-
zado pelos países africanos para debate dos determinantes ambientais na saúde. Em 2013, 
cinco anos depois de os Estados-Membros a terem começado a utilizar, a Aliança da Saúde e 
Ambiente (HESA) encomendou uma avaliação da Declaração e encontrou algumas realiza-
ções-chave. Estas incluem uma maior advocacia das ligações entre a saúde e o ambiente, a 
atribuição de mais recursos para explorar estas ligações e uma colaboração mais forte entre os 
sectores da saúde e do ambiente. Tudo isto abriu caminho para que fossem tomadas medidas 
concretas para melhor equipar os países para fazerem face aos efeitos de situações de  emergência 
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e para tomarem medidas para refrear e prevenir os problemas de saúde que surgem como re-
sultado de problemas mais evitáveis como, por exemplo, a desfl orestação e a má gestão dos 
sistemas hídricos.

Desafi os subsistentes

O progresso fez com que as necessidades fossem capitalizadas e sustentadas através de um 
compromisso político contínuo e dos esforços de colaboração de agências multissectoriais. É 
indispensável que os sistemas nacionais de saúde sejam reforçados (ver Capítulo 2) para que 
possam lidar com os actuais e os novos riscos que se desenvolvem como consequência de 
problemas do ambiente, incluindo as alterações climáticas. E estes problemas precisam de ser 
restringidos através do desenvolvimento de políticas integradas que apoiem ambientes que 
melhorem e não que danifi quem a saúde das pessoas.

7.2: POBREZA

Realizações

A saúde é um direito humano, mas a pobreza espezinha completamente esse direito. Expõe 
todos aqueles que se encontram no fundo da escala socioeconómica a um conjunto de riscos 
e situações, o que signifi ca que têm de se confrontar com a pior saúde tendo, contudo, os 
menores meios para aliviar o seu sofrimento. ‘Menos’ é a palavra que melhor descreve as suas 
circunstâncias e oportunidades de saúde. Menos informação; menos cuidados de saúde: menos 

Dirigindo-me à imprensa por ocasião da minha visita aos funcionários da extensão de saúde 
em Adis Abeba, na Etiópia



Uma Década de Acção da OMS na Região Africana

78

alimentos nutritivos; menos educação; menos poupanças domésticas, frequentemente devido 
a doença, o que, por sua vez, conduz a menos capacidade de aprendizagem, a menos produ-
tividade e a menos qualidade de vida. Tudo isto faz com que o ciclo da pobreza se descontrole 
e que ocorram os efeitos diabólicos que daí resultam para a saúde. Para citar Kofi  Annan, não 
há dúvida de que “o pior inimigo da saúde no mundo em desenvolvimento é a pobreza4.”

A nossa equipa decidiu transformar o menos em mais, apoiando os Estados-Membros no 
desenvolvimento da componente da saúde nas Estratégias da Redução da Pobreza. Isto foi 
sustentado pela OMS ao ajudar na análise da equidade na saúde, registando as experiências de 
diferentes países no estabelecimento de uma acção multissectorial dirigida às questões especí-
fi cas da saúde como, por exemplo, os surtos de doenças e a promoção da saúde dos adoles-
centes. As estratégias da segurança alimentar, da nutrição e a acção intersectorial, incluindo o 
Programa sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que defi ne as intervenções prioritárias que 
devem ser tratadas pelo sector da saúde e as que devem ser geridas por outros sectores, estão 
também a ser implementadas para se fazer face às desigualdades sanitárias geradas pela pobreza.

Desafi os subsistentes

Os determinantes sociais negativos da saúde podem ser evitados, sobretudo os que resultam da 
pobreza. Mas esta continua a ser uma tarefa colossal que só será cumprida se se verifi carem 
simultaneamente factores múltiplos e complexos. Estes incluem a garantia de uma boa gov-
ernação para proteger e promover a saúde, a capacitação do público, dando-lhe informação 
para garantir uma participação plena na resposta aos determinantes sociais da saúde, o em-
penho de todos os sectores na abordagem às questões de saúde pública, o estabelecimento de 
parcerias efi cazes para aumentar os recursos – tanto económicos como humanos – e a capaci-
dade técnica bem como a monitorização e avaliação dos progressos na execução das inter-
venções e do impacto dos seus resultados.

7.3: CRISES HUMANITÁRIAS

Realizações

A recorrência de inundações, secas, confl itos e surtos de doenças em muitas partes do conti-
nente como resultado das catástrofes naturais e das provocadas pelo homem gera grandes de-
safi os para os sistemas nacionais de saúde. O papel fulcral da OMS nas emergências consiste 
em mobilizar parceiros para chegarem a acordo sobre qual o melhor rumo a seguir, em 
apoiar os Estados-Membros no reforço das capacidades humanas e institucionais para que pos-
sam salvar vidas e ultrapassar a crise.

Para fazer isto com maior efi cácia, o Plano Trienal da OMS para melhorar a Acção Sanitária 
em Crises foi accionado de 2004 a 2006. Como resultado, a OMS teve uma presença mais 
proeminente no terreno e defendeu a aplicação de investimentos nas capacidades técnicas, 
logísticas e fi nanceiras dos países. Este investimento também permitiu alargar o apoio a outras 
Regiões em crise, como as Filipinas durante a catástrofe provocada em 2013 pelo tufão Hyian.

No entanto, não basta reagir apenas por instinto quando ocorre uma catástrofe; a prevenção 
e a preparação são, tal como com a nossa saúde, melhores do que a cura. Confrontada com 
catástrofes recorrentes, a comunidade global mudou para uma estratégia mais preventiva que 
envolvia a gestão do risco de catástrofes. Após esta mudança de paradigma na abordagem 
mundial às catástrofes, instaram-se os Estados-Membros a melhorar os programas de gestão das 
emergências sanitárias e dos riscos de catástrofes. Em 2012, esta nova abordagem foi ofi cial-
mente subscrita pelos ministros da saúde em Luanda, Angola, com a adopção da Resolução 
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sobre a Gestão do Risco de Catástrofes. Concluíram-se e divulgaram-se algumas ferramentas 
para apoio à implementação desta estratégia. Por exemplo, os países receberam apoio para 
integrarem a saúde nas plataformas nacionais de redução do risco de catástrofes e foram reali-
zados seminários para desenvolver competências técnicas nos países. A OMS adaptou também 
a sua lista de especialistas e concluiu o ensaio de mecanismos que permitissem a deslocação 
rápida de peritos de emergência para apoio aos países com necessidades utilizando o Quadro 
de Resposta a Emergências (ERF) da OMS. Os países foram também incentivados a conceber 
mapas de riscos para a saúde através da ferramenta E-Atlas/AFRO (Ver Caixa 1: Utilização de 
mapas para gestão de riscos para a saúde).

Desafi os subsistentes

Os Estados-Membros fi zeram efectivamente progressos na sua capacidade de responder com 
maior efi cácia a emergências mas ainda há muitos pontos fracos. Em primeiro lugar, há lacunas 

Caixa 1: Utilização de mapas para gerir riscos para a saúde5

A Dr.ª Matshidison Moeti, Directora Regional Adjunta da OMS/AFRO, explica 
o raciocínio subjacente ao E-Atlas.

“Os países da Região têm, frequentemente, enormes difi culdades em satisfazer as necessi-
dades básicas de saúde das suas populações; as catástrofes naturais lançam as pessoas ainda 
mais para o abismo. Assim, há uma necessidade sentida de reduzir o risco de catástrofes. As 
lições retiradas das situações de emergência e de catástrofes ocorridas em África mostram 
que a saúde das pessoas é muito afectada e que os sobreviventes podem fi car com defor-
mações. As inundações em 10 países da África Ocidental, a seca em partes da Etiópia, o 
deslizamento de terras no Uganda, demonstraram todos que é necessária uma melhor ca-
pacidade de preparação para catástrofes aos níveis nacional e comunitário.

Para salvaguardar a saúde das populações em situações de catástrofe e emergências, a OMS 
iniciou um programa melhorado de preparação e resposta a catástrofes. A Assembleia Mun-
dial da Saúde, em 2005, exortou todos os Estados-Membros a reforçarem a capacidade 
nacional para a preparação em casos de emergências e a redução/atenuação bem como 
resposta a catástrofes para redução da mortalidade e das incapacidades evitáveis. Na 60.ª 
sessão do Comité Regional da OMS para África, adoptaram-se linhas de acção para a Pre-
paração e Resposta a Emergências a Nível Nacional. Uma componente fulcral da acção de 
preparação é a disponibilidade de uma ferramenta para a tomada de decisões que facilite o 
planeamento do programa e a resposta a emergências aos níveis nacionais.

O E-Atlas é essa ferramenta, contendo informação sobre onde e quais os tipos de riscos 
naturais que podem ocorrer e quais as populações que serão, mais provavelmente, afecta-
das. Ajuda a desenvolver programas apropriados para a redução de riscos. O Volume 1 do 
WHO E-Atlas of Disaster Risk Mapping mostra a distribuição espacial de riscos naturais se-
leccionados na Região Africana. É o resultado da análise de extensas informações geográ-
fi cas e a metodologia poderia ser utilizada para investigações no futuro. Pode também ser 
utilizado para planear e estabelecer as prioridades das áreas onde se devem realizar activi-
dades de redução de riscos para minimização dos efeitos de desastres naturais.

