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aprendemos, através da análise do 
que funcionou em África... Temos 
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desafio de implementar ou reforçar as 

intervenções de eficácia comprovada 
através de sistemas de saúde com 

melhor desempenho e que permitam 
prosseguir o desígnio de uma cobertura 

universal dos serviços de saúde. ”
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Este relatório é a continuação do primeiro Relatório sobre a Saúde na Região Afri-
cana, de 2006, no qual se apresentava uma análise compreensiva do estado de saúde 
das pessoas que viviam na Região Africana da Organização Mundial da Saúde. 
Neste segundo relatório, partimos dessa base e analisamos o que aconteceu desde 
então, procurando responder à pergunta: o que funcionou e por quê? Agora, mais 
do que nunca, precisamos de saber – e de pôr em prática – aquilo que funciona. 
Não o que poderá ou poderia funcionar daqui a 10 anos, mas o que efetivamente 
funciona e o que deverá ser feito aqui e agora para melhorar a saúde das pessoas 
na Região.

Nestas páginas, o leitor irá encontrar um debate enriquecedor sobre as estraté-
gias que funcionam, incluindo um capítulo dedicado aos fatores necessários para 
fortalecer os sistemas de saúde: bons sistemas de vigilância e de informação; pes-
soal de cuidados de saúde bem formado e motivado; unidades de saúde bem equi-
padas e com bons serviços de laboratório; e serviços bem geridos, em parcerias com 
as comunidades e merecedores da sua confiança. Lamentavelmente, estes fatores 
não se evidenciaram nos países cujos sistemas de saúde foram rapidamente ultra-
passados pelo surto do vírus do Ébola. No preciso momento em que escrevo estas 
linhas, o vírus do Ébola está a alastrar na África Ocidental, provocando a mais 
grave, complexa e devastadora epidemia jamais presenciada nas quatro décadas 
que decorreram desde a emergência do vírus. A destruição que tem causado poderá 
ser medida não só pelo número crescente de vidas humanas perdidas, mas também 
pelo impasse nas economias e pelo medo e pânico que paralisam as comunidades. 
O custo real deste surto é algo que só iremos avaliar ao longo dos anos vindouros.

No presente relatório, fizemos mais do que simplesmente descrever o que fun-
ciona: transpusemos o que aprendemos, através da análise do que funcionou em 
África, para 10 abordagens essenciais. O nosso capítulo final descreve essas aborda-
gens e explica a razão por que elas são cruciais. Muitas correspondem a aspectos 
que, se tivessem sido observados antes da eclosão do surto da doença do vírus do 
Ébola , teriam funcionado como um alerta precoce e criado resiliência a um choque 
tão devastador. 

Temos esperança que os países cumpram o desafio de implementar ou reforçar 
as intervenções de eficácia comprovada através de sistemas de saúde com melhor 
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desempenho e que permitam prosseguir o desígnio de uma cobertura universal 
dos serviços de saúde.

Esperamos que o que aprendemos e o que é descrito nestas páginas seja aplicado 
à consecução do nosso objetivo primordial: uma boa saúde para todos os povos da 
nossa Região. 

Dr Luís Gomes Sambo
Director Regional da OMS para a África
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A África tem uma população jovem e em rápido crescimento. Actualmente o segundo 
continente mais populoso do mundo, com mais de mil milhões de pessoas, poderá alber-
gar 4 mil milhões no final do século, o que representará mais de um terço da humanidade.

O crescimento real do produto interno bruto da África Subsariana melho-
rou, de 2,9%, em 2001, para um máximo de 7,1%, em 2007, prevendo-se que seja 
de 5,4% em 2014. Impulsionado pela rápida urbanização e pelo consumo de uma 
nova e florescente classe média, este crescimento económico é, em grande parte, 
endógeno e prevê-se que perdure.

O rápido crescimento económico, combinado com uma população jovem e em 
crescimento, uma intensa utilização da tecnologia, em particular, da tecnologia 
dos telemóveis, e uma classe média florescente, conduziram a uma nova visão da 
África. Muitas vezes designada de “emergência africana”, esta nova visão retrata a 
África como um motor demográfico e económico do crescimento mundial cada vez 
mais importante. Começa, assim, a mudar a visão-padrão da África como um lugar 
assolado pela pobreza, conflitos intermináveis e problemas de saúde incuráveis.

O presente relatório apresenta uma avaliação do actual estado da saúde e das 
tendências da saúde na Região Africana da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que é constituída por 47 dos 54 países do continente africano e é uma das seis regi-
ões da OMS. Este relatório pretende ir mais longe do que simplesmente determinar 
o estado da saúde na Região: a finalidade de analisar os dados sobre a saúde é iden-
tificar o que pode ser feito e o que já foi feito com sucesso, para melhorar a saúde, 
e determinar que estratégias e abordagens se comprovaram funcionar.

O relatório está organizado por temas. Analisa a multiplicidade de iniciativas 
e atores envolvidos no desenvolvimento da saúde na Região, examina as ameaças 
que limitam a saúde e a vida das pessoas, desde o nascimento até à terceira idade, 
descreve o modo como as ameaças predominantes estão a ser identificadas, con-
troladas, mitigadas e prevenidas, discute os principais determinantes da saúde na 
Região, incluindo os determinantes sociais, os alimentos e a nutrição, o ambiente 
físico e os fatores de risco relacionados com os estilos de vida. O relatório analisa 
igualmente os enormes esforços desenvolvidos pelos governos, parceiros interna-
cionais, organismos técnicos, investigadores e outras partes interessadas em refor-
çar os sistemas de saúde da Região e, finalmente, apresenta uma lista de estratégias 
que, se forem aplicadas, poderão fazer uma diferença significativa para a saúde das 
pessoas da Região.

Resumo
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Capítulo 1. Introdução

A saúde rende dividendos económicos: as pessoas saudáveis são mais produtivas e 
as crianças desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos produtivos. Uma popula-
ção saudável pode igualmente contribuir para o crescimento económico dos países. 
O relatório indica também que o aumento do investimento na saúde se traduzirá 
em milhares de milhões de dólares por ano de rendimento adicional, que poderá 
ser usado para melhorar as condições de vida e as infraestruturas sociais nos países 
mais pobres. Estima-se que, por cada 10% de aumento da esperança de vida à nas-
cença, haja uma subida correspondente do crescimento económico de 0,4% ao ano.

A Região assistiu, na última década, a notórias melhorias nos resultados da 
saúde. Tem-se registado uma diminuição considerável das taxas de mortalidade 
infantil, materna e adulta e um alívio substancial do fardo de várias doenças. No 
período de 1990–2011, a Região debateu-se e começou a vencer a devastadora epi-
demia causada pelo VIH.

São impressionantes os progressos registados na redução das taxas de morta-
lidade em menores de 5 anos, que caíram, entre 1990 e 2012, de 173 para 95 por 
1000 nados-vivos. A redução, a nível mundial, da taxa de mortalidade materna 
também foi conseguida na África Subsariana, que registou um declínio de 41%, 
entre 1990 e 2010.

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) são um poderoso ins-
trumento para centrar a atenção do mundo nas questões do desenvolvimento, 
particularmente naquelas que têm de mudar. Embora os países da Região tenham 
desenvolvido esforços consideráveis para atingir as metas dos ODM estabelecidas 
para 2015, é provável que muitos deles não o consigam.

Capítulo 2. Parcerias – trabalhar em conjunto 
para atingir a saúde para todos 

Tendo em vista a parte substancial de recursos externos para a saúde como per-
centagem do total das despesas com a saúde, o número de iniciativas e a multipli-
cidade de atores envolvidos no desenvolvimento sanitário da Região, é essencial 
a coordenação e a harmonização de esforços, para evitar o desperdício e visar as 
necessidades reais. Algumas das principais parcerias e iniciativas ativas na Região, 
que apresentaram soluções para a saúde e que funcionam, incluem:
 ■ Harmonização para a Saúde em África, um mecanismo regional liderado 

pelo Escritório Regional da OMS para a África e criado em 2006, para coor-
denar o apoio dos parceiros ao reforço dos sistemas de saúde em África.

 ■ Parceria Internacional para a Saúde +: contratos nacionais que têm servido 
para melhorar a harmonização e o alinhamento dos recursos e atividades 
com os planos setoriais acordados e, assim, reduzir os custos das transações. 
São usados como instrumento de responsabilização mútua, introduzindo 
indicadores para acompanhar os progressos, em função de compromissos 
assumidos por governos e parceiros do desenvolvimento.
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 ■ Projecto da Vacina da Meningite, uma parceria entre a OMS e a PATH, 
com financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates, desenvolveu e 
introduziu a vacina da meningite A na cintura da meningite em África, 
uma das grandes vitórias da saúde pública neste século. Desde a introdução 
da vacina, o número de casos de meningite meningocócica do tipo A tem 
diminuído.

Capítulo 3. A saúde ao longo da vida

O presente capítulo aborda as necessidades sanitárias das populações ao 
longo da vida, com especial atenção às principais fases da vida e à transição 
entre elas.

Para evitar até dois terços o número de mortes neonatais, que representam 
um terço de todas as mortes infantis, os países implementaram intervenções 
como o envolvimento comunitário para melhores cuidados maternos e neonatais, 
a prevenção da transmissão vertical do VIH, o acesso a assistência qualificada 
durante o parto, incluindo a reanimação de recém-nascidos, o reforço da forma-
ção de recursos humanos para apoiar os cuidados aos recém-nascidos em casa e 
a disponibilização de cuidados vitais aos recém-nascidos nas unidades de saúde.

Os compromissos políticos assumidos a nível nacional e internacional têm 
melhorado o acesso a intervenções que contribuem para a sobrevivência infan-
til, tais como a prevenção e o tratamento das doenças diarreicas e pneumonias, 
a vacinação e a garantia de uma nutrição adequada. A maior cobertura vacinal 
tem tido um impacto expressivo na redução da mortalidade infantil e das incapa-
cidades na Região, particularmente as causadas pelo sarampo e poliomielite. No 
entanto, os níveis de cobertura variam muito de país para país.

Para resolver os problemas de saúde dos adolescentes e dos jovens, vários países 
estão a elaborar normas nacionais destinadas à prestação de serviços de cuidados 
de saúde de qualidade orientados para os jovens, assim como leis que determinam 
que os jovens de ambos os sexos deverão ter 18 anos ou mais para poderem casar. 
Os principais problemas de saúde que afetam os jovens da Região incluem a infe-
ção pelo VIH, a violência e os traumatismos, o casamento infantil, o início precoce 
da atividade sexual e o limitado acesso a serviços de planeamento familiar.

A redução da mortalidade materna observada na Região é o resultado do 
investimento intencional de alguns países para responder a desafios como a ina-
cessibilidade financeira e geográfica a serviços materno-infantis de qualidade 
(incluindo a eliminação das taxas de utente nos serviços de maternidade), à intro-
dução do financiamento baseado no desempenho e em resultados, e à institucio-
nalização de lares de espera pela maternidade.

A prestação de cuidados de saúde às pessoas idosas está a tornar-se um grave 
problema na Região. Há cada vez mais idosos a viverem com doenças crónicas e 
incapacidades, o que aumenta a procura de vários serviços de saúde. Prevê-se que 
o número de pessoas com 60 anos ou mais na Região, estimado em 43 milhões, 
em 2010, alcance os 67 milhões em 2025 e 163 milhões em 2050.
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Capítulo 4. Ameaças das doenças

As doenças transmissíveis representam dois terços do fardo total das doenças, 
devendo-se o restante a doenças não transmissíveis (DNT) e traumatismos.

A incidência do VIH diminuiu acentuadamente quando os países reforça-
ram as estratégias de prevenção do VIH, para mudar comportamentos. Na última 
década, tem-se observado uma melhoria constante no acesso ao tratamento antir-
retroviral, havendo atualmente 10 países da Região, com uma cobertura superior 
a 80%. Esta melhoria foi possível devido ao uso de protocolos de tratamento nor-
malizados e simplificados e a modelos de prestação de serviços descentralizados, 
para prestar tratamento a um grande número de adultos e crianças seropositivos. 

A maior cobertura das principais intervenções tem conseguido melhorar o 
controlo da tuberculose na Região. Essas intervenções incluem a expansão do 
DOTS, tratamento directamente observado, de curta duração, o pacote básico da 
estratégia Travar a TB, melhores meios de diagnóstico, uma mais fácil deteção de 
casos em adultos e crianças e um melhor acesso aos testes e ao tratamento do VIH 
em doentes tuberculosos.

Nos últimos 12 anos, as taxas de mortalidade por paludismo diminuíram cerca  
de 50% na Região. Está previsto que essa redução chegue aos 68% nas crianças, em 
2015, devido a uma melhor disponibilidade e utilização de mosquiteiros tratados com 
insecticida, ao tratamento, baseado em diagnóstico comprovado, com associações 
medicamentosas à base de artemisinina, à participação das comunidades no controlo 
do paludismo e ao reforço das capacidades para o controlo dos vectores do paludismo.