O E-Atlas/AFRO é uma ferramenta poderosa para os decisores nacionais a todos os níveis 
na área da vulnerabilidade e riscos das populações expostas a riscos naturais; é, assim, um 
meio de criação de melhores planos para redução da mortalidade.”
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claras na capacidade dos ministérios da saúde de gerirem a coordenação intersectorial – e isto 
é fundamental para se poder responder adequadamente às catástrofes. Essencialmente, os 
planos de resposta a catástrofes no sector da saúde não consideram todos os riscos potenciais e 
os elementos-chave para uma resposta óptima às catástrofes (plano de continuidade das ac-
tividades, procedimentos operativos normalizados, sistema de triagem e procedimento de 
evacuação) ainda não foram criados na maior parte dos países. Além disso, quinze países da 
Região ainda não têm unidades funcionais para emergências. Quando existem, têm pessoal e 
recursos a menos. No entanto, estas unidades são essenciais para dar resposta a grandes 
emergências com um número maciço de mortos. Tragicamente, as pessoas que, geralmente, 
mais sofrem nas crises são os que já vivem em pobreza com acesso limitado a serviços básicos 
e com falta de recursos que lhes permitam recuperar de traumatismos contínuos e, portanto, 
o ciclo de pobreza vai-se simplesmente repetindo.

Os governos e os actores humanitários e do desenvolvimento internacionais precisam de sub-
linhar a importância de criar resistências nos países e de implementar na totalidade o programa 
de Gestão do Risco de Catástrofes e não se limitarem a concentrem-se numa resposta apenas 
quando ocorrem emergências. Por outras palavras, é necessário reforçar e sustentar uma 
abordagem holística à avaliação e gestão de catástrofes na Região.

REFERÊNCIAS
1 OMS/AFRO: Discurso do Dr. Luis Gomes Sambo, Director Geral da OMS para África na Sessão 

de Abertura da Primeira Conferência Interministerial sobre a Saúde e o Ambiente em África, Li-
breville, Gabão. 28 e 29 de Agosto de 2008. (www.afro.who.int/en/rdo/speeches/1280-fi rst-in-
terministerial-conference-on-health-and-environment-in-africa.html com acesso em 3 de Julho 
de 2014)

2 OMS/AFRO, ‘Determinantes Sociais e Económicos da Saúde: Panorâmica’. (http://www.afro.
who.int/index.php?option=com_content&view=article&id=808&Itemid=938 com acesso em 3 
de Julho de 2014)

3 Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, ‘Urbanização em África.’ 13 de Dezembro de 
2012. (http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/
urbanization-in-africa-10143/ com acesso em 3 de Julho de 2014)

4 Quinquagésima quarta Assembleia Mundial da Saúde, comunicado de imprensa SG/SM/7808. 
(http://www.un.org/News/Press/docs/2001/sgsm7808.doc.htm com acesso em 3 de Julho de 
2014)

5 OMS/AFRO, E-Atlas, Prefácio. (http://www.who-eatlas.org/africa/foreword.html com acesso 
em 3 de Julho de 2014)
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“O recurso mais valioso do sector da saúde são os trabalhadores.”
Sambo, 2005 1

CONTEXTO

Escusado será dizer que nenhuma das muitas realizações ocorridas no sector da saúde na 
Região Africana da OMS na última década teria sido possível sem as pessoas que trabalham 
incansavelmente para ajudar a defi nir estratégias, programas e planos e a transformá-los em 
acções. A equipa da OMS/AFRO que dirigi durante os 10 anos é constituída por 2 377 pes-
soas – desde médicos, especialistas de saúde pública, cientistas sociais e bibliotecários até asses-
sores de imprensa e pessoal administrativo – em 47 países. Foram eles que conseguiram os 
resultados da OMS na Região. A sua motivação, bem-estar e segurança são fundamentais para 
garantir o cumprimento da missão da OMS em contribuir para o nível mais elevado de saúde 
de cada criança, mulher e homem.

Em 2005, o Escritório Regional tinha acabado de transferir a sua Sede de Harare, no Zimba-
bwe, para Brazzaville. Tinha havido uma deslocação forçada de Brazzaville para Harare em 
1997 devido a uma Guerra Civil no Congo e, quando terminou a Guerra e melhoraram as 
condições, o Escritório iniciou o processo de regresso em 20012. A mudança logística já de si 
difícil foi agravada pela crise fi nanceira que teve impacto sobre o pessoal devido à supressão 
de postos de trabalho. Foi preciso trabalhar muito para se conseguir que o novo espaço de 
trabalho e que as instalações residenciais tivessem condições satisfatórias, sobretudo a infra-
estrutura de informação e comunicações que estava muito longe do nível necessário para que 
o pessoal pudesse realizar o seu trabalho efi cientemente.

A segurança também era uma preocupação, simplesmente porque não estavam aplicadas as 
medidas básicas que satisfazem as Normas Mínimas de Segurança das Operações da ONU. 
Estas incluíam o abastecimento de emergência de energia para manter o escritório em fun-
cionamento permanentemente e cuidados médicos básicos para o pessoal.

8.1: MOTIVAÇÃO, BEM-ESTAR E SEGURANÇA DO PESSOAL

Realizações

Nos últimos dez anos, foi criada uma série completa de iniciativas para criar um conjunto de 
funcionários mais felizes e produtivos. Para começar, mais de mil funcionários estavam sob 
contrato temporário em 2006. Isto gerou uma sensação de insegurança no trabalho, uma in-
capacidade de planear a longo prazo e diminuiu consideravelmente a motivação. Em 2014, o 
número de pessoas com contratos temporários estava reduzido a 176. Em 2008, foram 
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 introduzidos os prémios de reconhecimento de funcionários e equipas excepcionais para 
reconhecimento de trabalho excepcional e levantar o moral do pessoal (ver Caixa 1: O que a 
equipa pensa) e os salários foram alinhados para introdução de uma maior equidade entre os 
funcionários. Os equipamentos de tecnologia e comunicação bem como os geradores foram 
também modernizados para garantir a existência de sistemas online e telefónicos rápidos e 
fi áveis. Entretanto, prevê-se que, em 2015, estará concluído um projecto para melhorar os 
sistemas de informática e telefonia para que todos funcionem ao mesmo nível independente-
mente da localização dos funcionários.

Caixa 1: O que pensa a equipa

Alguns membros da equipa da OMS/AFRO partilham os seus pensamentos sobre algumas 
das mudanças introduzidas na última década.

“Ter recebido um prémio de Funcionário Excepcional ajudou-me a dirigir a minha equipa com uma 
nova energia.” Por Pascal Mouhouelo, Bibliotecário Chefe, OMS /AFRO

“Comecei a trabalhar na Organização Mundial da Saúde com um contrato temporário em 
1991. Em 2008, já com um contrato de funcionário permanente há alguns anos, fui pro-
movido, passando a responsável pela divulgação de informação dentro da biblioteca. Após 
a reforma do Bibliotecário Chefe em 2010, o Director Regional nomeou-me Bibliotecário 
Chefe em exercício. Esta nomeação encheu-me de satisfação e de responsabilidade por 
dirigir uma equipa e revitalizar os melhoramentos no acesso a informações sobre a saúde na 
nossa Região. Três anos mais tarde, tornei-me Bibliotecário Chefe permanente.

Antes da minha promoção, o Director Regional da OMS, o Dr. Sambo, atribuiu um 
Prémio de Equipa Excepcional a todos os funcionários da Biblioteca e a mim um prémio 
pessoal de Funcionário Excepcional passados dois anos. Este reconhecimento interno de 
bom trabalho foi seguido de outro prémio que me foi atribuído pela Associação Internac-
ional de Bibliotecas Médicas. Foi para mim uma honra receber estes prémios e a promoção 
profi ssional contribuindo para a minha satisfação pessoal e para a da minha família. Informei 
a minha mulher e os meus fi lhos que agradeceram com humildade à Direcção da Organi-
zação Mundial da Saúde em geral e ao seu Director Regional em particular.”

“Uma melhor segurança faz-nos sentir mais seguros.” Por Francis Gamba, Quadro Financeiro 
do Orçamento do Programa

“Os melhoramentos introduzidos no sistema de segurança da AFRO nos últimos dez anos 
foram notáveis. O sistema CCTV, os exercícios periódicos de segurança, as verifi cações 
por SMS e rádio e o scanner na recepção aumentaram a sensação de segurança dos fun-
cionários. Antigamente, não havia qualquer vedação de protecção; qualquer pessoa podia 
entrar nas instalações sem qualquer controlo. Agora, sentimo-nos muito mais seguros e 
protegidos.”

“A utilização do ginásio dos funcionários é uma óptima forma de descontrair.” Por Mark Chi-
mombe, Funcionário de IT

“A instalação de um complexo desportivo no Escritório Regional foi muito boa. Uso as 
instalações pelo menos três a quarto vezes por semana, de manhã, para manter as minhas 
condições físicas e mentais em condições durante as horas de trabalho. Os membros das 
famílias que residem nas instalações também benefi ciaram muito com a instalação do com-
plexo.”
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Para aplicarem aquilo que apregoam e se manterem em forma e com saúde, foram aumentadas 
e melhoradas as instalações desportivas para a prática de futebol, ginástica, ténis, basquetebol 
e andebol. Há também um dia do desporto todos os anos em que todos competem – desde os 
directores até aos motoristas – o que ajuda a criar um ambiente de camaradagem. Está em 
construção uma clínica melhorada para cuidados de saúde aos funcionários e seus depend-
entes. É também crucial dar aos funcionários uma plataforma onde expressem as suas opiniões 
e discutam as suas razões de queixa para poderem manter a motivação e capacidade de tra-
balho em equipa. Isto foi tornado possível graças à criação de uma comissão responsável pela 
supervisão da adequação da cafetaria e dos gabinetes, bem como aos poderes conferidos à As-
sociação de Funcionários e ao Provedor do Escritório Regional, à criação de associações de 
funcionários nos Escritórios da OMS nos Países e ao Gabinete dos Provedores em cada Eq-
uipa de Apoio Interpaíses. Quanto à segurança, foi criado um centro de comunicações de 
emergência, sistemas de alerta CCTV e por SMS, foram dados Walkie-Talkies a todos os fun-
cionários e foi concluído e reforçado o muro do perímetro à volta do escritório e das vivendas 
e apartamentos onde vivem os funcionários internacionais. Além disso, foram reparadas e 
melhoradas as estradas de alcatrão dentro das instalações da OMS.

Desafi os subsistentes

Apesar do aumento da contratação de pessoal do sexo feminino, 69,16% da equipa da OMS/
AFRO são do sexo masculino e 76,74% dos cargos de chefi a são preenchidos por homens – 
representando um desequilíbrio questionável dos géneros em qualquer organização mas, so-
bretudo, numa que defende a equidade como princípio orientador fundamental em todo o 
trabalho que faz. Isto precisa de ser tratado para que a equipa seja mais representativa da 
população que serve e cumprir uma das direcções estratégicas da Política da Saúde para Todos 
em África no Século XXI: a Agenda 2020. Isto exige a criação de condições que permitam 
que a mulher participe no desenvolvimento da saúde, benefi cie dele e desempenhe um papel 
de liderança1.

Finalmente, embora não seja o menos importante, as fi nanças continuam a ser um grande 
desafi o e, evidentemente, são necessários fundos adequados para garantir a manutenção dos 
melhoramentos na segurança, tecnologia de comunicações e espaços de habitação para os 
funcionários do Escritório Regional.

REFERÊNCIAS
1 Discurso inaugural do Director da OMS para a África, 1 de Fevereiro de 2005. (http://www.afro.

who.int/en/rdo/speeches/121-inaugural-speech-by-who-regional-director-for-africa-dr-luis-
gomes-sambo.html acedido a 28 de Junho de 2014)

2 Samba E.M.: Desafi os, confl itos e sucessos: dez anos como Director Regional da OMS para a 
África. Brazzaville: OMS/AFRO; 2004.
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A agenda mundial para a saúde, do pós-2015, contém enormes promessas para o bem-estar 
dos Africanos da Região Subsariana mas, para poderem ser cumpridas, as promessas exigem 
acções e esforços conjugados. A direcção que a Região seguir na via do desenvolvimento e 
para a consecução dos objectivos de saúde futuros necessita de estar assente nas iniciativas e 
lições aprendidas durante a década passada e que se avaliem e incluam as necessidades actuais 
no caminho a percorrer. A cobertura universal de saúde é o objectivo fi nal; eis como pode ser 
atingido.

A Região Africana efectuou progressos durante a década passada mas o caminho está longe do 
fi m. A equipa de gestão da AFRO assumiu o testemunho que lhes tinha sido passado em 2005 
e contribuíram para os progressos impressionantes realizados em todas as áreas da saúde de 
toda a Região. Estes progressos incluem o enorme aumento no acesso à terapêutica anti-ret-
roviral, que passou de 619 000 pessoas abrangidas em 2005 para 7 524 000 no momento em 
que elaboramos o presente relatório, o que deu início à inversão da tendência da epidemia de 
VIH/SIDA e das mortes causadas por esta doença, para a qual devermos salientar o papel es-
sencial desempenhado pelo Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo, 
pelo Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Combate à SIDA (PEPFAR) e pela 
ONUSIDA. Os progressos contribuíram também para o facto de esperança média de vida à 
nascença ser agora de 58 anos e já não de 50, como era o caso no ano 2000 1. Notícias mais 
encorajadoras surgiram ainda com o declínio na mortalidade das crianças com menos dos 5 
anos. Em 2005, 129 crianças em cada 1000 nados-vivos tinha morrido tragicamente antes do 
seu 5.º aniversário. Em 2012 o número de crianças a perdia a vida antes mesmo de terem 
começado realmente a viver tinha baixado para 95 em cada 1000 nados-vivos. Acrescenta-se 
ainda o declínio promissor do número de famílias que sofrem a dor da perda das suas irmãs, 
mães, fi lhas e mulheres em resultado da morte durante ou após o parto. De facto, os últimos 
números sobre mortalidade materna revelam uma diminuição 170 mortes por cada 100 000 
nados-vivos entre 2005 e 20121,2.

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) da saúde e aqueles relacionados com 
a saúde constituíram o âmbito principal de grande parte dos progressos realizados e a orien-
tação política e estratégica fornecida pela OMS e outros parceiros foi essencial para ajudar os 
Estados-Membros a encontrarem a via para atingir estes e outros dos êxitos tratados em capí-
tulos anteriores. Mas, mesmo com a aproximação do prazo de 2015 e dos compromissos e 
promessas assumidos pelos governos e os seus parceiros no início do século, os ODM con-
tinuam longe de terem sido atingidos no continente (ver Caixa 1: Em 47 países….). Os prin-
cipais desafi os que estão a impedir os países de atingirem plenamente as metas estabelecidas até 
2015 são essencialmente o resultado das fragilidades nos sistemas de saúde e na coordenação 
das respostas multissectoriais, assim como na disponibilidade e gestão de fundos. A falta de 
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dados de boa qualidade que permitissem um acompanhamento e uma avaliação total dos 
planos implementados também pôs em causa a possibilidade de os Estados-Membros atin-
girem todos os ODMs3.

Dito isto, resta ainda mais de um ano até ao prazo de 31 de Dezembro de 2015 e, assim, 
ainda é possível realizar progressos. Mas, para que haja alguma esperança de respeitar o prazo, 
é necessário intensifi car as melhorias na mobilização e gestão fi nanceiras, o reforço dos siste-
mas de saúde, a implementação de intervenções efi cazes e a coordenação de programas. É 
também essencial que os Estados-Membros olhem desde já para o pós-2015 e que antecipem 
e façam planos tendo em conta as necessidades futuras, baseando-se nos dados disponíveis.

O objectivo geral para o pós-2015 no domínio da saúde já foi estabelecido – alcançar a cober-
tura universal de saúde. Isto signifi ca, como indicámos em capítulos anteriores, que todos – 
independentemente do género, idade, raça ou rendimento – devem ter acesso a serviços 
essenciais de saúde com qualidade, sem terem de passar por difi culdades fi nanceiras4. Este 
objectivo poderá ser atingido se forem alcançados duas metas claras a nível mundial:

 • Até 2030, pelo menos 80% dos 40% mais pobres da população terão a cobertura que lhes 
garante o acesso a serviços essenciais de saúde.

 • Até 2030, todos – e isto signifi ca 100% da população – terão a cobertura que os protege 
dos riscos fi nanceiros, de modo a que ninguém seja empurrado para a pobreza ou mantido 

Caixa 1: Dos 47 países...

Há 47 Estados-Membros na Região Africana. Apesar das promessas que fi zeram, 
e das feitas pelos seus parceiros e partes interessadas para atingir os ODM da 
saúde e os que estão relacionados com a saúde, os obstáculos e desafi os per-
sistentes enfrentados pela Região signifi cam infelizmente que nenhum Estado-
Membro está no bom caminho para cumprir todos os ODM da saúde e que 
apenas poucos têm probabilidades de cumprir com alguns. Dos 47 países, 
 apenas…

…16 estão na via ou já atingiram a meta 4A de reduzir em 2/3 a taxa de mortalidade das 
crianças com menos de cinco anos entre 1990 e 2015.

…4 estão prestes a reduzir o rácio de mortalidade materna em ¾ entre 1990 e 2015, 
cumprindo assim a meta 5A.

…7 deverão atingir a meta 5B e fornecer acesso universal a cuidados de saúde reprodutiva.

…34 estão prestes a interromper e começar a inverter a propagação do VIH/SIDA, at-
ingindo assim a meta 6A até 2015.

…7 cumpriram o prazo de 2010 para permitir o acesso universal ao tratamento contra o 
VIH/SIDA para todos os que necessitam, cumprindo assim a meta 6B.

…12 estão na via para interromper e começar a inverter a incidência do paludismo e de 
outras doenças importantes até 2015, cumprindo com a meta 6C.

…11 deverão ter diminuído para metade a percentagem de pessoas que sofrem de fome 
cumprido a meta 1C.

…23 estão prestes a diminuir para metade a percentagem de pessoas sem acesso sustentáv-
el a água potável e a saneamento básico até 2015.
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na pobreza por causa do dinheiro que tem que gastar para satisfazer as suas necessidades de 
saúde.

A posição da União Africana (UA) refl ecte estas metas mundiais. Aliás, no que diz respeito à 
agenda da saúde pós-2015, a UA declara que “temos de melhorar o estado de saúde das pes-
soas que vivem em condições vulneráveis, tais como mães, recém-nascidos, crianças, jovens, 
os desempregados, os idosos e as pessoas com defi ciência, através da redução da incidência de 
doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis (por exemplo saúde mental) e doenças 
emergentes; acabando com as epidemias de VIH e SIDA, tuberculose e paludismo; reduzindo 
a desnutrição e melhorando a higiene e o saneamento. Esta situação pode ser alcançada através 
do acesso equitativo e universal a cuidados de saúde de qualidade, incluindo o acesso univer-
sal a serviços completos em matéria de saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos (por 
exemplo, o planeamento familiar), melhorando os sistemas de saúde e o fi nanciamento da 
saúde, assim como as infra-estruturas médicas, a produção local de equipamento de saúde (por 
exemplo, honrar o compromisso assumido com a Declaração de Abuja) e através da criação 
de sistemas de monitorização e de avaliação, assim como de sistemas de garantia de quali-
dade5.”