Na sequência da implementação eficaz da estratégia de Vigilância e Resposta 
Integrada às Doenças durante a última década, registaram-se melhorias significa-
tivas na deteção, notificação e resposta às doenças prioritárias. A importância da 
deteção precoce foi reforçada pela actual epidemia da doença do vírus do Ébola 
na África Ocidental, que está a ultrapassar todos os outros surtos em termos de 
casos, mortes e propagação geográfica.

A administração maciça de medicamentos para doenças como a filariose lin-
fática, a oncocercose, a esquistossomíase (bilharziose, shistosomíase) e a helmin-
tíase transmitida pelo solo, assim como a identificação precoce e o tratamento 
descentralizado dos casos de úlcera de Buruli, de dracunculose, de tripanossomí-
ase humana africana, de lepra, de leishmaniose e de framboésia (bouba) têm sido 
úteis para prevenir e eliminar as doenças tropicais negligenciadas.

A Região encontra-se ainda numa fase inicial da epidemia das DNT. Para 
deter o curso destas patologias e doenças, será preciso encontrar uma resposta, 
usando soluções de baixo custo, em particular pela prevenção e pela promoção da 
saúde, para toda a população.

Capítulo 5. Determinantes da saúde

Os determinantes da saúde na Região são múltiplos e complexos, requerendo uma 
liderança empenhada para enfrentar as ameaças que se colocam ao desenvolvi-
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mento social e económico e, em última instância, à saúde humana. No entanto, 
existem oportunidades para se tomarem medidas coordenadas, para travar ou 
reverter o seu impacto negativo sobre a saúde e o desenvolvimento, na Região.

Alguns países criaram um organismo nacional de coordenação para agir 
sobre os determinantes sociais da saúde, depois de terem feito uma análise qua-
litativa pormenorizada dos determinantes sociais que afetam a saúde das suas 
populações. Esses países estão a esforçar-se por reduzir as injustiças e as desigual-
dades na saúde em todos os grupos populacionais, através da integração da saúde 
em todas as políticas e leis e da participação dos indivíduos, famílias e comuni-
dades no processo de prestação de serviços de saúde.

Os países adotaram igualmente uma abordagem inter-setorial e iniciaram progra-
mas nacionais de nutrição, integrando todos os serviços de nutrição para combaterem 
as causas imediatas e subjacentes da malnutrição, especialmente a nível comunitário.

Vários países da Região têm desenvolvido, nos últimos anos, consideráveis 
esforços para atualizarem e reforçarem os seus sistemas e infraestruturas de segu-
rança alimentar, o que incluiu a reestruturação dos sistemas de controlo dos ali-
mentos, para uma melhor coordenação e integração dos serviços.

As intervenções destinadas ao tratamento e armazenamento seguro da água 
de consumo doméstico, particularmente o uso de tecnologias de baixo custo, tais 
como a desinfeção química ou solar, comprovaram ter uma boa relação custo-
-eficácia no fornecimento de água potável. A sinergia entre as intervenções des-
tinadas a melhorar a qualidade do ar no interior das casas e da água potável, a 
nível das residências, revelou resultados promissores, juntando a disponibilidade 
ao domicílio de água para consumo doméstico tratada com a disponibilidade de 
fogões de melhor qualidade.

Os países tomaram medidas para reforçar a sua resiliência aos efeitos adver-
sos das alterações climáticas, criando grupos de ação nacionais e multissectoriais 
e avaliando os fatores de risco ambiental que afetam a saúde humana. Os grupos 
de ação nacionais oferecem aos peritos de diferentes setores oportunidades para 
trabalharem em conjunto na formulação e implementação de planos nacionais de 
adaptação, destinados a reforçar a capacidade de resiliência dos países.

Estão a ser desenvolvidos esforços para reduzir os fatores de risco relacio-
nados com os estilos de vida, nomeadamente, acelerando a implementação da 
Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabágica, aumentando os impostos 
e os preços das bebidas alcoólicas, para reduzir o consumo e o abuso do álcool, em 
geral, e elaborando e implementando orientações nacionais sobre dietas saudáveis 
e atividade física, para prevenir e controlar as DNT.

Os conflitos e as situações de emergência são um teste a todos os componentes 
de um sistema de saúde pública. Os serviços de saúde de rotina são interrompidos 
e o pessoal de saúde é deslocado, atacado ou mesmo morto. Foi criado um Quadro 
de Resposta às Emergências para orientar uma resposta eficaz às emergências 
agudas de saúde pública, provocadas por catástrofes naturais ou conflitos. Esse 
Quadro descreve um conjunto de procedimentos e funções de gestão das emer-
gências, incluindo a liderança, a gestão da informação, a especialização técnica e 
a prestação de serviços indispensáveis.
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Capitulo 6. Melhorar o acesso aos cuidados de saúde

É fundamental a existência de sistemas de saúde fortes, para se poder manter uma boa 
saúde ao longo da vida e combater as ameaças à saúde. Na última década, os governos, 
parceiros internacionais, organismos técnicos, investigadores e outras partes interes-
sadas desenvolveram enormes esforços para reforçar os sistemas de saúde da Região. 
Será que esses esforços compensam? É óbvio que ainda existem demasiadas lacunas 
na Região, incluindo o fosso entre o nível de serviços de que podem usufruir as pes-
soas mais ricas e a falta de acesso a esses serviços por parte das pessoas mais pobres.

Este capítulo examina os elementos necessários para um sistema de saúde 
operacional, nomeadamente a liderança e a governação, os recursos humanos, o 
financiamento da saúde, a informação e a investigação, o acesso a medicamentos 
e às tecnologias da saúde e a prestação de serviços. Ao discutir cada elemento do 
sistema de saúde, descrevem-se as abordagens e inovações que tiveram êxito no 
contexto africano, para revelar aquilo que tem funcionado no reforço dos sistemas 
de saúde na Região.

Há países que têm políticas e estratégias que orientam as decisões sobre os 
investimentos e as atividades de todos os parceiros. Os enquadramentos abran-
gentes de monitorização e avaliação e outros meios de monitorizar o desempenho, 
tais como as análises anuais conjuntas, que estão institucionalizadas em 37 países, 
reúnem todos os parceiros permitindo uma avaliação inclusiva do desempenho 
do setor e a discussão sobre a afetação de recursos. Há países nos quais está a 
ser promovido o planeamento abrangente dos recursos humanos para a saúde, 
ligando as necessidades, a produção e a utilização com a relevância e a adequação 
da combinação de competências. O reforço da educação e a formação de profis-
sionais de saúde são essenciais, mas também é primordial abrir postos de trabalho 
sustentáveis devidamente orçamentados, para garantir que os diplomados serão 
absorvidos pelos sistemas de saúde, quando completarem a sua formação.

Várias abordagens para reduzir os obstáculos financeiros ao acesso aos cuida-
dos de saúde têm sido adoptadas pelos países, tais como a eliminação das barreiras 
financeiras, especialmente dos pagamentos diretos (taxas de uso), disponibili-
zando cobertura financeira para as pessoas que não têm possibilidade de pagar, a 
obrigatoriedade do pré-pagamento para a saúde e a criação de grandes fundos de 
partilha de riscos.

Há países que estão a formular políticas e planos nacionais para melhorar o 
acesso aos medicamentos essenciais. A avaliação externa da qualidade dos labo-
ratórios nacionais de saúde pública, em quase todos os países, permitiu aos labo-
ratórios melhorarem o seu desempenho em matéria de diagnósticos.

Presentemente, estão a ser desenvolvidos esforços para chegar a todas as pes-
soas que necessitem de cuidados de saúde, nos momentos e nos locais onde deles 
precisarem, intensificando os esforços para uma cobertura universal, usando 
abordagens inovadoras, tais como o uso de clínicas móveis baseadas em comboios, 
e aumentando a prestação de serviços através de agentes comunitários.

Vários países têm feito progressos na formulação de enquadramentos políti-
cos e estratégicos destinados a melhorar os seus sistemas nacionais de informação 
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em saúde, a qualidade das fontes de dados nacionais e das unidades de saúde, 
assim como o seu tratamento e a sua divulgação. Plataformas inovadoras, tais 
como o Observatório Africano da Saúde e os observatórios nacionais de saúde, 
constituem um apoio ao reforço dos sistemas nacionais de informação em saúde.

A investigação e o uso dos respetivos resultados são facilitados quando 
motivados pela procura e quando os decisores políticos e os investigadores 
trabalham como aliados, com responsabilidade mútua. Em alguns países, as 
redes de políticas fundamentadas em evidências, constituídas por investiga-
dores e decisores, têm recolhido evidências e preparado memorandos com 
pontos da situação sobre políticas, que têm sido usados no diálogo com os 
decisores.

Capítulo 7. Conclusão: o que funciona

Não é, de modo algum, verdade que a Região não tenha feito progressos na saúde. 
O presente relatório usou uma grande variedade de dados para mostrar que, na 
última década, globalmente a saúde das pessoas que vivem na Região melhorou 
consideravelmente. Isso deveu-se, em parte, a mudanças demográficas e econó-
micas e a uma maior estabilidade política e, por conseguinte, a menos conflitos. 
Mas muito também se deve aos esforços sustentados para prevenir as doenças e 
manter uma boa saúde, melhorar o acesso aos tratamentos, quando as doenças 
ocorrem, e encontrar formas de proporcionar um melhor nível de cuidados de 
saúde no contexto africano.

Ao longo deste relatório, analisamos as medidas que comprovadamente 
têm funcionado para melhorar a saúde das pessoas na Região. Algumas delas 
são medidas que funcionaram noutros locais mas que, para serem eficazes, 
tiveram de ser adaptadas ao contexto africano. Neste capítulo, analisamos as 
estratégias e as abordagens que funcionam para se alcançar uma melhor saúde 
na Região.

Boa governação na área da saúde

A boa governação é um dos elementos de uma boa liderança. Usando as evidên-
cias para fundamentar as políticas, uma boa liderança na saúde exige responsa-
bilidade a todos os níveis, desde as comunidades até aos níveis superiores. A boa 
governação é um determinante chave de bons resultados em saúde, nos países. 
Tanto dentro dos países, como entre eles e a nível mundial, a governação da saúde 
manifesta-se através de políticas e leis, em todas as áreas que tenham influência 
directa ou indirecta sobre a saúde das pessoas. Quando os líderes se envolvem ati-
vamente na promoção das intervenções de saúde, a procura dessas intervenções 
aumenta. Um dos pontos fortes do programa de erradicação da poliomielite tem 
sido a participação ativa dos líderes nacionais, líderes tradicionais, líderes religio-
sos e “ativistas” para aumentar a aceitação da vacinação da poliomielite por parte 
das comunidades.
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Saúde em todas as políticas

A saúde em todas as políticas não é um novo conceito, mas é muitas vezes mais 
falado do que praticado. No entanto, na Região há sinais de que os governos estão 
atualmente a ter em consideração a saúde, quando angariam receitas ou aplicam 
multas por infrações à lei. Por exemplo, vários países estão atualmente a usar as 
receitas provenientes dos impostos sobre os produtos do tabaco, para financia-
rem os seus serviços de saúde. Alguns países estão igualmente a usar as recei-
tas das multas por poluição ambiental ou condução sob o efeito do álcool para 
financiarem os seus serviços de saúde. Deste modo, esses países ficam a ganhar 
duplamente – usando os impostos e as multas para reduzir comportamentos não 
saudáveis, que aumentam a utilização dos serviços de saúde, ao mesmo tempo que 
aplicam as receitas obtidas na oferta de melhores serviços de saúde. A saúde em 
todas as politicas vai para além dos aspetos financeiros. Requer parcerias genuínas 
em todos os setores. Na Região, as infraestruturas destinadas a apoiar o sanea-
mento, fornecimento de água potável, estradas e transportes seguros estão atrasa-
das em relação ao crescimento económico. As medidas que forem tomadas nesse 
domínio contribuirão para reduzir drasticamente o número de mortes e incapa-
cidades na Região.

Tomada de decisões baseada em dados

Na última década, a qualidade dos dados e a capacidade para recolher, notifi-
car e receber rapidamente retroinformação melhoraram consideravelmente na 
Região. Isso foi motivado pela procura de dados de qualidade que fundamentas-
sem o programa de erradicação da poliomielite, mas é agora uma plataforma de 
recolha e notificação de outros dados em tempo real, por exemplo, relativamente 
ao sarampo, febre amarela, rotavírus e meningite bacteriana infantil. Essa plata-
forma terá de ser alargada e reforçada para fornecer dados precisos que funda-
mentem a ação sobre todas as ameaças significativas à saúde humana, na Região.

Uma decisão baseada em dados de boa qualidade constitui um sucesso gerador 
de sucesso. A informação baseada em melhores dados, comunicados em tempo 
real, permitirá aos decisores responder eficazmente às necessidade de saúde das 
suas populações e aos países confirmarem a mais valia decorrente de uma melhor 
recolha de dados.

Encontrar e preencher as lacunas

A não ser que as lacunas sejam identificadas de forma precoce e precisa, providen-
ciar simplesmente uma grande quantidade de intervenções gerais, não irá satisfa-
zer as reais necessidades de saúde das pessoas, da Região. Uma melhor vigilância 
e um sistema laboratorial mais forte levaram à deteção precoce e a uma rápida 
resposta às ameaças de doenças. Quando a gripe pandémica H1N1 apareceu por 
todo o mundo, os países da Região reforçaram os seus sistemas de alerta precoce 
e de resposta, levando à deteção precoce do primeiro caso da gripe pandémica 
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(H1N1) na África do Sul, em junho de 2009, e de casos subsequentes, noutros 
países da Região.

Pessoal devidamente remunerado

O problema da grave escassez de profissionais de saúde na Região está agora a ser resol-
vido em vários países, onde os salários foram aumentados e os pagamentos garantidos. 
Para assegurar a sustentabilidade, estes países estão no processo de institucionalizar esta 
abordagem, através do aumento da percentagem das despesas governamentais gerais 
com a saúde. Isto reflete-se em melhorias de salários e na criação de mais postos de 
trabalho, resultando numa força de trabalho da saúde mais bem paga e mais motivada.

Aproveitar a capacidade tecnológica local

O rápido crescimento na utilização de telemóveis tem sido uma das mudanças mais 
radicais na Região. Sistemas de vigilância, apoio ao diagnóstico para profissionais 
de saúde em zonas remotas, formação e apoio, tudo isto pode ser feito através de um 
telemóvel. No entanto, para que tal seja eficaz, é necessário identificar e designar 
pessoas, no seio do sistema de saúde, para administrarem o sistema, responderem de 
forma apropriada a imagens de diagnóstico e a analisar dados, apoiarem a vigilância 
com recolha de dados e retroinformação e apoiarem os profissionais da comunidade 
regularmente com formação, avaliação e apoio material. Por exemplo, os Camarões 
distribuíram telemóveis ao pessoal-chave, para que este pudesse comunicar infor-
mações epidemiológicas, sem custos. Como resultado, a cobertura da rede de vigi-
lância das doenças de potencial epidémico aumentou de 30% para 98%, melhorando 
dessa forma a resposta às epidemias de cólera, febre amarela, sarampo e poliomielite.

Qualidade em todas as práticas

Utilizando a acreditação externa, com o apoio de parcerias com laboratórios 
e organizações, os laboratórios de referência para a poliomielite e sarampo na 
Região atingiram os padrões de referência internacionais. Análises comparati-
vas, acreditação, supervisões genuínas, avaliação e retroinformação construtiva, 
devem ser utilizadas para assegurar que todo o trabalho na saúde – começando 
na comunidade – será realizado segundo padrões mundiais de excelência. Nos 
últimos 12 anos, um programa de avaliação externa da qualidade, abrangendo o 
diagnóstico de doenças infeciosas (VIH, tuberculose, paludismo e peste), foi for-
necido a 81 laboratórios nacionais de saúde pública, em 45 países. A proficiência 
é testada e os resultados partilhados com os laboratórios, permitindo que estes 
melhorem o seu desempenho nos diagnósticos.

Gestão da saúde com base no desempenho

A gestão com base no desempenho significa assumir a responsabilidade pela utili-
zação dos recursos e pelo cumprimento de promessas. Na saúde, estas promessas 
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podem ser uma questão de vida ou de morte para as comunidades que os profis-
sionais de saúde estão a servir. Embora a ligação entre resultados e desempenho 
seja uma forma convincente de responsabilizar os profissionais de saúde, estes 
devem ser capazes, do mesmo modo, de responsabilizar os seus administradores 
e os sistemas. Se não existir uma pronta disponibilidade de vacinas, medicamen-
tos essenciais, testes de diagnóstico, equipamento operacional, formação regular 
e apoio logístico, os responsáveis por essa falta devem também ser responsabili-
zados. O Burúndi introduziu um esquema nacional de financiamento baseado 
em resultados, em 2010, de modo a superar a má prestação de serviços, após os 
estudos-piloto terem mostrado uma melhoria média de 50-60% para cada indi-
cador ligado às finanças.

Intervenções com base na comunidade

Impor intervenções às comunidades é difícil e muitas vezes insustentável, porque 
não existe uma verdadeira procura. Quando as comunidades são responsáveis 
pelo planeamento, pelas políticas e também por apoiar uma intervenção, esta tem 
mais probabilidade de ter sucesso. No Ruanda, quando as organizações mútuas de 
saúde são criadas, são os membros da comunidade que decidem quem deve pagar 
o quê. Foi delineada uma estratégia para determinar as contribuições, subvenções 
e isenções das organizações mútuas da saúde. Esta abordagem tem como base os 
valores tradicionais, com vista a agrupar as pessoas em torno de esforços parti-
lhados, para melhorar as condições sociais. No passado, as pessoas que viviam 
em pequenas povoações costumavam organizar-se para trabalharem no campo e 
construírem casas para as pessoas mais pobres. Os parceiros de desenvolvimento 
viram nisso uma oportunidade para se inspirarem nesta ética e criaram um sis-
tema pelo qual a comunidade identifica as pessoas necessitadas e determina a 
ajuda de que necessitam. O Governo do Ruanda e os parceiros de desenvolvimento 
enviam depois ajuda aos grupos que identificaram as suas próprias necessidades, 
como parte das atividades de redução da pobreza.

Compreender em quem e porquê as comunidades confiam para recebe-
rem conselhos e intervenções em matéria de saúde (por exemplo, 80% utilizam 
curandeiros tradicionais) e incluir essas pessoas no sistema de saúde aumenta as 
oportunidades de se proporcionar uma melhor saúde. Torná-las reais – passar as 
recomendações para ações exequíveis – requer uma parceria genuína e a adapta-
ção das comunidades afetadas.

Expandir melhor

Expandir, isto é, transpor a teoria comprovada por programas-piloto bem suce-
didos para práticas amplamente utilizadas, é muitas vezes difícil. Os novos pro-
gramas tendem a ser impostos, em vez de construídos com base nas capacidades 
existentes. A necessidade de desenvolver um forte sistema de vigilância e de pres-
tação de serviços, que funcione bem a todos os níveis da comunidade e aos níveis 
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distrital, provincial e nacional, todos apoiados por serviços de laboratório de ele-
vada qualidade e por um sistema logístico forte, fortaleceu capacidades que estão 
agora a ser alargadas a outras áreas. Um melhor apoio à vacinação tem reforçado a 
deteção de casos, os diagnósticos, a notificação e deteção do sarampo, febre ama-
rela e outros surtos, assim como a malnutrição, por parte da comunidade. Esta é 
uma oportunidade para melhorar, que não deve ser desperdiçada. O sistema está 
a funcionar e a obter resultados, devendo ser alargado ainda mais para capitalizar 
esta plataforma interna.
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Pontos principais

 ■ O rápido crescimento económico, uma população jovem e em crescimento, uma 
intensa utilização da tecnologia – em particular, da tecnologia dos telemóveis – e 
uma classe média f lorescente conduziram a uma nova visão da África como um 
motor demográfico e económico do crescimento mundial, cada vez mais importante.

 ■ No período de 1990–2011, registou-se um declínio considerável das taxas de 
mortalidade infantil, materna e adulta, assim com um alívio substancial do fardo 
de certas doenças. A Região começou a vencer a epidemia causada pelo vírus 
da imunodeficiência humana (VIH), um dos mais devastadores da história da 
humanidade. 

 ■ As doenças transmissíveis continuam a ser o maior desafio para a saúde das pessoas 
da Região, embora cerca de um terço do fardo das doenças se deva a patologias e 
doenças não transmissíveis, incluindo os distúrbios mentais e os traumatismos.

 ■ Os países da Região têm feito progressos durante os últimos 10 anos, mas a maioria 
ainda não conseguiu atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio relativos 
ou relacionados com a saúde. Os principais desafios são o reforço da implementação 
do acesso universal, o reforço dos sistemas de saúde e uma ação eficaz sobre os mais 
amplos determinantes sociais e ambientais da saúde.



Na última década, o mundo sofreu grandes transformações económicas, políti-
cas e demográficas. As populações da Europa e da América do Norte envelhece-
ram e as suas economias estagnaram, enquanto as nações mais jovens do Leste 
Asiático, particularmente a China, tornaram-se  economicamente mais fortes.

O crescimento real do produto interno bruto da África Subsariana melho-
rou de 2,9%, em 2001, para 6,2%, em 2005, e para um máximo de 7,1% em 
2007. Na sequência da crise económica e financeira mundial, o crescimento 
real médio do produto interno bruto da África Subsariana baixou para 5,7%, 
em 2008, e para um mínimo de 2,6% em 2009. Nesse ano, houve 11 países que 
registaram um crescimento económico negativo e 21 países que tiveram uma 
taxa de crescimento inferior a 3%. Prevê-se que o crescimento económico na 
África Subsariana suba de 4,9%, em 2013, para cerca de 5,4% em 2014. Todavia, 
está estimado que 44% dos países cresçam a uma taxa inferior à média. Impul-
sionado pela rápida urbanização e pelo consumo de uma classe média nova e 
florescente, este crescimento económico é, sobretudo, endógeno e espera-se que 
duradouro.

A África tem uma população jovem e em rápido crescimento que, presu-
mivelmente, fará do continente o gigante demográfico do século XXI. Actual-
mente, o segundo continente mais populoso do mundo, com uma população 
superior a mil milhões de pessoas, prevê-se que a população duplique nas 
próximas quatro décadas. No final do século, poderá albergar 4 mil milhões 
de pessoas, o que representará mais de um terço da humanidade.

Este rápido crescimento económico, em conjugação com uma população 
jovem e em crescimento, uma intensa utilização da tecnologia – em particular, 
da tecnologia dos telemóveis – e uma classe média florescente conduziram a 
uma nova visão da África. Muitas vezes designada “emergência africana”, esta 
nova visão retrata a África como um motor demográfico e económico do cres-
cimento mundial cada vez mais importante. Começa, assim, a mudar a visão-
-padrão da Região Africana da Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
um lugar assolado pela pobreza, conflitos intermináveis e problemas de saúde 
incuráveis.

1.  Introdução
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No presente relatório, ao referir “Região 
Africana da OMS” está-se a designar uma das 
seis regiões da OMS, constituída por 47 dos 54 
países do continente africano, com 892 milhões 
de habitantes em 2012 (Tabela 1.1). Neste relató-
rio, a referência a “África” é uma referência a todo 
o continente, incluindo as ilhas, e a designação 
“Região” refere-se à Região Africana da OMS. É 
importante notar que a Região Africana da OMS 
não inclui todos os países do continente africano 
e que a própria Região não se limita à África 
Subsariana.

Investimentos para 
uma boa saúde
A saúde distribui dividendos económicos. 
Está provado que o aumento da esperança de 
vida e as baixas taxas de mortalidade infan-
til estão ligados ao crescimento económico. 
As pessoas saudáveis são mais produtivas e as 
crianças desenvolvem-se melhor e tornam-se 
adultos produtivos. Uma população saudável 
pode igualmente contribuir para o crescimento 
económico dos países. O relatório indica 

também que o aumento do investimento na 
saúde se traduzirá em milhares de milhões de 
dólares por ano de rendimento adicional, que 
poderá ser usado para melhorar as condições de 
vida e as infraestruturas sociais nos países mais 
pobres. Por exemplo, em algumas zonas, a ele-
vada prevalência do paludismo está associada a 
menor crescimento económico de, pelo menos, 
1% por ano. Por outro lado, estima-se que, por 
cada 10% de aumento da esperança de vida à 
nascença, haja uma subida correspondente do 
crescimento económico de 0,4% ao ano.

Estima-se que o continente africano neces-
site de um investimento adicional total entre 84 
e 140 mil milhões de dólares americanos, para 
reforçar os sistemas nacionais de saúde e intensi-
ficar as intervenções prioritárias ao longo de um 
período de 5 anos (2011–2015). Esse investimento 
poderá salvar as vidas de cerca de 3,1 milhões de 
pessoas e evitar atrasos no crescimento de 3,8–
5,1  milhões de crianças, só em 2015. Ao longo 
desse período de 5 anos, haverá um aumento do 
número de profissionais de saúde, de 2,0 milhões 
para 2,8 milhões e mais 58 000–77 000 unidades 
de saúde. Estima-se também que os benefícios 
económicos, só no ano de 2015, da morbilidade 

Tabela 1.1. Características gerais da população da Região Africana da OMS

Característica Ano Região Africana da 
OMS

Mundial

Dimensão da população (milhares) 2012 892 529 7 044 272
2011 857 382 6 941 907

População das zonas urbanas (%) 2012 39 53
2000 34 50

Esperança de vida à nascença (anos) 2012 58 70
1990 50 64

Taxa de mortalidade adulta (probabilidade de morrer entre os 15 e os 
60 anos por 1000 habitantes)

2012 320 156
1990 361 198

Despesa total com a saúde per capita (PPP US$ int.) 2012 171 1 112
2000 89 571
1995 75 451

Rendimento nacional bruto per capita (PPP US$ int.) 2011 2 510 11 540
2000 1 620 6 980

PPP US$ int.: paridade do poder de compra em US$ internacionais. 
Fonte: adaptado de World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2014.
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e mortalidade evitadas pelo investimento acima 
mencionado serão de quase 100  mil milhões 
de dólares. Isso representa, aproximadamente, 
quatro vezes o investimento adicional necessá-
rio de 28–30 mil milhões de dólares, só em 2015. 
Por conseguinte, os resultados na saúde terão de 
ser consideravelmente melhorados porque, hoje 
em dia, o enorme fardo das doenças contribui 
para minar fortemente tanto os Direitos Huma-
nos como o desenvolvimento socioeconómico.