EM BUSCA DA COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE

Estão estabelecidas as bases para a consecução da cobertura universal de saúde (CUS) na 
Região e os esforços envidados pela OMS/AFRO na última década contribuíram em grande 
medida para ajudar os Estados-Membros a lançar estes alicerces. Mas como vimos ao longo do 
presente relatório, por cada realização resta sempre um desafi o a ultrapassar. A principal pri-
oridade do pós-2015 para o Escritório Regional da OMS para África é concentrar todas as 
energias para aproveitar o trabalho já realizado em todas as principais áreas da saúde, por forma 
a atingir a cobertura universal. Tal signifi ca oferecer a todas as pessoas um acesso equitativo 
aos cuidados essenciais de saúde em todos os cantos da Região Africana. Como é que isto vai 
acontecer? Eis o que os Directores da OMS/AFRO consideram que tem de ser feito para se 
atingir a cobertura universal de saúde nas suas áreas de especialidade….

1. Estabelecer parcerias

“Na minha opinião, uma parceria estreita entre os Estados-Membros, a OMS e outros parceiros do 
desenvolvimento da saúde é essencial para se atingir a meta da CUS no pós-2015, que garante que todas 
as pessoas da Região Africana têm acesso aos serviços de saúde de qualidade de que necessitam, sem se 
exporem a difi culdades fi nanceiras. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada e procla-
mada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 Dezembro de 1948, 
indica claramente que toda as pessoas têm direito à vida (Artigo 3.º) e a um nível de vida adequado para 
a saúde e o bem-estar de si próprias e da sua família (Artigo 25.º). Isto foi há mais de 65 anos. Apesar 
dos compromissos que se seguiram em vários fóruns, tais como a aprovação da Declaração de Alma-Ata 
em 1978, no seguimento do lançamento do movimento “Saúde para Todos” da Assembleia Mundial da 
Saúde em 1977, e de esforços de governos nacionais e de parceiros, há ainda milhões de africanos que 
sofrem e morrem prematuramente de doenças e transmissíveis e não transmissíveis e traumatismos que 
poderiam ter sido evitáveis.

Devido a décadas de subinvestimento, os sistemas de saúde nacionais estão demasiado fracos para pre-
starem serviços de saúde de qualidade a todos aqueles que necessitam de promoção da saúde, prevenção de 
doenças e serviços de tratamento e reabilitação. A situação foi exacerbada pela falta da acção intersectorial 
necessária para enfrentar os determinantes gerais da saúde, no sentido de melhorar a igualdade na saúde, 
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isto é, o ambiente em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. O subinvesti-
mento refl ecte-se no facto de que a maior parte dos países ainda não atingiu o nível da Declaração de 
Abuja da União Africana de afectar pelo menos 15% do seu orçamento nacional ao sector da saúde; e 
muitos parceiros não cumpriram o compromisso de aumentar a Ajuda Ofi cial ao Desenvolvimento (AOD) 
para 0,7% do rendimento bruto nacional dos doadores. Apesar de ainda não conhecermos o montante 
exacto dos recursos necessários para atingir a CUS, os países de baixos e médios rendimentos poderão ter 
difi culdades em fazer os investimentos necessários. Será necessária uma parceria forte e bem coordenada 
entre as comunidades e os governos nacionais, as organizações não-governamentais (incluindo as organi-
zações fi lantrópicas), o sector privado e os parceiros externos do desenvolvimento da saúde. Em suma, 
apesar de os Estados-Membros individualmente terem um papel fundamental a desempenhar, será 
necessária uma solidariedade global coordenada, no domínio da saúde, para se poder cumprir a promessa 
da CUS, de modo a que todos os Africanos tenham acesso a uma saúde e uma qualidade de vida mel-
hores.”

Mais algumas palavras sobre parcerias

O provérbio africano que diz “se queres ir depressa, vai sozinho. Se queres ir longe, vai acom-
panhado” resume perfeitamente a necessidade de parcerias efi cazes para acelerar o apoio aos 
Estados-Membros, para que estes possam alcançar a CUS.

Caixa 2: Lista de tarefas das parcerias

Estabelecer parcerias é essencial para se atingir a CUS na Região Africana. Eis 
uma lista de verifi cação do que o Escritório Regional precisa de fazer ….

1.  Continuar a aplicar o acordo de 2012 entre a Comissão da União Africana e a Or-
ganização Mundial da Saúde.

2.  Assinar e aplicar memorandos de entendimento com todas as Comunidades Económi-
cas Regionais.

3.  Consolidar e expandir a Harmonização para a Saúde em África (HHA), com particu-
lar incidência ao nível dos países.

4.  Manter uma comunicação estreita com os parceiros tradicionais da OMS, tal como a 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), os 
CDC (Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças), a Fundação Bill e Melinda 
Gates, o Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID), a Agência 
Japonesa de Cooperação Internacional (JICA), a Agência Sueca para a Cooperação 
para o Desenvolvimento Internacional (Sida), a Agência Canadiana de Desenvolvi-
mento Internacional (CIDA).

5.  Reforçar as recentes parcerias com a Cooperação Suíça, o Mónaco e Malta.
6.  Estabelecer novas parcerias para o desenvolvimento da saúde com o Brasil, a Rússia, 

a Índia, a China e a África do Sul (BRICS).
7.  Reavivar a cooperação técnica Sul-Sul relacionada com a saúde e documentar e di-

vulgar as melhores práticas de cooperação Sul-Sul.
8.  Continuar a apoiar o crescimento de associações profi ssionais regionais existentes, 

como a AfHEA, a AFOG e a AFPHA.
9.  Continuar a apoiar a participação dos Estados-Membros da Região Africana no diál-

ogo fi nanceiro da OMS com os seus parceiros, para dar mais fl exibilidade à OMS 
sobre a maneira como os fundos das contribuições voluntárias são gastos. 
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No seu contributo para garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, a 
OMS deve promover as parcerias existentes, continuando a participar activamente no Grupo 
de Desenvolvimento da ONU e na Equipa de Directores Regionais da ONU, devendo ainda 
encorajar todas as Representações da OMS nos países a unir-se na acção [deliver as one], con-
tinuando a trabalhar com as Equipas de Países das Nações Unidas (UNCT). Quanto ao que 
ainda é necessário para promover as parcerias existentes e estabelecer novas parcerias, a lista de 
tarefas é longa mas abrangente (ver Caixa 2: “Lista de tarefas das parcerias...”).

2. Defi nir a investigação

O Dr. Delanyo Dovlo, Director do Grupo Orgânico dos Sistemas e Serviços de Saúde (HSS), 
explica porque é que a geração de conhecimento científi co na Região Africana é fundamental 
para atingir a CUS.

“Há um provérbio nigeriano que diz: ‘uma pessoa que quer salvar outra no meio da escuridão pode acabar 
por causar mais danos’. Os conhecimentos científi cos são a luz que ilumina os nossos esforços para de 
ajuda e que garante que os nossos esforços são concebidos de forma a produzirem resultados positivos. O 
conhecimento informado do contexto social, das tendências em matéria de doenças e do acesso aos serviços 
de saúde ajuda todas as partes interessadas a atingirem resultados positivos e a evitarem desperdícios.”

Mais algumas palavras sobre investigação

Como foi referido no Capítulo 2 (2.1), o subinvestimento na investigação interna, nacional, 
que aborda as questões de saúde pública nos Estados-Membros Africanos, constitui uma ver-
dadeira ameaça à consecução sustentável da CUS. Enquanto os Estados-Membros não es-
tiverem em condições de atribuírem recursos próprios sufi cientes e fi nanciamentos à realização 
de investigação directa no domínio da saúde, que é importante para as suas populações, con-
tinuará a pairar o desequilíbrio crónico do investimento na investigação sobre saúde a nível 
mundial, revelado em 1990 pela Comissão para a Investigação em Saúde.

As lacunas de conhecimento têm de ser colmatadas, como fi cou patente na Declaração de 
Argel de 2008. A conclusão e implementação da estratégia regional de investigação em prol 
da saúde, que irá ajudar os países a desenvolver sistemas de investigação nacionais funcionais 
no domínio da saúde, vai ajudar a colmatar as lacunas. Uma vez concretizada esta implemen-
tação, haverá uma base sólida a partir da qual os Estados-Membros poderão gerar conheci-
mentos científi cos e promover a sua utilização, desenvolvendo a tecnologia, os sistemas e os 
serviços absolutamente necessários para atingir a CUS. A OMS/AFRO tem de apoiar os 
países a assegurarem a existência da liderança e governação adequadas no domínio da investi-
gação da saúde, que os meios para a fi nanciar sejam sustentáveis e que, quando a investigação 
produzir resultados, estes sejam utilizados para melhorar o desempenho dos sistemas nacionais 
de saúde em África.

3. Monitorizar as situações e as tendências no domínio da saúde

O Dr. Derege Kebede, Coordenador da Área Programática do Observatório Africano da 
Saúde, partilha as suas opiniões sobre as tarefas essenciais a realizar nesta área para atingir a 
meta da CUS.