Progressos nos 
resultados da saúde
A Região assistiu, na última década, a notórias 
melhorias nos resultados da saúde. As taxas de 
mortalidade infantil, materna e adulta foram 
consideravelmente reduzidas e o fardo de várias 
doenças foi substancialmente aliviado. No perí-
odo de 1990–2011, a Região lutou contra uma 
das mais devastadoras epidemias da história da 
humanidade, mas começou a vencê-la – a epide-
mia do VIH.

Entre 1990 e 2008, a taxa de mortalidade 
adulta aumentou – em grande 
parte, como resultado da des-
truição causada pelo VIH/SIDA, 
que ceifou a vida de um grande 
número de jovens adultos. No 
entanto, em 2011, os esforços 
desenvolvidos para combater o 
VIH levaram a uma diminui-
ção da mortalidade adulta para 
339 por 1000 adultos. Apesar dos 
efeitos catastróficos da epidemia 
do VIH/SIDA, que teve o seu pico 
em 2004, a Região conseguiu um 
aumento global da esperança de 
vida à nascença – de 50  anos, 
em 1990, para 56 anos, em 2011. 
Contudo, ainda há um longo 
caminho a percorrer para acom-
panhar o resto do mundo. A espe-

rança média de vida, a nível mundial, em 2011, 
era de 70 anos: por isso, uma criança nascida em 
África, em 2011, não pode ainda esperar viver 
uma vida tão longa quanto os seus pares no resto 
do mundo.

No entanto, é preciso não esquecer que esta 
esperança de vida é a média nos 47 países da 
Região. Quando se analisam os dados específi-
cos dos países, torna-se claro que alguns países 
da Região fizeram progressos notáveis, aumen-
tando consideravelmente a esperança de vida. 
Nas duas décadas anteriores a 2011, a esperança 
de vida na Libéria aumentou 19 anos, enquanto, 
no mesmo período, no Níger, esse aumento foi de 
14 anos. Porém, outros países, especialmente os 
que enfrentam grandes epidemias de VIH, viram 
a sua esperança de vida baixar. Os dois países 
mais afectados foram o Lesoto e a Suazilândia, 
onde a esperança de vida era, respectivamente, 
10 e 11 anos mais baixa em 2011 do que em 1990.

Relativamente à esperança de vida, existem 
também consideráveis diferenças entre os sexos. 
Embora a epidemia do VIH esteja a afectar mais 
as mulheres do que os homens na Região, tal 
como em outras partes do mundo, as mulheres 

A Região Africana da OMS começou a ultrapassar uma das epidemias mais 
devastadoras na história da humanidade – a causada pelo VIH
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têm maior esperança de vida do que os homens. 
Em 2011, a esperança de vida à nascença na 
Região era de 58 anos para as mulheres e 55 anos 
para os homens. As maiores disparidades obser-
vavam-se em Cabo Verde, Maurícia e Seychel-
les, onde as mulheres viviam, em média, 8 ou 
9 anos mais do que os homens. Nestes países, e 
também na Argélia, ambos os sexos viviam mais 
tempo do que a média mundial de 72 anos para 
as mulheres e 68 anos para os homens.

Nas duas décadas posteriores a 1990, as 
doenças relacionadas com o VIH, particular-
mente a tuberculose, tornaram-se as principais 
causas de morte na Região. Outras importantes 
causas de morte eram doenças diarreicas, palu-
dismo, pneumonia, meningite, malnutrição, 
complicações do parto prematuro, traumatis-
mos e violência. As doenças não transmissíveis 
(DNT), incluindo o cancro, as doenças car-
diovasculares e a diabetes, estão a aumentar 
significativamente como causa de morte em 

toda a África, particularmente na região da 
África Austral. A prevalência do cancro e as 
taxas de mortalidade publicadas pela Agência 
Internacional da Investigação sobre o Cancro, 
por exemplo, indicam que, em 2012, embora a 
Região ainda registasse uma das taxas de pre-
valência mais baixas do mundo, as taxas de 
mortalidade por cancro eram relativamente 
elevadas, particularmente entre as mulheres.

Têm-se registado progressos notáveis na 
redução das taxas de mortalidade nas crianças 
menores de cinco anos. A melhoria do acesso 
ao tratamento de doenças infecciosas, como a 
pneumonia, as doenças diarreicas, o paludismo  
e o VIH/SIDA, uma maior utilização de medi-
das preventivas, tais como mosquiteiros tratados 
com insecticida (MTI), e as intervenções de vaci-
nação e nutrição, tiveram um forte impacto na 
sobrevivência infantil. Também a melhor gestão 
e a maior cobertura da malnutrição aguda grave 
contribuíram para a redução da mortalidade .

Fig. 1.1. Taxa de mortalidade de menores de cinco anos (por 1000 nados-vivos), de ambos os 
sexos, por Região da OMS, entre 1990 e 2012
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Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade em 
crianças menores de 5 anos na Região baixou 
de 173 para 95 por 1000 nados-vivos. Durante 
o mesmo período, a taxa média de mortali-
dade de crianças menores de 5 anos desceu, a 
nível mundial, de 90 para 48 por 1000 nados-
-vivos (Fig. 1.1). A taxa de mortalidade infantil 
também desceu na Região, caindo de 105 para 
63 por 1000 nados-vivos, entre 1990 e 2012. 
Embora a taxa de mortalidade tenha baixado, 
um terço das mortes ocorre no período neo-
natal (primeiros 28 dias após o nascimento), 
principalmente por complicações relacionadas 
com nascimentos prematuros, asfixia no parto 
e infecções.

A nível mundial, registou-se uma acentuada 
redução da taxa de mortalidade materna. Essa 
redução também se verificou na África Subsa-
riana, onde se assistiu a um declínio da taxa em 
48%, entre 1990 e 2013 (Fig. 1.2). Vários países 
conseguiram uma redução considerável durante 
esse período, em particular o Ruanda, a Guiné 
Equatorial, o Botsuana e a Eritreia, onde as 

taxas anuais médias de redução da mortalidade 
materna entre 1990 e 2013 foram, respetiva-
mente, 8,7%, 7,9%, 7,5% e 6,3%.

Quando se avalia o efeito incapacitante das 
doenças e traumatismos sobre a capacidade das 
pessoas de viverem vidas normais, torna-se evi-
dente que as doenças infecciosas representam 
o maior desafio à saúde na Região (Fig.  1.3), 
embora cerca de um terço dos anos de vida ajus-
tados por incapacidades (DALY) perdidos se 
deva às DNT, perturbações mentais e trauma-
tismos. (O fardo das doenças é, frequentemente, 
medido em DALY, que são o somatório do 
número de anos de vida perdidos com os anos 
de vida vividos com incapacidades – um DALY 
pode ser considerado um ano perdido de saúde 
completa.) Em 2011, a Região perdeu um total 
de 675,41 milhões de DALY: 36% por doenças 
infecciosas e parasitárias, 26% por DNT, 13% 
por patologias neonatais, 11% por infeções res-
piratórias, 7% por traumatismos acidentais, 5% 
por deficiências nutritivas, 2% de causas mater-
nas e 2% por traumatismos intencionais.

Fig. 1.2. Taxa de mortalidade materna (por 100 000 nados-vivos) por Região da OMS, 1990–2013
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Progressos rumo aos ODM 
relacionados com a saúde
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) são um poderoso instrumento para 

chamar a atenção do mundo para as questões do 
desenvolvimento, em especial para aquelas que 
implicam mudança. A saúde é fundamental para 
o desenvolvimento e, por isso, os oito ODM esta-
belecidos para 2015 envolvem questões relacio-
nadas com a saúde, mas há três que se referem 

Fig. 1.3. Ordenação regional das principais causas das doenças medidas em anos de vida 
ajustados por incapacidades (DALY), 2011
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diretamente à saúde: ODM 4 reduzir a mortali-
dade infantil; ODM 5 melhorar a saúde materna 
e atingir o acesso universal à saúde reprodutiva; 
e ODM 6 combater o VIH/SIDA, o paludismo e 
outras doenças.

Outros ODM têm uma influência indireta 
sobre a saúde, por exemplo, o ODM 1 pretende 
reduzir para metade a percentagem de pessoas 
afectadas pela fome, o ODM  7 pretende redu-
zir para metade a percentagem de comunidades 
sem acesso sustentável a água potável e a sane-
amento e o ODM 8 tem, entre as suas metas, o 
acesso a medicamentos essenciais a preço acessí-
vel nos países em desenvolvimento. Outras metas 
– o ensino primário (ODM  2) e a capacitação 
das mulheres (ODM  3) - contribuem para uma 
melhor saúde.

Embora seja provável que muitos países da 
Região não atinjam as metas dos ODM definidas 
até 2015, têm sido feitos esforços consideráveis 
para as atingir (ver na Caixa 1.1 uma lista de ini-
ciativas e compromissos dos países em apoio aos 
ODM na Região). Os países da Região têm feito 

alguns progressos nos últimos 10  anos, mas a 
maior parte deles ainda não estão no bom cami-
nho para atingirem os ODM relativos à saúde ou 
os com ela relacionados. Dos 47 países, o número 
daqueles que estão no bom caminho ou fizeram 
progressos e/ou atingiram as metas é o seguinte: 
16 para a meta 4A (mortalidade infantil); quatro 
para a meta 5A (mortalidade materna); sete para 
a meta 5B (saúde reprodutiva); 34 para a meta 6A 
(VIH/SIDA); 10 para a meta 6B (acesso à tera-
pêutica antirretroviral); 12 para a meta 6C (palu-
dismo); 11 para a meta 1C (malnutrição); e 23 
para a meta 7C (saneamento básico).

Os progressos dependem de acções desenvol-
vidas em várias frentes. As principais mudanças 
necessárias incluem o reforço da implemen-
tação das intervenções para o acesso univer-
sal, o reforço dos sistemas de saúde e uma ação 
eficaz sobre os grandes determinantes sociais e 
ambientais da saúde. Neste relatório, examina-
remos a ação sobre a implementação das inter-
venções recomendadas (Capítulo 3 e Capítulo 4), 
os determinantes sociais e ambientais da saúde 

Caixa 1.1. Algumas das principais iniciativas e compromissos em apoio aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) assumidos pelos países da Região Africana da OMS

 ■ 2001 Declaração de Abuja, solicitando aos países que distribuam 15% da despesa pública total ao sector da 
saúde

 ■ 2004 Resolução sobre o roteiro para alcançar mais rapidamente os ODM relacionados com a saúde materna e 
neonatal, em África

 ■ 2005 Declaração de Maputo sobre a tuberculose como uma emergência
 ■ 2005 Resolução do Comité Regional Africano da OMS sobre a consecução dos Objetivos de Desenvolvi-

mento do Milénio
 ■ 2006 A Sobrevivência da Criança: estratégia da Região Africana adotada pela quinquagésima sexta sessão do 

Comité Regional Africano da OMS 
 ■ 2006 Declaração, pelos Ministros da Saúde africanos, de 2006 como o Ano da Aceleração da Prevenção do VIH 

na Região
 ■ 2008 Declaração de Ouagadougou sobre Cuidados de Saúde Primários e Sistemas de Saúde em África
 ■ 2008 Declaração de Argel sobre o reforço da investigação em saúde
 ■ 2008 Declaração de Libreville sobre Saúde e Ambiente, seguida do Compromisso de Luanda de 2010
 ■ Adoção do Compromisso de Brazzaville sobre a melhoria do acesso universal à Prevenção, Tratamento, Cuida-

dos e Apoio relativamente ao VIH e à SIDA em África até 2010
 ■ Iniciativa Africana sobre os ODM, Estratégia Mundial para a Saúde da Mulher e da Criança e Mecanismo de 

Harmonização para a Saúde em África
 ■ 2014 Compromisso de Luanda sobre Cobertura Universal de Saúde, em África.
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(Capítulo  5) e o reforço dos sistemas de saúde 
(Capítulo 6), procurando sempre uma resposta à 
pergunta: o que funciona?

Em conclusão, este relatório realça aquilo 
que funciona no contexto africano. Apresenta 
uma avaliação atual do estado da saúde, as ten-
dências da saúde em diferentes populações, 
incluindo a gestão das velhas ameaças, os desa-
fios actuais e os problemas emergentes. Baseia-se 
numa análise da literatura e nos dados e esta-
tísticas da OMS, assim como nas estatísticas de 
outras fontes das Nações Unidas. Trata-se de um 
produto corporativo, inspirado na experiência e 
conhecimentos dos técnicos que trabalham no 
Escritório Regional da OMS para a África. Pre-
tende ir mais além do que simplesmente deter-
minar o estado da saúde na Região: o objectivo 
de se analisarem os dados relativos à saúde é 
identificar aquilo que pode ser feito e o que já foi 
feito com êxito, para melhorar a saúde e deter-
minar que estratégias e abordagens se compro-
varam como eficazes.

O relatório está organizado por temas. O 
Capítulo 2 contempla a multiplicidade de ini-

ciativas e atores envolvidos no desenvolvimento 
da saúde na Região. O Capítulo 3 examina as 
ameaças à saúde e à vida das pessoas desde o 
nascimento até a terceira idade. O Capítulo 4 
descreve o modo como as ameaças predomi-
nantes, particularmente as doenças transmis-
síveis, mas também, cada vez mais, as DNT, 
incluindo a saúde mental, os traumatismos e 
a violência, estão a ser identificadas, controla-
das, mitigadas e prevenidas. O Capítulo 5 dis-
cute os principais determinantes da saúde da 
Região, incluindo os determinantes sociais, os 
alimentos e a nutrição, o ambiente físico e os 
fatores de risco relacionados com os estilos de 
vida. O Capítulo 6 analisa os enormes esforços 
desenvolvidos pelos governos, parceiros inter-
nacionais, organismos técnicos, investigado-
res e outras partes interessadas, para reforçar 
os sistemas de saúde na Região. Finalmente, o 
Capítulo  7 apresenta uma lista de estratégias 
que, se forem aplicadas, poderão fazer uma 
diferença significativa para a saúde das pessoas 
da Região. ■
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Pontos principais 

 ■ Melhorar a saúde das pessoas, incluindo a segurança na saúde, depende de boas 
parcerias entre as comunidades, prestadores de cuidados, organizações que levam a 
cabo intervenções, governos, agências técnicas e parceiros internacionais.

 ■ O número de iniciativas e a multiplicidade de atores envolvidos no desenvolvimento 
sanitário da Região têm aumentado, conduzindo a uma maior fatia de recursos 
externos no total das despesas da saúde.

 ■ Os países têm estado a estabelecer “contratos” (acordos negociados e assinados, 
temporários, em que os parceiros se comprometem a implementar e a respeitar 
as prioridades definidas na estratégia nacional de saúde), o que tem otimizado as 
vantagens das parcerias na saúde.

 ■ Tem aumentado o número de iniciativas agregadas à volta de problemas, temas ou 
doenças, em vez de abordagens à saúde mais abrangentes, como o desenvolvimento 
de sistemas de saúde.



Uma boa saúde é um estado complexo e chegar a ele exige muito mais do que 
uma ou duas simples intervenções, ou seja, um leque integrado de: estratégias 
preventivas; mudanças ambientais; terapias e tecnologia para diagnosticar e 
tratar a falta de saúde; e fornecer a oportunidade de acesso a quem precisa de 
cuidados de saúde. Para que isto aconteça efetivamente, são necessárias boas 
parcerias entre as comunidades, prestadores de cuidados, organizações que efe-
tuam intervenções, governos, agências técnicas e parceiros internacionais. A 
parte substancial de recursos externos para a saúde como percentagem do total 
das despesas com a saúde (Fig. 2.1), o número de iniciativas e a multiplicidade 
de atores envolvidos no desenvolvimento sanitário da Região tornam essenciais 
a coordenação e a harmonização de esforços, para evitar o desperdício e visar 
as necessidades reais. Este capítulo analisa as parcerias que operam na Região e 
procura responder à pergunta “O que funciona?”.

Poucas iniciativas de sucesso na área da saúde dependem hoje de uma só 
organização e, por isso, as parcerias que funcionam na Região têm-se multi-
plicado. Surgiu uma grande variedade de termos usados para as descrever, por 
exemplo, “parceria”, “aliança”, “rede”, “programa”, “colaboração em projetos”, 
“campanha conjunta (advocacia)” e “grupo de ação” e todos eles descrevem 
parcerias, de uma ou outra forma. O termo “parceria” é muitas vezes incorre-
tamente usado para descrever uma variedade de relações, nomeadamente entre 
patrocinadores ou parceiros internacionais, e a tradicional troca de bens ou 
serviços por dinheiro. Neste capítulo, é usada uma definição mais restrita de 
“parceria”, para descrever a relação entre indivíduos ou grupos caracterizados 
pela cooperação e responsabilidade mútuas para a consecução de um objetivo 
específico relacionado com a saúde.

As parcerias no setor da saúde abrangem um vasto leque de estruturas orga-
nizativas, relações e acordos de colaboração, desde colaborações mais formais, 
de entidades mais legalmente constituídas, até colaborações mais informais, 
sem acordos independentes de governação. A natureza dos parceiros partici-
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pantes também varia, mas são normalmente 
organizações intergovernamentais (e.g. Comuni-
dade Económica dos Estados da África Ocidental 
[CEDEAO], Comunidade para o Desenvolvi-
mento da África Austral [SADC], Comissão Eco-
nómica para a África [ECA], agências bilaterais 
(e.g. Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional [DFID], Agência Japonesa para a 
Cooperação Internacional [JICA], Agência dos 
EUA para o Desenvolvimento Internacional 
[USAID], Agência Norueguesa para o Desenvol-
vimento Internacional [NORAD]) e instituições 
multilaterais (e.g. Agências das Nações Unidas, 
Banco Africano de Desenvolvimento [BAD], 
Banco Mundial), entidades do setor público, 
organizações não governamentais, fundações 

(e.g. Fundação Bill & Melinda Gates), insti-
tuições académicas e/ou de investigação, setor 
comercial e sociedade civil. Por vezes, algumas 
agências das Nações Unidas criam programas 
conjuntos, que podem ou não envolver outras 
partes interessadas.

As parcerias existentes trabalham em diferen-
tes aspetos do setor da saúde, com várias formas 
de intervenção. Algumas delas visam doenças 
específicas, como a SIDA, tuberculose, palu-
dismo e vacinação, bem como a saúde materna e 
infantil. Outras operam em diferentes vertentes 
dos sistemas de saúde, por exemplo, em sistemas 
de informação sanitária, fornecimento de medi-
camentos, recursos humanos etc. Relativamente 
ao modo de intervenção usado pelas parcerias, há 

Fig. 2.1. Recursos externos da saúde como percentagem da despesa total da saúde na Região 
Africana da OMS, 2012 

Cabo Verde

Comores

Maurícia

São Tomé e Príncipe

Seychelles
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Fonte: adaptado de World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014.
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parcerias de financiamento, de cooperação téc-
nica, de diálogo político e estratégico, advocacia e 
empreendimentos conjuntos. Algumas parcerias 
foram iniciadas a nível mundial, enquanto outras 
foram criadas a nível regional ou de país.

Na última década, as parcerias mundiais de 
saúde – sendo as principais a Aliança Mundial 
para a Genómica e Saúde (Aliança Mundial) e o 
Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, Tuber-
culose e Malária (Fundo Mundial) – fornece-
ram um financiamento substancial para apoiar 
os programas de saúde em África (Tabela 2.1). 
As parcerias mundiais da saúde mobilizaram 
importantes novos recursos para as principais 
ameaças à saúde, e trouxeram o tão necessário 
foco político e técnico para as doenças e inter-
venções prioritárias. Elas injetaram uma nova 
energia na arquitetura da ajuda, apoiando o 
setor privado e a sociedade civil no desempenho 
de um papel mais proeminente nas questões do 
desenvolvimento sanitário.

No entanto, existe a preocupação de que o 
número, cada vez maior, de iniciativas possa 
convergir mais em torno de questões, temas ou 
doenças do que em abordagens mais abrangentes 
à saúde, tais como o desenvolvimento de siste-
mas de saúde. Torna-se cada vez mais difícil a 
administração por parte dos países das iniciati-
vas, complicando ainda mais os esforços de har-
monização dos parceiros internacionais, a nível 
mundial, bem como o alinhamento com os sis-
temas e prioridades nacionais.

Há ainda o risco de que as parcerias mun-
diais da saúde possam intensificar o finan-
ciamento de programas verticais, orientando 
grandes somas de novos financiamentos para 
programas e intervenções específicos, relativa-
mente rígidos, deixando aos governos nacionais 
pouca flexibilidade para reorientarem os fundos 
de acordo com as suas prioridades ou para incre-
mentarem a capacidade dos sistemas de saúde. 
Para além das prioridades dos parceiros interna-
cionais, alguns dos desafios mais significativos 
que as parcerias enfrentam na Região compreen-
dem os enquadramentos legislativos, as políticas 

e as estratégias operacionais, bem como a sus-
tentabilidade. Falta frequentemente legislação 
que sustente as parcerias público-privadas e, em 
consequência, as parcerias podem funcionar iso-
ladamente. Certas parcerias não garantem que 
os parceiros sejam devidamente responsabiliza-
dos pela prestação de serviços eficientes, eficazes 
e equitativos. Acresce que a questão do reforço 
institucional a longo prazo não é, frequente-
mente, tomada em consideração. 

A finalidade original era simplificar a arqui-
tetura da ajuda, focando a assistência em áreas 
francamente negligenciadas. No entanto, a pro-
liferação dessas parcerias (estima-se que haja 
75–100 parcerias mundiais de saúde) condu-
ziu a uma maior complexidade e a significati-
vos custos transacionais, nomeadamente uma 
maior sobrecarga da notificação para o pessoal 
de saúde, tanto a nível nacional como de distrito.

Para enfrentar estes desafios, foram criados 
diversos mecanismos e iniciativas de nível mun-
dial e regional, alguns deles visando transformar 
e reformar as instituições existentes em parce-
rias mais eficazes. Estes incluem:
 ■ Reforma das Nações Unidas. Desde finais 

dos anos 90, o Sistema das Nações Unidas 
tem vindo a implementar reformas, com 
vista a funcionar de modo mais uniforme e 
mais eficiente a nível de país, através da ini-
ciativa Unidos na Ação. A Região está ple-
namente envolvida nesta iniciativa, a qual 
inicialmente incluía quatro países-piloto 
(Cabo Verde, Moçambique, República 
Unida da Tanzânia e Ruanda), a que se jun-
taram recentemente um número acrescido 
de países da Região. O Quadro das Nações 
Unidas de Ajuda ao Desenvolvimento é 
reconhecido como o principal instrumento 
para as reformas das Nações Unidas a nível 
nacional e todos os países da Região estão 
plenamente envolvidos no processo de 
adesão ou implementação do Quadro.

 ■ Foco nos ODM. Juntamente com o lança-
mento da Iniciativa do Secretário-Geral 
das Nações Unidas para os ODM em África 
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Tabela    2.1  Exemplos de parcerias e iniciativas mundiais ativamente envolvidas nos 
programas de saúde na Região Africana da OMS

Parcerias Finalidade

Fundo Mundial de Luta 
contra a SIDA, Tuberculose 
e Malária (Fundo Mundial)

Criado em 2002, o Fundo Mundial é mais um mecanismo internacional de financiamento 
público–privado do que uma agência de implementação. Contudo, o Fundo Mundial opera com 
os parceiros e agências de implementação nos países para melhorar os resultados da saúde. Por 
exemplo, em 2005, o Fundo Mundial juntou-se a outros parceiros no Malawi, para reforçar os 
recursos humanos no sentido de otimizar a implementação de intervenções relacionadas com 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 4, 5 e 6. Entre 2005 e 2009, a densidade 
de profissionais de saúde aumentou 66%, de 0,87 para 1,44 por 1000 habitantesa e o uso do 
Instrumento Vidas Salvas, uma avaliação de quatro indicadores (cuidados pré-natais; assistên-
cia qualificada ao parto; administração de Nevirapina para prevenção da transmissão vertical 
do VIH; e a completa vacinação das crianças), revelou que tinham sido salvas mais 13 187 vidas, 
devido ao aumento da cobertura.

Aliança GAVI Lançada em 2001, a Aliança GAVI é uma parceria mundial público-privada que reúne países 
em desenvolvimento, parceiros privados e governamentais, organizações internacionais e a 
indústria farmacêutica das vacinas, tanto nos países industrializado como nos países em desen-
volvimento, para alargar o acesso à vacinação nos países mais pobres do mundo. Os ministérios 
da saúde dos países em desenvolvimento identificaram as suas prioridades, integraram o apoio 
da Aliança GAVI nos seus planos nacionais de saúde e de vacinação e contribuíram através do 
cofinanciamento para o custo das vacinas.