“Para se poder monitorizar de forma efi caz as situações e as tendências no domínio da saúde, é necessário 
dispor de dados e informações rigorosos e atempados. Os países africanos precisam de políticas apropriadas 
e de quadros estratégicos para reforçar os seus sistemas de informação sanitária e os seus observatórios na-
cionais de saúde. A melhoria resultante em termos de fontes de dados e de qualidade dos dados facilita o 
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diálogo político com as partes interessadas do sector e permite o desenvolvimento de estratégias para a saúde 
que promovam um progresso equitativo e cientifi camente fundamentado, no sentido da cobertura universal 
de saúde.”

Mais algumas palavras sobre situações e tendências no domínio da saúde

Como foi referido na introdução à presente secção, o êxito da CUS depende da obtenção de 
dados de elevada qualidade para que os progressos realizados na agenda do pós-2015 possam 
ser adequadamente monitorizados. Sem esses dados não haverá uma base clara a partir da qual 
se possa avançar. A criação em curso de observatórios nacionais de saúde, ligados ao Ob-
servatório Africano da Saúde, é a maneira indicada para garantir que os sistemas nacionais de 
informação sanitária são sufi cientemente sólidos para acompanhar de forma efi caz as situações 
e as tendências no domínio da saúde.

O Escritório Regional da OMS, em colaboração com as partes interessadas e os parceiros 
internacionais, continuará a apoiar os países neste ensejo, dando-lhes orientação e assistência 
sobre como melhorar a frequência e a qualidade dos inquéritos nacionais à saúde, reforçar o 
registo dos nascimentos e óbitos e melhorar a disponibilidade dos dados demográfi cos, da 
vigilância e das estatísticas de serviços. Outras áreas essenciais de apoio irão centrar-se no re-
forço da análise, avaliação e utilização de dados para a tomada de decisões, assim como na 
melhoria da monitorização dos progressos nos sistemas de saúde.

4. Reforçar os sistemas de saúde

Os sistemas de saúde nacionais sólidos são uma condição prévia para se poder atingir a CUS. 
O Dr. Delanyo Dovlo, Director do Grupo Orgânico de Sistemas e Serviços de Saúde (HSS), 
explica porquê.

“Um sistema de saúde é constituído por todas as organizações, instituições, recursos e pessoas cujo prin-
cipal objectivo é melhorar a saúde. Um bom sistema de saúde é aquele que tem uma liderança efi caz e 
sistemas administrativos que atribuem e utilizam os seus recursos e serviços para melhorar a saúde da 
população de uma maneira justa, que responde às necessidades e é efi ciente. A cobertura universal de 
saúde só é possível quando os serviços e os recursos da saúde são orientados igualmente para os grupos mais 
vulneráveis e as regiões mais desfavorecidas de um país. Assim, um bom sistema de saúde permite a todas 
as pessoas obterem os serviços de saúde de que necessitam sem encontrarem barreiras físicas, culturais ou 
fi nanceiras.”

Mais algumas palavras sobre o reforço dos sistemas de saúde

Existem muitas orientações sobre a maneira como os países podem melhorar os seus sistemas 
de saúde. A Declaração de 2009 de Ouagadougou sobre Cuidados de Saúde Primários e Sis-
temas de Saúde em África – Alcançar uma Saúde Melhor para a África no Novo Milénio – 
enuncia intervenções genéricas que os países podem realizar para fazer face aos desafi os 
regionais inexoráveis dos sistemas de saúde. O propósito central da Declaração, como sugere 
o título, é convidar os países a alinharem as suas políticas de saúde nacionais com a abordagem 
dos cuidados de saúde primários (ver Capítulo 2) de forma a atingirem a CUS. O quadro para 
implementação da Declaração propõe intervenções genéricas que os países podem adoptar 
para responder aos actuais desafi os encarados pelos sistemas de saúde6. Por outro lado, a De-
claração de Addis Abeba de 2006, sobre Saúde Comunitária na Região Africana, propõe 
formas de os Estados-Membros poderem aproveitar a participação comunitária no desen-
volvimento da saúde7 e o Roteiro para o aumento do número de profi ssionais de saúde 
necessários para melhorar a prestação de serviços de saúde na Região entre 2012 e 20258, 
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 associado à estratégia para o fi nanciamento da saúde de 20069, fornece mais orientações sobre 
a maneira de lidar com as questões relativas aos profi ssionais de saúde actuais (ver Capítulo 
2,2.2) e com as questões de fi nanciamento.

Mas todas estas orientações só fazem sentido se forem postas em prática. O Compromisso de 
Luanda de 2014 sobre a Cobertura Universal de Saúde em África reacendeu a chama subja-
cente a estas estratégias, quando os 54 Estados-Membros da União Africana (dos quais 47 
Estados-Membros da Região Africana da OMS) se comprometeram a criar as estruturas e os 
processos necessários para poderem alcançar a CUS até 2025. Há muito a ser feito: é necessário 
aumentar a cobertura dos serviços de saúde para que toda a população se torne mais saudável 
e que a pobreza, que está profundamente ligada às más condições de saúde, seja reduzida no 
âmbito deste processo, dando um impulso vital às populações africanas e à produtividade re-
gional. Os mecanismos de cobertura de saúde que fazem com que a saúde das pessoas não 
dependa das suas fi nanças, nem que as suas fi nanças dependam da sua saúde, também precisam 
de ser melhorados. Cabe aos governos e os parceiros, incluindo a OMS/AFRO, tornarem isto 
uma realidade.

5. Prioridade às mães e às crianças

A Dr.ª Tigest Ketsela, Directora da Promoção da Saúde, explica porque é que dar prioridade 
à saúde das mães e das crianças é essencial para atingir a CUS e o desenvolvimento regional.

“As mulheres e as crianças constituem um vasto segmento de qualquer população e encontram-se entre 
aqueles que são marginalizados. Cuidar das necessidades de saúde deste grupo específi co é, por conseg-
uinte, indispensável para atingir a meta da cobertura universal de saúde. As crianças de hoje são os líderes 
de amanhã. Investir na sobrevivência, boa saúde e desenvolvimento das crianças é uma maneira segura de 
se ter um melhor amanhã. O bem-estar das mulheres, para além de ser uma questão de direitos humanos, 
tem uma incidência directa sobre a saúde e o desenvolvimento das crianças. Uma criança que tem mãe tem 
melhores hipóteses de sobreviver do que uma criança que não tem. O que é mais importante, uma criança 
com uma mãe a quem é reconhecido poder não apenas sobrevive mas desenvolve-se e atinge o seu pleno 
potencial para ser um(a) cidadã(o) produtivo(a). É por conseguinte fundamental para o desenvolvimento 
socioeconómico de qualquer sociedade que se dê prioridade às mães e às crianças.”

Mais algumas palavras sobre dar prioridade às mães e às crianças

‘A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo.’ É esta a frase muito usada do 
velho poema de William Ross Wallace que celebra a maternidade e é uma frase a que os lí-
deres mundiais têm começado a prestar um pouco mais de atenção na última década. Graças 
ao facto de a sociedade civil, as ONG, a OMS e os parceiros fazerem ouvir cada vez mais alto 
esta ideia, não tiveram outro remédio senão prestar atenção. Como disse Sua Excelência a 
Senhora Ellen Johnson Sirleaf, Presidente da República da Libéria, em 2012: “a saúde das 
mulheres na Região é deplorável porque a cada minuto uma mulher morre em trabalho de 
parto ou sofre para toda a vida de complicações devidas à gravidez ou ao parto10.” Esta situ-
ação não pode continuar. Por todas as razões afi rmadas pela Dr.ª Tigest e pela simples razão 
de que é desumano que as mulheres arrisquem a vida desnecessariamente ao darem a vida, só 
porque as intervenções essenciais de saúde não estão disponíveis onde elas vivem.

Os Estados-Membros já fi zeram alguns progressos ao reduzirem os níveis da mortalidade ma-
terna e das crianças de idade inferior a cinco anos (ver Capítulo 3), mas é necessária uma acção 
intersectorial acelerada para que os progressos obtidos sejam alargados e mantidos. Por exem-
plo, a implementação da estratégia regional para a sobrevivência das crianças, de 2006, que 
tem como objectivo melhorar uma série de intervenções efi cazes, deve ser levada avante. As 
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intervenções essenciais incluem a garantia de uma gestão integrada das doenças infantis, os 
cuidados com os recém-nascidos, a alimentação de bebés e crianças de tenra idade, incluindo 
a suplementação de micronutrientes e a desparasitação, a prevenção do paludismo através da 
utilização de redes tratadas com insecticidas e do tratamento preventivo intermitente, a vaci-
nação de mães e crianças, a prevenção da transmissão vertical do VIH e a gestão de doenças 
comuns da infância, assim como os cuidados com as crianças expostas ou infectadas com o 
VIH11. A resolução da 56.ª sessão do Comité Regional da OMS para a África insta os Estados-
Membros a elaborarem políticas e parcerias efi cazes, com o apoio da OMS, para que estes 
propósitos se tornem realidade12.