Serviço internacional de 
compra de medicamentos 
(UNITAID)

O UNITAID foi criado em 2006 para aumentar o acesso a medicamentos essenciais nos países em 
desenvolvimento. Ele fornece um financiamento sustentável para ampliar a disponibilidade de 
medicamentos e meios de diagnósticos comportáveis para o VIH/SIDA, paludismo e tuberculose. 
Assegurando preços mais baixos para medicamentos de qualidade que, de outro modo, esta-
riam fora do alcance das populações mais pobres, o UNITAID promove melhores tratamentos a 
mais pessoas. O UNITAID não tem um programa próprios para distribuição de medicamentos, 
mas apoia programas através de organizações de implementação, como a Parceria Travar a 
Tuberculose.

Parceria para a Saúde 
Materna, Neonatal e Infan-
til (PMNCH)

Lançada em setembro de 2005, a PMNCH é uma parceria mundial de saúde destinada a acelerar 
os esforços para chegar à consecução dos ODM 4 e 5. Trata-se do resultado da fusão de três 
parcerias já existentes: Parceria para a Maternidade Segura e Saúde Neonatal, Parceria para a 
Sobrevivência da Criança e Parceria para os Bebés Saudáveis.

Iniciativa Muskoka da 
Saúde Materna, Neonatal e 
Infantil

A Iniciativa Muskoka, que também contribui para a acelerar os progressos dos ODM 4 e 5, é 
uma iniciativa de financiamento anunciada na 36ª Cimeira do G8, que compromete os Estados-
-Membros a dispensar coletivamente 5 mil milhões de dólares adicionais, entre 2010 e 2015, para 
acelerar os progressos na via da consecução dos ODM 4 e 5, redução da mortalidade maternal e 
infantil, nos países em desenvolvimento.

Parceria Fazer Recuar a 
Malária

Lançada em 1998, Fazer Recuar a Malária é uma iniciativa mundial de saúde, criada para imple-
mentar uma ação coordenada contra o paludismo. Esta iniciativa é composta por uma variedade 
de parceiros, incluindo: países com paludismo endémico; parceiros do desenvolvimento bilate-
rais e multilaterais; setor privado; organizações não governamentais e baseadas na comunidade 
etc.

Iniciativa do Presidente 
dos EUA de Luta contra a 
Malária 

Lançada em 2005, a Iniciativa do Presidente dos EUA de luta contra a Malária destina-se ao 
alargamento da cobertura por quatro intervenções de prevenção e tratamento altamente efica-
zes, que visam as populações mais vulneráveis: as mulheres grávidas e as crianças menores de 
5 anos. Estas intervenções incluem: mosquiteiros tratados com inseticida; pulverização residual 
interna com inseticida; tratamento preventivo intermitente das mulheres grávidas; e rápida utili-
zação de associações medicamentosas à base de artemisinina, após diagnóstico do paludismo.

a Fonte: Department for International Development, Management Sciences for Health, Management Solution Consulting. Eva-
luation of Malawi’s Emergency Human Resources Programme, EHRP Final Report, 2 July 2010. Cambridge MA: Management 
Sciences for Health; 2010.
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de mobilizar o financiamento e acelerar a 
concretização dos ODM, o Foco nos ODM 
criou uma plataforma para envolver, a nível 
nacional, as entidades governamentais e os 
parceiros locais.

 ■ Declaração de Paris sobre Eficácia da 
Ajuda (2005) e Agenda de Acra para a 
Ação (2008). Estes mecanismos destinam-
-se a atingir um desenvolvimento susten-
tável, centrando-se em cinco princípios: 
apropriação pelos países; alinhamento; 
harmonização; gestão dos resultados; e res-
ponsabilização mútua.

 ■ Harmonização para a Saúde em África 
(HHA), formalmente criada em 2006, é um 
mecanismo regional que integra os dire-
tores regionais das agências das Nações 
Unidas e agências do desenvolvimento 
envolvidas no setor da saúde. A HHA visa 
fornecer apoio coordenado aos países da 
Região, para atingirem os ODM relacio-
nados com a saúde. 

 ■ Parceria Internacional para a Saúde+ 
(IHP+), criada em 2007, destina-se a 
melhorar os resultados dos ODM e o 
acesso universal a serviços de saúde. A 
IHP+ é um grupo de parceiros empe-
nhados em melhorar a saúde dos cida-
dãos nos países em desenvolvimento. 
Organizações internacionais, agên-
cias bilaterais e governos dos países, 
todos assinaram o Contrato Mun-
dial da IHP+ e comprometeram-
-se a pôr em prática princípios 
internacionalmente acorda-
dos, como os da Declaração 
de Paris sobre eficácia da 
ajuda e cooperação para o 
desenvolvimento, no setor 

da saúde. A IHP+ tem alcançado resulta-
dos através da mobilização dos governos 
nacionais, agências de desenvolvimento, 
sociedade civil e outros, para apoiarem 
uma estratégia única de saúde gerida pelo 
próprio país.
As comunidades económicas regionais, 

como a União do Magrebe Árabe, o Mercado 
Comum da África Oriental e Austral, a Comu-
nidade dos Estados do Sara-Sahel, a Comu-
nidade Económica dos Estados da África 
Central, a Comunidade da África Oriental, 
CEDEAO, a Autoridade Intergovernamental 
para o Desenvolvimento e a SADC, fazem a 
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Existe a preocupação de que o crescente 
número de iniciativas se agreguem mais em 
torno de problemas, temas ou doenças do 
que de abordagens à saúde mais abrangentes, 
como o desenvolvimento de sistemas de saúde
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coordenação a nível subregional. A nível regio-
nal, durante as duas últimas décadas o número 
de intervenientes na ajuda à saúde em África tem 
vindo a aumentar progressivamente, pelo que a 
OMS tem de interagir com um vasto leque de 
organizações parceiras. As parcerias fortes com 
os ministérios nacionais da saúde são essenciais 
para atingir bons resultados na saúde. Outros 
parceiros-chave incluem:
 ■ Os parceiros do desenvolvimento e agências 

das Nações Unidas, como o BAD, a União 
Africana, a Agência Internacional Cana-
diana para o Desenvolvimento, os Cen-
tros de Prevenção e Controlo das Doença 
(CDC), o DFID, a ECA, a União Europeia, a 
França, o Luxemburgo, a NORAD, a Agên-
cia Sueca para a Cooperação Internacional 
e o Desenvolvimento (Sida), a USAID e o 
Banco Mundial; 

 ■ as comunidades económicas regionais 
acima descritas; 

 ■ as entidades não governamentais 
que operam na esfera da saúde e do 
desenvolvimento; 

 ■ setor privado, incluindo coligações 
empresariais; 

 ■ instituições académicas e de investigação; 
 ■ fundações como a Fundação Bill & Melinda 

Gates;
 ■ e associações de saúde pública. 

Têm sido desenvolvidos esforços especiais 
para promover a cooperação técnica entre os 
países em desenvolvimento. A OMS está ativa-
mente envolvida no Grupo das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento em África.

Tem havido também colaboração entre 
a OMS e a União Africana, tendo o primeiro 
Memorando de Entendimento sido assinado 
em setembro de 1969, com a Organização da 
Unidade Africana. Na sequência do advento da 
União Africana, foi assinado um novo Acordo de 
Base, aprovado pela sexagésima quinta Assem-
bleia Mundial da Saúde, entre a OMS e a União 

Africana, em 2012. Este Acordo tornou-se cru-
cial para esta parceria, reforçando os mandatos 
e competências específicas de cada uma das ins-
tituições, para influenciar e orientar a agenda da 
saúde no continente. As decisões políticas toma-
das pelos ministros estão hoje a orientar o tra-
balho conjunto das duas organizações. Dentro 
do quadro da implementação do novo Acordo 
acima citado, as duas instituições estão a fun-
cionar conjuntamente nos principais projetos de 
saúde pública. A histórica reunião ministerial 
conjunta da OMS e da União Africana, realizada 
em Luanda, Angola, de 14 a 17 de abril de 2014, 
aprovou compromissos nas áreas de: cobertura 
universal de saúde; saúde materna e infantil; pre-
venção e controlo de doenças transmissíveis e 
não transmissíveis; regulação de medicamentos; 
e nutrição, para melhores resultados da saúde no 
continente. Esta reunião chegou ainda a acordo 
sobre os mecanismos de reforço da responsabili-
zação para implementação das resoluções e deci-
sões aí tomadas.

Muitos países estão a trabalhar com um 
número crescente de parceiros para reforçar os 
sistemas de saúde, melhorar os resultados da 
saúde para grupos vulneráveis específicos, como 
as mulheres grávidas e as crianças menores de 
5 anos, ou estão a apoiar programas de controlo 
de doenças específicas. O aumento do número 
de parceiros que trabalham no sentido de ultra-
passar as principais doenças infeciosas, como o 
paludismo, a tuberculose, o VIH e as doenças 
tropicais negligenciadas (DTN) colocam pro-
blemas de coordenação dentro dos países. As 
parcerias nacionais reúnem todos os parceiros 
na definição de prioridades e acordos acerca 
de papéis, de responsabilidades e de atividades 
para implementar planos nacionais setoriais. 
Têm sido usadas diferentes abordagens em dife-
rentes países e momentos, incluindo abordagens 
setoriais que definem quadros para objetivos de 
planeamento, financiando e monitorizando a 
implementação de atividades acordadas, e que 
incluem um memorando de entendimento entre 
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os parceiros internacionais e o ministério da 
saúde. Mais recentemente, os países têm cele-
brado contratos – acordos temporários, nego-
ciados e assinados – nos quais os parceiros se 
comprometem a implementar e a sustentar as 
prioridades definidas na estratégia de saúde do 
país.

As parcerias com as comunidades que esco-
lhem os seus trabalhadores e concebem inter-
venções e estratégias concretizam cuidados de 
saúde eficazes. As parcerias aproveitam a força 
das tradições que existem dentro das comuni-
dades (e.g. cuidados aos órfãos e aos idosos), 
os conhecimentos dentro da comunidade (e.g. 
medicina tradicional) e os modelos de pré-
-pagamento, de base comunitária, dos cuidados 
de saúde.

No entanto, um estudo das 
perceções da comunidade con-
cluiu que os seus membros têm 
consciência de que os sistemas 
de saúde os excluem da tomada 
de decisões. Os respondentes 
das zonas urbanas, semiurba-
nas e rurais tinham perceções 
semelhantes acerca disso e as 
suas experiências com o sistema 
de saúde mostravam que, inde-
pendentemente da localização, a 
falta de interação com as comu-
nidades e de resposta às comu-
nidades, é uma das grandes 
fraquezas dos sistemas de saúde 
da Região.

Os governos nacionais cele-
braram numerosos compromis-
sos para atingir metas de saúde. 
Embora o estudo das perceções 
da comunidade tenha conclu-
ído que os seus membros acredi-
tam que os seus governos fazem 
o que consideram melhor para 
as populações, uma das princi-
pais lições deste estudo é que os 

governos deveriam reconhecer a importância de 
cumprir os compromissos com as necessidades 
básicas das pessoas, como um instrumento vital 
para aumentar a confiança da população.

O que funciona?

Descrevem-se abaixo algumas das principais 
parcerias mundiais e iniciativas ativas na Região 
que produzem soluções de saúde que funcionam.

Otimizar as parcerias mundiais 
de saúde a nível de país 

Na Etiópia, o recrutamento e formação de 
30 000 profissionais de extensão de saúde para 

Muitos países estão a trabalhar com um número crescente de parceiros, no sen-
tido de reforçar os sistemas de saúde, melhorar os resultados na saúde de grupos 
vulneráveis específicos, designadamente mulheres grávidas e crianças menores de 
cinco anos, ou estão a apoiar programas específicos de controlo das doenças

U
N

IT
A

ID
/C

hr
is

to
ph

er
 W

ilt
be

rg
er



Saúde das pessoas: o que funciona

26

fornecerem serviços de promoção da saúde e de 
prevenção das doenças, bem como o tratamento 
de doenças a nível comunitário, recebeu apoio 
através da Proteção dos Serviços Básicos, que é 
uma iniciativa financiada pelo Banco Mundial, 
o DFID e outros parceiros, incluindo a Aliança 
GAVI e o Fundo Mundial. A vacinação de rotina, 
medida através da cobertura da terceira injeção 
da vacina da difteria, tétano e tosse convulsa 
(cobertura da DTP3), aumentou de 69% em 
2005, para 86% em 2010.

Do mesmo modo, o Governo do Ruanda 
desenvolveu uma abordagem integrada à presta-
ção de cuidados de saúde e integrou componentes 
do sistema de saúde em proposta de bolsas para 
iniciativas mundiais de saúde (Aliança GAVI e 
Fundo Mundial), consolidando deste modo, em 
vez de fragmentar, o serviço nacional de saúde. 
Tal permitiu a renovação e a construção de, pelo 
menos, 100 unidades de saúde, e forneceu apoio 
salarial a médicos e enfermeiros, para melho-

rar a sua permanencia, mesmo em zonas rurais. 
Segundo o Inquérito demográfico e sanitário do 
Ruanda - 2010, a mortalidade dos menores de 
cinco anos diminuiu substancialmente de 152 
para 76, por 1000 nados-vivos, entre 2005 e 2010.

HHA: um “serviço único” para 
reforçar os sistemas de saúde 

A HHA, um mecanismo regional criado em 2006 
para coordenar o apoio dos parceiros no reforço 
dos sistemas de saúde em África, é já um acon-
tecimento por si só. Naquela altura, as parcerias 
internacionais da saúde eram muito fragmenta-
das, por isso, conseguir sentar todos os atores 
à mesma mesa já era um desafio. Liderada pelo 
Escritório Regional da OMS para a África, esta 
parceria começou com seis membros e cresceu 
para 16, expandindo-se para lá das agências das 
Nações Unidas (Programa Conjunto das Nações 
Unidas para o VIH/SIDA [ONUSIDA], Fundo 
das Nações Unidas para a População [FNUAP], 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
[UNICEF], Programa das Nações Unidas para a 
Mulher e OMS) e instituições financeiras (BAD e 
Banco Mundial), para integrar países parceiros, 
como a França, agências bilaterais de desenvol-
vimento, do Japão, Noruega e USAID, e parce-
rias mundiais de saúde, como a Aliança GAVI, 
o Fundo Mundial e Fazer Recuar a Malária. A 
Aliança Mundial da Força de Trabalho da Saúde 
e a PMNCH são membros associados da HHA. O 
propósito da HHA é que os parceiros se sentem à 
mesma mesa e cheguem a acordo acerca de quem 
deverá financiar, implementar e apoiar ativida-
des para reforçar os sistemas de saúde em África. 
Ela fornece um “serviço único” aos países, grupos 
e outras agências que queiram iniciar ou apoiar 
atividades de reforço dos sistemas de saúde. A 
nível político, a HHA desempenha um papel sig-
nificativo na Região, em matéria de promoção do 
diálogo político entre os ministérios da saúde e 
das finanças, bem como entre os parlamentares e 
os parceiros interessados no setor da saúde.

O desenvolvimento e aplicação da vacina da meningite A na cintura 
africana da meningite representa uma das grandes conquistas de 
saúde pública deste século
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Contratos IHP+ com os países

Os contratos IHP+ serviram para melhorar a 
harmonização e o alinhamento de recursos e 
atividades para os planos acordados do setor, e 
assim reduzir os custos de transação. Eles são 
usados como um instrumento de mútua respon-
sabilização, através da introdução de indicado-
res para detectar os progressos em função dos 
compromissos acordados pelos governos e pelos 
parceiros do desenvolvimento. Um exemplo é o 
Fundo de Desenvolvimento do Milénio, na Eti-
ópia. Desde a sua criação em 2007, aderiram 14 
parceiros internacionais, que estão a canalizar 
o seu apoio através de um mecanismo comum 
de financiamento. Perto de 20 países da Região 
hoje possuem, ou estão a celebrar, alguma forma 
de contrato e alguns países que nunca tinham 
tido qualquer forma de acordo de parceria estão a 
firmar “pré-contratos”, como um primeiro passo.

Projeto da vacina da meningite 

O desenvolvimento e aplicação da vacina da 
meningite A na cintura africana da meningite 
representa uma das grandes conquistas de saúde 
pública deste século. A meningite meningocó-
cica é causadas por várias estirpes de Neisseria 
meningitidis, mas é a sua estirpe A que provoca 
mais casos (80–85%), na Região. Ela mata e inca-
pacita centenas de milhares de pessoas na cin-
tura da meningite da África Subsariana, que se 
alonga desde o Senegal, no ocidente, até à Etió-
pia, no leste, causando um pesado fardo socio-
económico nesses países. Na estação epidémica 
de 2009, 14 países africanos notificaram 88 199 
casos suspeitos, incluindo 5352 mortes.

O desenvolvimento da vacina da menin-
gite A veio abrir novos caminhos, resultando 
num produto adaptado à cintura da meningite 
e manufaturado num país em desenvolvimento 
(Índia) a um preço que os países da Região 
podem pagar. A vacina foi desenvolvida pelo 
Projeto da Vacina da Meningite, uma parceria 

entre a OMS e a PATH, financiado pela Funda-
ção Bill & Melinda Gates.

A vacina conjugada da meningite A (MenA-
friVac®) foi inicialmente introduzida no Bur-
quina Faso, Mali e Níger, em 2010. Mais de 
153 milhões de pessoas em 12 países receberam a 
vacina entre 2010 e 2013. Desde a sua introdução, 
o número de casos da meningite meningocócica 
do tipo A diminuiu drasticamente. Até hoje, não 
foi notificado nenhum caso de meningite devido 
à N. meningitidis A, em pessoas que receberam a 
vacina conjugada da meningite A (Fig. 2.2).

Parcerias para pôr termo às DTN

A Estratégia Regional das Doenças Tropicais 
Negligenciadas na Região Africana da OMS 2014–
2020 tem como finalidade acelerar a redução do 
fardo das doenças através do controlo, elimina-
ção e erradicação das DTN visadas, contribuindo 
assim para a redução da pobreza, para aumentar 
a produtividade e para a qualidade de vida das 

Fig. 2.2. Introdução da vacina conjugada 
da meningite A na Região Africana da OMS, 
2010–2013
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pessoas afetadas, na Região. O forte empenho 
dos países já resultou num grande êxito contra 
muitas DTN, nomeadamente a lepra, a onco-
cercose (cegueira dos rios) e a doença do verme 
da Guiné (dracunculose). O Programa Africano 
para o Controlo da Oncocercose atingiu com 
sucesso os seus objetivos e a parceria irá conti-
nuar com melhores capacidades a serem orienta-
das para um programa que visa a eliminação da 
filariose linfática (elefantíase) e da cegueira dos 
rios, num plano mais alargado das DTN.

Estima-se que pelo menos 35 milhões de pes-
soas estejam actualmente infetadas e que mais 
de 300  000 destas tenham ficado com cegueira 
irreversível, em consequência da oncocercose. 
No total, 120 milhões de pessoas que vivem em 
37 países endémicos da Região estão em risco 
de contrair a oncocercose. A principal estraté-
gia para controlar esta doença em África é o uso 
de ivermectina para matar todas as microfilá-
rias que infetam pessoas, muitas das quais não 
apresentam sintomas óbvios, nas comunidades 
endémicas. Os principais parceiros são a Orga-
nização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a OMS 
e o Banco Mundial. Em 1987, os fabricantes com-
prometeram-se a fornecer uma reserva ilimitada 
de ivermectina gratuita para todas as pessoas em 
risco de oncocercose e por tempo ilimitado. Com 
a garantia de um abastecimento seguro, o desa-
fio dos programas de controlo da oncocercose era 
conseguir fornecer um tratamento às pessoas que 
dele precisavam e sustentar essa prestação por 
um período de tempo suficientemente longo para 
se conseguir controlar a doença.

A solução foi o tratamento centrado na 
comunidade, em que as pessoas nas zonas afeta-
das eram encorajadas a orientar e gerir o seu pró-
prio tratamento. Esta estratégia envolveu toda a 
comunidade na saúde púbica a um nível nunca 
antes atingido por nenhum programa.

A doença do verme da Guiné (dracuncu-
lose), uma causa de grave incapacidade e sofri-

mento nas comunidades rurais, era endémica em 
20 países africanos nos anos 80, mas está hoje 
perto da erradicação. Tal foi conseguido através 
de uma parceria entre a OMS, governos, comu-
nidades afetadas nos países endémicos e orga-
nizações de apoio, incluindo o Carter Center, 
CDC, UNICEF e o Banco Mundial. Será a pri-
meira doença parasitária na história a ser erra-
dicada através apenas de um melhoria ambiental 
(fornecimento de água potável) e de alterações 
comportamentais, sem o envolvimento nem de 
vacinas nem de medicamentos.

Em conclusão, as parcerias – a todos os 
níveis – são essenciais para se proporcionar uma 
boa saúde a todos os africanos. Porém, um pro-
grama só é bom se for boa a ação eficaz que ele 
gera. Na Região, foram conseguidos resultados 
significativos em diferentes áreas do setor da 
saúde, graças às parcerias em todos os níveis, 
que complementam com sucesso os esforços dos 
governos. Tem sido reconhecido o papel desem-
penhado pelas parcerias no reforço da advoca-
cia, mobilizando diversas partes interessadas 
e focando a atenção em problemas específicos, 
essenciais para a redução da morbilidade e da 
mortalidade nos países. Como plataformas, as 
parcerias facilitam a participação e o envolvi-
mento de vários parceiros, incluindo governos, 
organizações intergovernamentais, organiza-
ções não governamentais, sociedade civil e setor 
privado. Deste modo, elas são consideradas uma 
oportunidade para os países beneficiarem das 
sinergias dos parceiros e mobilizarem fundos 
adicionais para o setor da saúde.

As parcerias têm sido úteis para reforçar os 
sistemas de saúde, incluindo os programas de 
saúde materna e infantil, a prevenção e o con-
trolo de doenças transmissíveis e não transmis-
síveis, bem como para enfrentar os principais 
determinantes da saúde, como será debatido nos 
capítulos subsequentes. A harmonização e o ali-
nhamento das intervenções dos parceiros com as 
prioridades nacionais contribuem para reduzir a 
fragmentação e a duplicação de esforços. ■
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Pontos principais

 ■ Com o propósito de evitar até dois terços o número de mortes neonatais, que 
correspondem a um terço de todas as mortes infantis, os países estão a procurar 
melhorar o envolvimento das comunidades na prestação de melhores cuidados 
maternos e neonatais, na prevenção da transmissão vertical (PTV) do VIH, no 
acesso à assistência por pessoal qualificado durante o parto, na reanimação de 
recém-nascidos, na capacitação para prestação de cuidados aos recém-nascidos em 
casa e de cuidados essenciais aos recém-nascidos, nas unidades de saúde.

 ■ Os compromissos políticos assumidos a nível nacional e internacional têm 
melhorado o acesso a intervenções que contribuem para a sobrevivência infantil, tais 
como, a prevenção e o tratamento das doenças diarreicas e pneumonias, a vacinação 
e a garantia de uma nutrição adequada. A maior cobertura vacinal tem tido um 
impacto expressivo sobre a redução da mortalidade e das incapacidades nas crianças 
da Região, particularmente as causadas pelo sarampo e poliomielite; no entanto, os 
níveis de cobertura variam muito de país para país.

 ■ Para melhor resolver os problemas ligados à saúde dos adolescentes e dos jovens, 
vários países estão a elaborar normas nacionais destinadas a prestar aos jovens 
serviços de cuidados de saúde de qualidade e leis que determinam que os jovens 
de ambos os sexos deverão ter 18 anos ou mais para poderem casar. Os principais 
problemas de saúde que afetam os jovens na Região incluem a infeção pelo VIH, 
a violência e os traumatismos, o casamento infantil, o início precoce da atividade 
sexual e o limitado acesso aos serviços de planeamento familiar.

 ■ A redução da mortalidade materna observada na Região é o resultado do 
investimento deliberado de determinados países na abordagem de desafios como a 
inacessibilidade financeira e geográfica a serviços maternos de qualidade (incluindo 
a eliminação das taxas de utente nos serviços de saúde materna), a introdução do 
financiamento baseado em resultados e no desempenho e a institucionalização de 
lares de espera pelo parto.

 ■ A saúde das pessoas mais idosas está a tornar-se um grave problema na Região. 
Há cada vez mais idosos que vivem com doenças crónicas e incapacidades, o que 
aumenta a procura por vários serviços de saúde. Estimado em 43 milhões, em 
2010, prevê-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais na Região alcance os 
67 milhões em 2025 e 163 milhões em 2050.



Uma pessoa está de boa saúde quando certos fatores físicos, emocionais, psico-
lógicos, sociais e económicos se conjugam de forma positiva, para permitir um 
estado de bem-estar físico e mental. Conseguir esse equilíbrio é difícil, mas os 
fatores que provocam as doenças são diferentes em diferentes partes do mundo 
e em diferentes momentos da vida das pessoas.

Para quem nasceu na Região, em 2011, a esperança de vida saudável (cálculo 
do número de anos que uma pessoa poderá viver de boa saúde, sem doenças 
nem incapacidades) é de 55 anos para os homens e de 58 anos para as mulheres. 
Em comparação, a estimativa de uma esperança de vida saudável, a nível mun-
dial, para uma pessoa nascida no mesmo ano é de 68 anos para os homens e de 
72 anos para as mulheres. Contudo, há grandes variações na Região. As pessoas 
nascidas na Serra Leoa têm a esperança de vida saudável mais curta, situando-se 
nos 46 anos para os homens e 47 anos para as mulheres, enquanto quem nasceu 
nas Maurícia pode esperar ter uma vida saudável mais longa, de 70 anos para as 
mulheres e 78 anos para os homens.