Mais uma vez, o Compromisso de Luanda de 2014, sobre o acabar com as mortes maternas e 
infantis evitáveis em África, sublinhou esta urgência e a necessidade de pôr em prática políticas 
e estratégias para que seja assegurada a saúde das mulheres e das crianças em todos os países da 
Região13. Os Estados-Membros assumiram não só esse compromisso, como também se com-
prometeram a investir em recursos humanos para o sector da saúde e a contribuir para re-
solver os fundamentais determinantes sociais, comportamentais, económicos e ambientais da 
saúde. Foi dada especial atenção à educação das raparigas e à igualdade entre os géneros, in-
cluindo a capacitação das mulheres e a contribuição dos homens para a eliminação das mortes 
evitáveis de mães, de recém-nascidos e de crianças até 2035. Por último, mas não menos im-
portante, todos os Estados-Membros se comprometeram a acelerar a implementação do plano 
de acção da União Africana para acabar com as mortes maternas, neonatais e infantis evitáveis 
e das recomendações do relatório da Comissão da OMS para a Saúde da Mulher na Região 
Africana14. Que sejam cumpridas estas promessas.

6. Acelerar a acção de luta contra o VIH/SIDA, paludismo e tuberculose

Foram realizados enormes progressos na luta contra estas doenças, mas elas continuam a estar 
entre as maiores ameaças à saúde no continente. O Dr. Emil Jones Asamoah-Odei, 
Coordenador da Área de Programas para as Doenças Transmissíveis, explica o porquê desta 
situação e as principais medidas a tomar para se poder algum dia alcançar a CUS nestas 
áreas.

“Apesar do êxito sem precedentes no controlo do VIH/SIDA, da tuberculose e do paludismo nos últimos 
dez anos, o peso destas três doenças continua a ser elevado. Este facto está relacionado com vários factores, 
como a pobreza, o estigma e a discriminação, a resistência aos medicamentos, a co-existência com outras 
doenças infecciosas, as crises humanitárias e a fragilidade dos sistemas, que limitam o acesso a serviços de 
prevenção e tratamento da tuberculose, VIH e paludismo. Temos que manter o impulso para intensifi car 
as intervenções que sabemos serem efi cazes. Tendo em consideração os recursos disponíveis para levarmos 
a cabo as nossas funções, vamos ter que nos concentrar fortemente nos países que carregam o maior fardo 
de VIH/SIDA, tuberculose e paludismo. Para que o progresso no sentido da cobertura universal de saúde 
seja possível, vai ser necessário um empenho geral no reforço dos sistemas de saúde, um aumento da inte-
gração dos serviços de cuidados primários e uma acção no quadro do sector da saúde, e para além dele, para 
considerar os determinantes sociais e económicos da doença, incluindo a expansão da protecção social e a 
redução mundial da pobreza.”

Mais algumas palavras sobre a aceleração da luta contra o VIH/SIDA, o paludismo e a 
tuberculose

Trata-se de uma enorme área da saúde pública, e a tarefa de atingir a CUS em relação a cada 
uma destas doenças é hercúlea. No entanto, os progressos impressionantes realizados na passada 
década provam que, com os apoios adequados, atingir a CUS é um desafi o possível de alcançar.
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Para garantir uma cobertura universal da prevenção a nível de intervenções, testes, aconselha-
mento e tratamento do VIH/SIDA, a OMS deveria manter a sua liderança na resposta à 
doença por parte do sector da saúde. Para isso, é essencial apoiar os Estados-Membros e tra-
balhar com o número crescente de parcerias com a ONU, os doadores multilaterais, o sector 
privado e a sociedade civil, em particular através da cooperação Sul-Sul. A elaboração de 
normas, padrões e orientações na Região para a prevenção e detecção precoce do VIH, assim 
como o aconselhamento e o tratamento precoce para todos os que o necessitam, continuará a 
ser uma prioridade para o Secretariado. Para confi rmar esta afi rmação, a OMS tem que con-
tinuar a acompanhar os progressos da resposta ao VIH e a monitorizar as tendências da epi-
demia.

Como foi referido no Capítulo 4, a tuberculose está a matar com proporções de epidemia na 
Região, com uma estimativa de meio milhão de vidas perdidas em resultado desta doença em 
201315. No entanto, é uma doença curável. A cobertura universal de serviços de tratamento 
da tuberculose tem que ser alcançada para que as pessoas deixem de morrer inutilmente. Para 
isso é necessária uma expansão do tratamento, uma prevenção mais forte e um aumento da 
investigação, que não poderão acontecer sem abordagens integradas, multissectoriais e inova-
doras, dentro e fora do sector da saúde. As iniciativas de colaboração na luta contra a tuber-
culose e o VIH devem ser aumentadas para diminuir o sofrimento das pessoas em risco ou 
afectadas por estas duas doenças. Só será possível fazê-lo se existirem sistemas de saúde coorde-
nados e dotados de bons recursos e se todos os parceiros assumirem a responsabilidade, sob a 
liderança dos Estados-Membros, de concretizar estas iniciativas.

Quanto à cobertura universal da prevenção e tratamento do paludismo, perante o défi ce de 
51 por cento do fi nanciamento mundial para a luta contra o paludismo, os países devem fazer 
os possíveis para aumentar o fi nanciamento interno e acabar com esta lacuna, em conformi-
dade com a Estratégia Técnica Mundial contra o paludismo (2016 – 2025). O objectivo é que 
haja testes sufi cientes do paludismo em caso de febre, medicamentos sufi cientes contra o 
paludismo, mosquiteiros tratados com insecticidas de longa duração (LLIN), e pulverização 
residual intradomiciliária (IRS) nas áreas certas e na altura apropriada. A resistência dos para-
sitas aos medicamentos contra o paludismo e aos insecticidas também tem que ser monitori-
zada, o que só poderá ser feito de forma adequada se houver uma quantidade sufi ciente de 
dados de qualidade que permitam orientar as intervenções.

7. Controlo das doenças transmissíveis e não transmissíveis

O Dr. Francis Kasolo, Director do Grupo de Prevenção e Controlo das Doenças, explica 
porque é que, quando se trata de controlar doenças transmissíveis e não transmissíveis, é tão 
importante ter um sistema de saúde sólido como um público informado.

“O grande e crescente fardo das doenças transmissíveis e não transmissíveis é já uma história sobejamente 
conhecida. Pode morrer-se de uma doença ou afecção não por ela não ser tratável mas por causa da ausên-
cia do apoio de diagnóstico básico que permitiria detectar o problema de saúde. A natureza insidiosa das 
doenças não transmissíveis complica mais a situação. Os pagamentos directos pelo diagnóstico e o trata-
mento de doenças prendem as famílias pobres em ciclos de despesas catastrófi cas, de empobrecimento e de 
doença, especialmente em países que não têm protecção social e seguros de saúde. Foi solicitada uma co-
bertura universal de saúde para combater este problema. No entanto, a CUS por si só não será sufi ciente. 
É também necessário garantir que as pessoas estejam bem informadas, para que façam a sua própria pre-
venção, não apanhem doenças e adoptem comportamentos saudáveis. Para isso é necessário que haja sis-
temas de saúde efi cazes, o que implica que tenham trabalhadores da saúde qualifi cados e em número 
sufi ciente, que as pessoas se possam dirigir ao centro de saúde e que as unidades de saúde funcionem, 
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condição essencial para uma CUS efi caz e abrangente, com serviços de saúde de qualidade acessíveis a 
toda a gente.”

Mais algumas palavras sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis

Este conjunto engloba toda uma série de problemas, desde as doenças tropicais negligencia-
das (DTN) ao consumo excessivo de álcool. Como realça o Dr. Kasolo, lidar com estes prob-
lemas de forma efi caz exige uma abordagem multidisciplinar que tem tanto a ver com informar 
e capacitar as pessoas como em garantir que exista toda uma série de sistemas de saúde e so-
cioeconómicos para assegurarem as acções preventivas e curativas.

É essencial melhorar a vigilância e o controlo em matéria de doenças e ter pessoal qualifi cado 
em número sufi ciente para o fazer a nível distrital, assim como também o é adquirir as capaci-
dades essenciais para aplicar o Regulamento Sanitário Internacional (2005) exigidas no âmbi-
to deste instrumento. A OMS/AFRO continuará a apoiar estes esforços de modo a reforçar a 
capacidade regional de vigilância e resposta às ameaças de doença. Também está aqui incluída 
a manutenção da capacidade de resposta adequada a situações de emergência, assim como a 
garantia de que está disponível o número adequado de equipas nacionais de resposta rápida 
para cobrir plenamente acontecimentos de saúde pública.

A Estratégia Regional para as Doenças Tropicais Negligenciadas na Região Africana da 
OMS16 tem que ser implementada para que as DTN possam ser prevenidas e tratadas de forma 
adequada. A Declaração de Brazzaville de 2011 sobre a Prevenção e o Controlo das Doenças 
Não Transmissíveis também precisa de ser plenamente implementada17, tal como o Compro-
misso de Luanda de 2014 sobre as Doenças Não Transmissíveis em África. As pessoas também 
precisam de ser capacitadas através da informação para que possam ocupar-se da sua própria 
saúde, assim como da saúde da sua família e da sua comunidade. Uma das maneiras mais efi -
cazes de o conseguir é através das TIC (ver Capítulo 2, “Como a Cibersaúde está a ajudar na 
cobertura universal de saúde). Para além disso devem ser disponibilizadas plataformas para 
advocacia e devem ser implementadas políticas e quadros regulamentares para proteger os 
indivíduos, as famílias e as comunidades do consumo do tabaco, do abuso do álcool e da ali-
mentação pouco saudável (ver Capítulo 6: A questão da obesidade infantil na ilha Maurícia).

A 1.ª reunião dos Ministros Africanos da Saúde, organizada conjuntamente pela CUA e a 
OMS em Luanda, desencadeou compromissos por parte de todos os Estados-Membros que 
prometeram dar às doenças não transmissíveis o destaque que elas merecem e fazer com que 
o plano de acção da OMS para a prevenção e o controlo das doenças não transmissíveis 2013-
2020 seja implementado a 100%, através dos planos multissectoriais nacionais para as doenças 
não transmissíveis. Os Estados-Membros também se comprometeram a mobilizar recursos 
para proteger as políticas de saúde pública da interferência dos interesses das indústrias do ál-
cool, do tabaco e alimentar através da aplicação de leis e políticas nacionais.

8. Vacinar todas as crianças

O Dr. Deo Nshimirimana, Director do Grupo Orgânico para a Vacinação e o 
Desenvolvimento das Vacinas, partilha as suas refl exões sobre o que signifi cará para a saúde 
futura do continente se todas as crianças forem vacinadas.

“O aumento da cobertura vacinal na Região Africana da OMS, especialmente nos últimos 10 anos, teve 
um impacto considerável na redução, através da vacinação, da incidência e da mortalidade devidas a 
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doenças evitáveis. Espera-se que haja em breve uma redução da incidência do aparecimento de compli-
cações em adultos devidas a doenças evitáveis pela vacinação, como o cancro do colo do útero ou do fígado. 
A redução da incidência de complicações agudas ou a longo prazo de doenças evitáveis pela vacinação irá 
resultar numa redução nas exigências aos sistemas de saúde nacionais, assim como num aumento da 
produtividade e num crescimento económico. Estes resultados do aumento da cobertura vacinal na Região 
Africana correspondem, em grande medida, ao objectivo fundamental da cobertura universal de saúde.

Experiências recentes de aumento da cobertura vacinal na maioria dos países da Região Africana, inclusive 
em muitas áreas difíceis de alcançar e entre as populações mais marginalizadas e vulneráveis, demonstram 
que é possível atingir a cobertura universal de saúde. Para além disso, em resultado dos benefícios do 
aumento do acesso às vacinas, mais de 100 milhões de africanos na cintura africana da meningite estão 
actualmente totalmente protegidos contra a epidemia de meningite e a mortalidade infantil devido ao 
sarampo diminuiu de quase 90% na Região Africana entre 2000 e 2012.”

Mais algumas palavras sobre a vacinação de todas as crianças

Para que todas as crianças sejam vacinadas, O Plano Estratégico Regional de Vacinação 2014-
2020 precisa de ser implementado para corrigir lacunas na organização, coordenação e gestão 
das actividades de vacinação, na insufi ciência das vacinas e na capacidade de armazenagem 
frigorífi ca. Também é necessário prestar urgentemente atenção ao número limitado de locais 
de prestação de serviços e à insufi ciência das estratégias de comunicação, que têm como re-
sultado uma baixa consciencialização das comunidades e um acesso e utilização insufi cientes 
dos serviços de vacinação18. Os principais objectivos do plano são o aumento e a manutenção 
de uma elevada cobertura vacinal, a completa interrupção da transmissão e a contenção do 
vírus da poliomielite, a eliminação do sarampo e a promoção da eliminação da rubéola e da 
síndrome da rubéola congénita, para além do alcance e manutenção da eliminação/controlo 
de outras doenças evitáveis pela vacinação.

Para que tal aconteça, a vacinação tem que ser integrada na política nacional de saúde, tal 
como as intervenções de emergência. Também é necessário que haja um impulso concertado 
e sustentado para garantir que todas as pessoas benefi ciam das novas vacinas. Isso será facilita-
do por aumentos do fi nanciamento interno, pela intensifi cação das parcerias e pela melhoria 
da monitorização e da qualidade dos dados recolhidos. A segurança e a regulamentação das 
vacinas também são essenciais, tal como a promoção da investigação inovadora para que se 
desenvolvam vacinas que vão ao encontro das diversas necessidades da população da Região 
(ver Capítulo 5,5.1).

9. Acelerar a resposta aos determinantes da saúde

A Dr.ª Tigest Ketsela, Directora da Promoção da Saúde, partilha as suas opiniões sobre a 
razão pela qual chegar ao topo dos determinantes da saúde é tão fundamental para alcançar a 
CUS.

“A cobertura universal de saúde tem como objectivo garantir que todas as pessoas recebam os serviços de 
saúde de que necessitam sem sofrerem difi culdades fi nanceiras. No entanto, é necessário melhorar as con-
dições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e envelhecem para que a cobertura universal da saúde 
se torne realidade. Os cuidados de saúde são apenas um dos determinantes da saúde da população e, se 
tratarmos apenas dos problemas dos sistemas de saúde, só estaremos a considerar uma parte das razões das 
más condições de saúde. Só tratando das causas que estão na origem das más condições de saúde (deter-
minantes da saúde) é que poderemos atingir o objectivo da cobertura universal de saúde.”
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Mais algumas palavras sobre os determinantes da saúde

A estratégia regional sobre os determinantes da saúde gira à volta da ajuda dada aos Estados-
Membros para que reduzam as iniquidades em saúde, assumindo uma abordagem que envolve 
a totalidade do governo19. Isto signifi ca que múltiplos sectores têm que estar envolvidos para 
tratar todas as questões que levam a problemas de saúde e bem-estar, desde os problemas am-
bientais que desencadeiam más condições de saúde ao investimento no desenvolvimento das 
crianças de tenra idade para garantir que a equidade para todos começa bem.

Um mecanismo acelerado aplicado à implementação da estratégia regional da promoção da 
saúde para combater doenças evitáveis envolverá uma melhoria das intervenções multissecto-
riais de promoção da saúde existentes, a fi m de contribuir para a redução das principais causas 
das mortes, defi ciências e doenças graves evitáveis. O Escritório Regional espera que inter-
venções prioritárias, entre outras coisas, reforcem a liderança do ministério da saúde, garantam 
uma boa governação da saúde, inclusive através do desenvolvimento de políticas públicas, 
legislações e regulamentações salutares, apoiem a capacidade de os Estados-Membros re-
unirem conhecimentos científi cos, reforçarem parcerias e defenderem opções de fi nancia-
mento em prol da promoção de uma saúde sustentável20.
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Caro leitor,

Os países na Região Africana fi zeram mais progressos nos últimos 10 anos no sentido da con-
secução dos ODM da saúde e relativos à saúde, mas muitos ainda não fi zeram o sufi ciente para 
alcançá-los, apesar dos compromissos assumidos pelos governos e parceiros. Segundo a Di-
visão de Estatísticas das Nações Unidas (UNSD) e das Estatísticas da Saúde Mundial de 2014, 
dos 47 países, o número de países que estão no bom caminho para alcançar ou que já al-
cançaram cada meta é de 16 para a meta 4A (Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a 
taxa de mortalidade dos menores de cinco anos); 4 para a meta 5A (Reduzir em três quartos, 
entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna); 7 para a meta 5B (Alcançar, até 2015, o 
acesso universal à saúde reprodutiva); 34 para a meta 6A (Ter interrompido até 2015, e 
começar a inverter a propagação do VIH/SIDA); 10 para a meta 6B (Alcançar, até 2010, o 
acesso universal ao tratamento para o VIH/SIDA para todos os que necessitarem dele); 12 
para a meta 6C (Ter interrompido até 2015, e começar a inverter a incidência do paludismo 
e de outras doenças importantes); 11 para a meta 1C (Reduzir para metade, entre 1990 e 
2015, a proporção de pessoas afectadas pela fome); e 23 para a meta 7C (Reduzir para metade, 
até 2015, a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável segura e ao sanea-
mento básico).

Apesar desses esforços, os progressos não têm sido sufi cientes para assegurar a consecução 
plena até 2015. Os desafi os advêm da debilidade dos sistemas nacionais de saúde e estão prin-
cipalmente relacionados com o número insufi ciente de profi ssionais de saúde, acesso limitado 
a medicamentos de qualidade e outras tecnologias essenciais, gestão fi nanceira inadequada e 
resposta multissectorial frágil, e fraca apropriação por parte das comunidades. Além disso, da-
dos apresentados fora dos prazos e de má qualidade para a monitorização e avaliação têm 
prejudicado a efi cácia dos seguimentos.

Acredito que, apesar de estarmos a um ano do prazo, ainda é possível haver mais progressos 
se os governos, em colaboração com todas as partes interessadas e parceiros internacionais, se 
apressarem a intensifi car um certo número de intervenções de saúde pública prioritárias. Pri-
meiro, centrar-se nas áreas onde os avanços têm sido limitados e explorar meios inovadores e 
rápidos para assegurar uma melhoria sem perder os ganhos já obtidos. Os países devem investir 
adequadamente para que as suas políticas sanitárias sejam traduzidas em acções concretas e 
aprender com as melhores práticas de casos de países da Região.

Segundo, redireccionar recursos nacionais para atingir a meta de Abuja de 2001 de afectar 
pelo menos 15% do orçamento nacional ao sector da saúde e tomar medidas para melhorar o 
funcionamento dos seus sistemas de fi nanciamento da saúde. Além disso, devem reforçar as 
estruturas e mecanismos existentes para a mobilização e utilização sustentável, efi caz e  efi ciente 
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dos recursos internos e externos. Os parceiros devem melhorar a previsibilidade e a harmoni-
zação da afectação dos recursos às prioridades nacionais, tal como enunciado na Declaração de 
Paris sobre a efi cácia e a harmonização da ajuda.

Terceiro, acelerar a implementação das declarações de Ouagadougou e Argel de 2008 através 
da melhoria do acesso aos serviços de saúde e da sua qualidade. Devem garantir a qualidade e 
a quantidade de profi ssionais de saúde e assegurar o acesso equitativo aos produtos médicos 
essenciais, vacinas e tecnologias.

Quarto, os países e os seus parceiros devem manter os avanços e intensifi car as intervenções 
para alcançar as reduções necessárias da mortalidade materna, neonatal, e dos menores de 5 
anos, bem como mais reduções do fardo do VIH/SIDA, paludismo e tuberculose. Devem 
lidar com as grandes prioridades sanitárias e ambientais como o abastecimento de água potáv-
el segura e saneamento básico, e devem apropriar-se do Programa Pan-africano para a 
Adaptação da Saúde Pública às Alterações Climáticas, e implementá-lo.

Quinto, os ministros da saúde devem participar proactivamente no diálogo sobre as políticas 
para o desenvolvimento nacional e para o estabelecimento das prioridades, sobretudo na 
análise macroeconómica, planeamento estratégico e elaboração dos orçamentos. Há uma ne-
cessidade de se aumentar o diálogo entre o ministério da saúde e os ministérios de supervisão, 
tais como o das fi nanças e planeamento, de haver colaboração entre o sector público e o pri-
vado, e cooperação Sul-Sul.

Sexto, os países devem: a) melhorar a frequência, qualidade e efi ciência dos inquéritos nacion-
ais de saúde; b) reforçar o registo dos nascimentos e óbitos; c) melhorar a disponibilidade de 
dados demográfi cos, vigilância e serviços de estatísticas; d) aumentar a monitorização do re-
forço dos sistemas de saúde; e e) reforçar a análise, avaliação e uso dos dados para a tomada de 
decisões. Devem igualmente considerar a criação de observatórios nacionais da saúde ligados 
ao Observatório Africano da Saúde para reforçar os seus sistemas nacionais de informações 
sanitárias.

Numa altura em que os Estados-Membros estão a preparar a transição para o objectivo san-
itário pós-2015 da Cobertura Universal da Saúde, devem assegurar a inclusão da agenda in-
acabada dos ODM da saúde. Não se pode subestimar a necessidade urgente de se assegurar que 
a saúde seja colocada no âmago do desenvolvimento. À medida que avançamos, temos de 
lutar para garantir que todos os bebés, crianças, adolescentes, adultos e idosos em África ten-
ham acesso aos serviços essenciais de saúde de qualidade de que precisam sem terem de passar 
por difi culdades fi nanceiras.

Luis Gomes Sambo



101

Adenda Especial

Acrescentada a 7 de Agosto de 2014

O SURTO EPIDÉMICO DE ÉBOLA

RESPOSTA AO SURTO DE ÉBOLA NA ÁFRICA OCIDENTAL

Após a elaboração deste relatório, e no momento em que ia ser impresso, fomos afectados 
por um surto de doença causada por vírus Ébola (DVE) na África Ocidental, que a OMS 
tem vindo a monitorizar activamente, para além de prestar apoio aos Governos e comuni-
dades. Este tem sido o maior surto de Ébola da história da humanidade, que apresenta sinais 
preocupantes de propagação a um ritmo cada vez mais rápido. Desde Março de 2014, o 
surto tem ocorrido na Guiné, Libéria, Serra Leoa e, mais recentemente, na Nigéria. Até 31 
de Julho de 2014, foi registado nesses países um total cumulativo de mais de 1 400 casos e 
740 óbitos. Neste surto, a taxa média de letalidade é de 60%, variando de 45% a 70%, e um 
número signifi cativo de profi ssionais de saúde foi infectado, dos quais mais da metade fa-
leceram. Trata-se de um surto complexo devido aos seguintes factores: a transmissão está a 
ocorrer em países que, de modo geral, têm sistemas de saúde frágeis; a distribuição geográ-
fi ca do surto cobre zonas rurais, urbanas e transfronteiriças; e há uma resistência  signifi cativa, 

Chegada à Guiné em missão de serviço durante o surto de Ébola
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por parte das comunidades, em reportar os casos da doença e fazer o tratamento, por causa 
das fortes crenças tradicionais e práticas culturais, incluindo o medo e a negação da sua 
existência. Trata-se, portanto, de uma emergência de saúde pública grave que ameaça a 
segurança sanitária internacional.

Em resposta a esta situação, a OMS avançou de forma rápida e decisiva no sentido de ar-
ticular o apoio dos parceiros aos Governos, de modo a interromper uma maior propagação 
desta infecção mortal. Os principais parceiros envolvidos incluem os Centros de Controlo 
das Doenças (CDC) de Atlanta, Médecins Sans Frontières [Médicos Sem Fronteiras] (MSF), 
UNICEF, Institut Pasteur, Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Ver-
melho, EUROLAB, PLAN e outras agências bilaterais e multilaterais. Até à data, foram 
tomadas as seguintes medidas:

1.  Apoio aos países: A OMS tem colaborado estreitamente com os Ministérios da Saúde e 
organizações parceiras nos países afectados desde o início do surto, através da prestação 
de apoio técnico e fi nanceiro e do envio de materiais.

2.  Envio de pessoal: Desde o começo deste surto, foram enviados aos países afectados mais 
de 280 funcionários da OMS e peritos internacionais através da Rede Mundial de 
Alerta e Resposta aos Surtos de Doença da OMS. Estas pessoas têm ajudado com a sua 
experiência e conhecimentos em logística, vigilância, gestão clínica, controlo da in-
fecção, apoio laboratorial, antropologia e comunicação, incluindo a mobilização social.

3. Planos de resposta ao surto de DVE: A OMS está a contribuir para a elaboração e fi naliza-
ção do Plano de Resposta ao Ébola da África Ocidental em conjunto com os governos 
da Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Este plano ajudará a intensifi car as respostas ao 
surto aos níveis mundial, regional e nacional.

4.  Mobilização de recursos: A OMS ajudou os países a acederem às várias fontes de fi nancia-
mento, inclusive prestando apoio fi nanceiro através do Fundo Africano para as 
Emergências de Saúde Pública (FAESP).

5.  Criação de um Centro Sub-Regional de Coordenação do Surto de Ébola: Este centro foi criado 
em Conacri, na Guiné, e desempenha a função de plataforma coordenadora, para per-
mitir que a OMS e os principais parceiros possam consolidar, harmonizar e agilizar os 
recursos técnicos, materiais e fi nanceiros mobilizados para os países afectados da África 
Ocidental. Todos os dias, ao meio-dia, hora de Brazzaville, é realizada uma teleconfer-
ência entre os três níveis da OMS e os intervenientes relevantes, incluindo parceiros e 
doadores de mais de 20 organizações. A fi nalidade é analisar os progressos feitos na re-
sposta ao surto e prestar aconselhamento sobre as medidas adequadas que devem ser 
tomadas de forma atempada para controlar desta doença.

6.  Liderança e advocacia de alto nível para acelerar a resposta ao surto:
a) Nos dias 2 e 3 de Julho de 2014, a OMS organizou em Acra, no Gana, uma reunião 

de emergência dos Ministros da Saúde e parceiros de mais de dez países da África 
Ocidental. A reunião produziu um Comunicado Final com importantes reco-
mendações com base na gravidade da epidemia. Foi recomendado à OMS que cri-
asse um Centro Sub-regional de Coordenação do Surto de Ébola. A reunião 
também adoptou uma Estratégia Sub-regional de Resposta ao Surto para orientar a 
elaboração dos planos operacionais nacionais de resposta ao Ébola. Os participantes 
prometeram realizar intervenções regionais coordenadas para dar resposta ao surto 
de Ébola.

b) Esta reunião foi seguida de missões do Dr. Fukuda, Director-Geral Adjunto da Se-
gurança Sanitária, à Serra Leoa e à Guiné.
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c) No fi nal de Julho, visitei a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa, e reuni-me com Presi-
dentes da República, Ministros da Saúde, outros funcionários do Governo, emba-
ixadores e representantes de agências de cooperação internacional para sensibilizar e 
aconselhar sobre a importância da intensifi cação das intervenções comunitárias, da 
fi nalização dos planos nacionais de resposta ao Ébola e das parcerias coordenadas 
para o apoio aos Governos. Os principais objectivos desta missão foram os de ex-
plorar as melhores formas de conter rapidamente o surto e aconselhar sobre medidas 
de reforço dos sistemas de saúde defi cientes.

d) A 1 de Agosto, a Dr.ª Margaret Chan, Directora-Geral da OMS, participou, junta-
mente com os Chefes de Estado da União do Rio Mano (Guiné, Libéria, Serra Leoa 
e Côte d’Ivoire), numa reunião de alto nível em Conacri sobre a resposta ao surto 
de DVE. A Cimeira tomou importantes decisões políticas e estratégicas para conter 
a epidemia de Ébola na África Ocidental, com especial ênfase em intervenções 
transfronteiriças, e lançou um importante apelo a favor do aumento do apoio de 
emergência nacional e internacional.

Em suma, a OMS está a dar a máxima prioridade ao controlo deste surto e tomará todas as 
medidas adicionais possíveis para ultrapassar os grandes desafi os que esta infecção está a 
impor a certas zonas desta Região. Serão comunicadas mais informações actualizadas sobre 
a nossa acção contínua relativamente à situação na 64.ª Sessão do Comité Regional, e será 
elaborado e disponibilizado um relatório completo quando a epidemia chegar ao fi m.

Inauguração do Centro Sub-Regional de Coordenação do Surto de Ébola, em Conacri