O presente capítulo aborda as necessidades sanitárias das populações ao 
longo da vida, com especial atenção às principais fases da vida e à transição 
entre elas, definindo fatores de protecção e de risco e priorizando o investi-
mento nos cuidados de saúde e nos determinantes sociais. Esta abordagem con-
sidera a saúde como um ciclo integrado e dinâmico, não como uma série de 
estados de saúde isolados. Esse facto permite a elaboração de estratégias de res-
posta integradas, que tomem em consideração o modo como múltiplos deter-
minantes interagem e afetam a saúde ao longo da vida e através das gerações.

Este capítulo examinará as ameaças que afetam a saúde e a vida das pes-
soas ao longo do seu ciclo de vida, desde o nascimento até à terceira idade. O 
processo para se conseguir uma boa saúde inicia-se mesmo antes da concep-
ção: pobreza, alimentação inadequada, falta de oportunidades, falta de acesso à 
educação, falta de autonomia das mulheres e localização geográfica são fatores 
que influenciam a saúde da criança antes da sua concepção. Se os principais 
determinantes da saúde não se alterarem, a falta de saúde passará de geração 
em geração.

3.  A saúde ao longo da vida

35



Saúde das pessoas: o que funciona

36

Na Região, há períodos em que as pessoas 
ficam profundamente vulneráveis, correndo 
risco de vida. São eles o período neonatal, pri-
meiro ano de vida, primeira infância (até aos 5 
anos de idade, Fig. 3.1) e, nas mulheres, o período 
reprodutivo, tanto para doenças sexualmente 
transmissíveis como para complicações durante 
a gravidez, parto e período pós-natal. Este capí-
tulo analisará os motivos do grande número de 
mortes de crianças e mães por doenças que já 
não se veem em muitas outras partes do mundo. 
No entanto, há muitas outras ameaças a consi-
derar: conflitos, doenças infecciosas e acidentes, 
que matam um número excessivo de jovens de 
ambos os sexos. Embora haja mais pessoas a vive-
rem mais tempo, as DNT – doenças cardíacas, 
diabetes, artrites, traumatismos e incapacidades 
prolongadas, tais como a cegueira – são ameaças 
cada vez maiores a uma boa saúde. Todas elas 
serão discutidas como resposta à pergunta: “O 
que funciona?”, mais adiante neste capítulo.

Crianças

Recém-nascidos

Os primeiros 28 dias de vida, chamados de perí-
odo neonatal, são um período de grande risco 
para os bebés, na Região. Embora tenha havido 
uma redução substancial da mortalidade infantil 
(ver Capítulo 1), continua a ser muito elevada a 
probabilidade de os bebés, na Região, nascerem 
antes do tempo, prematuramente, com baixo 
peso e em condições que os colocam em maior 
risco de infeção (incluindo o tétano), de trauma à 
nascença e de sofrerem das complicações da pre-
maturidade. Iniciam, assim, com desvantagem o 
seu ciclo de vida. Muitos nascem de mães que não 
tiveram uma alimentação adequada, nem cuida-
dos pré-natais durante a gravidez e não tiveram 
assistência especializada durante o parto, nem 
nos dois dias seguintes ao parto. As mães correm 
maior risco de morrer durante e após o parto, dei-

Fig. 3.1. Distribuição das causas de morte entre as crianças menores de 5 anos de idade, 2011

Causas de mortes neonataisCausas de morte em menores de 5 anos

Pneumonia: 13,8%

Anomalias congénitas
 e outras DNT: 4,8%

Outras: 9,8%

Traumatismos: 4,8%

VIH/SIDA: 2,9%

Tosse Convulsa: 1,1%

Paludismo: 14,9%

Sarampo: 1,2%

Meningite: 2,9%

Doenças diarreicas: 10,1%

Pneumonia: 2,1%

Tétanos : 0,9%

Outras: 2,3%

Anomalias congénitas: 2,3%

Septicémia e outras condições
infecciosas do recém-nascido: 8,6% 

Asfixia neonatal e traumatismo 
do nascimento: 10,0% 

Prematuridade: 10,4%

DNT: doenças não transmissíveis.
As secções em amarelo referem-se a recém-nascidos, que totalizam 33,7%.
Fonte: adaptado de World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2014.
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xando os recém-nascidos em risco ainda maior de 
doenças e morte, por falta dos cuidados apropria-
dos e por práticas inadequadas de alimentação.

Um terço das mortes neonatais do mundo 
ocorrem na Região, registando-se, aproximada-
mente, três quartos das mortes durante a pri-
meira semana de vida e quase metade durante 
as primeiras 24 horas. As mortes ocorridas neste 
período da vida contribuem para um terço das 
mortes de todos os menores de 5 anos. Cuidados 
de qualidade, com intervenções simples, aces-
síveis e com boa relação custo-eficácia podem 
evitar até dois terços dessas mortes.

O que funciona?
Intervenções destinadas a enfrentar as causas 
das mortes neonatais têm ajudado os países a 
melhorar a sobrevivência neonatal. Entre elas 
contam-se: o envolvimento das comunidades 
em melhores cuidados maternos e neonatais; 
a prevenção da transmissão vertical (PTV) do 
VIH; o acesso a cuidados especializados durante 
o parto, incluindo a reanimação dos recém-nas-
cidos; e a capacitação para cuidados aos recém-
-nascidos em casa e de cuidados essenciais ao 
recém-nascido, nas unidades de saúde. As 
intervenções essenciais para melhorar a sobre-
vivência dos bebés recém-nascidos incluem a 
amamentação exclusiva, o método mãe canguru 
(KMC) para bebés prematuros e de baixo peso à 
nascença e prevenção e tratamento das infeções. 
Embora os progressos na redução da mortali-
dade neonatal tenham sido lentos, há países que 
obtiveram importantes resultados nesse domí-
nio. Por exemplo, no Malawi, onde se tem usado 
o método KMC nas unidades de saúde, a mor-
talidade neonatal foi reduzida, de 40 mortes por 
1000 nados-vivos, em 2000, para 24 mortes por 
1000 nados-vivos, em 2012 (Caixa 3.1).

Bebés e crianças pequenas

Os bebés que sobreviveram ao período neonatal 
são vulneráveis às doenças infecciosas, especial-
mente às infeções do trato respiratório inferior, 

às doenças diarreicas, ao paludismo, ao sarampo 
e ao VIH. A falta de acesso a alimentos nutritivos 
aumenta igualmente o risco de desenvolverem 
doenças. Quando as crianças pequenas desen-
volvem doenças, muitas poderão não ter acesso a 
tratamentos salva-vidas. Por exemplo, menos de 

Caixa 3.1. Método de cuidados mãe 
canguru no Malawi 

O método de cuidados mãe canguru (KMC) consiste 
em cuidar do bebé prematuro, aconchegando-o 
contra a pele da pessoa que o segura, normalmente 
a mãe. Este método foi inicialmente desenvolvido 
no final dos anos 1970 por dois médicos em Bogotá, 
na Colômbia, como resposta ao elevado número 
de mortes infantis, superlotação, infeções e outros 
problemas existentes nas unidades de saúde. Desde 
então, tem sido desenvolvido como meio de reduzir 
a morbilidade e a mortalidade infantis, promovendo 
a amamentação a pedido, a manutenção da tempe-
ratura e a ligação mãe-bebé.

O uso do método KMC para cuidar de bebés prema-
turos estáveis pode ser especialmente benéfico em 
contextos pobres em recursos, uma vez que as incu-
badoras, que normalmente são poucas, deverão ser 
reservadas para bebés com problemas respiratórios e 
outros problemas médicos graves. Está comprovado 
que o método reduz a mortalidade entre os bebés 
prematuros (< 2000 g) nos hospitais, em 51%, quando 
iniciado na primeira semana de vida, em compara-
ção com os cuidados prestados nas incubadoras. No 
Malawi, as complicações dos nascimentos prematuros 
contribuem para quase quatro em cada 10 mortes 
neonatais, ceifando mais de 5600 vidas por ano. 
Foi perante esta elevada taxa de mortalidade que o 
governo do Malawi se empenhou em aumentar o uso 
do método KMC para bebés prematuros.

Durante mais de uma década, o Malawi tem traba-
lhado no sentido de criar unidades de KMC nos esta-
belecimentos de saúde, de formar prestadores de 
serviços e de rever as políticas e os protocolos para que 
incluam o KMC. Em 2011, o número de instituições que 
usavam o método KMC tinha aumentado de 18, em 
2008, para 121. Isso contribuiu de forma significativa 
para a redução da mortalidade neonatal e de meno-
res de cinco anos, fazendo do Malawi um dos poucos 
países da Região que já atingiram as metas do ODM 4.
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metade (48%) são levadas a uma clínica de cui-
dados de saúde, se desenvolverem uma infeção 
respiratória aguda. Apenas 42% das crianças que 
têm diarreias recebem tratamento de reidratação 
oral. Menos provável ainda é a administração de 
suplementos de zinco, uma intervenção eficaz 
recomendada pela OMS.

Um terço da população da Região ainda não 
tem acesso a fontes melhoradas, de água potá-
vel e ainda menos têm acesso a melhores estru-
turas de saneamento, tornando difícil aos pais 
proporcionarem os níveis de higiene necessária 
para evitar as doenças diarreicas. Embora as suas 
probabilidades de sobrevivência possam melho-
rar se dormirem sob a protecção de MTI, respi-
rarem ar puro, sem fumo dentro de casa, sendo 
exclusivamente amamentados nos primeiros 6 
meses de vida e tendo uma boa nutrição, poucos 
terão a sorte de beneficiar deste nível de protec-
ção. Apenas 37% das crianças da África Subsa-
riana são exclusivamente amamentadas durante 
os primeiros 6 meses de vida. Há milhões de 
crianças menores de 5 anos que sofrem de dife-
rentes formas de malnutrição. Por exemplo, em 
2012, 40% (59 milhões) das crianças menores de 
5  anos em África sofriam de atraso no cresci-
mento (i.e., demasiado pequenos para a idade), o 
que correspondia a um terço das crianças de todo 
o mundo com atraso no crescimento. Para além 
disso, a perda ponderal debilitante (ser dema-
siado magro para a altura) afectou 14,5 milhões 
(9,8%), o baixo peso afectou 36  milhões (25%) 
e o excesso de peso afectou 9  milhões (6%) de 
crianças menores de 5 anos, em África. A pre-
valência de várias formas de malnutrição em 
menores de 5 anos permanece muito elevada em 
alguns países da Região e continua a aumentar. 
Apesar disso, também se registaram melhorias, 
por exemplo, na Etiópia, onde a prevalência do 
atraso no crescimento baixou, de 57%, em 2000, 
para 44%, em 2011, e no Gana, onde esse atraso 
caiu, de 35%, em 2003, para 28%, em 2011.

A malnutrição tem efeitos para toda a vida 
na saúde, nas perspectivas educacionais e no 
bem-estar económico e social das crianças. O 

atraso no crescimento está na origem de baixa 
estatura, de perturbações mentais, de mau 
desempenho escolar, de menor produtividade e 
de redução do potencial rendimento, até 22%. 
A malnutrição reduz o crescimento econó-
mico nacional e contribui para até 3% de perda 
no produto interno bruto, devido a uma baixa 
directa de produtividade e às limitações intelec-
tuais e educacionais. O atraso no crescimento 
aumenta igualmente o risco de doenças da 
infância e de morte, e de obesidade, diabetes e 
doenças cardiovasculares, nos adultos. A perda 
ponderal debilitante, que, normalmente, resulta 
de significativa insuficiência aguda de alimen-
tos e/ou de doença, é um forte determinante da 
mortalidade infantil. As crianças com baixa de 
peso grave têm nove vezes mais probabilidade 
de morrer, se não forem tratadas, do que o resto 
da população menor de cinco anos.

O ambiente doméstico também pode repre-
sentar uma ameaça para a saúde de muitas crian-
ças menores de cinco anos na Região. A maioria 
das famílias (77%), em África, usa combustí-
veis sólidos (madeira e estrume) para aquecer as 
casas e cozinhar. A queima de combustíveis sóli-
dos (combustíveis de biomassa) dentro de casa 
produz fumo que contém químicos prejudiciais 
aos pulmões e que torna as crianças pequenas 
propensas a pneumonias. Quando se usam com-
bustíveis limpos (electricidade e gás) em casa, 
os níveis de pneumonia nas crianças baixam 
drasticamente. O uso de combustíveis sólidos 
para aquecer e cozinhar em casa também pro-
voca traumatismos e mortes por queimaduras 
e escaldões em bebés e crianças pequenas, que 
gatinham e brincam perto do fogo.

Outros traumatismos não intencionais são 
também uma importante causa de incapacidade 
e morte em crianças pequenas na Região. Um 
estudo sobre traumatismos não intencionais em 
crianças que procuram a Unidade Nacional de 
Emergências Pediátricas na cidade de Kampala, 
no Uganda, revelou que há mais traumatismos no 
sexo masculino (60% dos casos) e que as causas 
mais comuns são quedas, queimaduras e feri-
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mentos por acidentes rodoviários. Quase metade 
das crianças (43,8%) tiveram de ser internadas, 
10% ficaram incapacitadas e 1% morreram. Esse 
estudo, e uma investigação na Nigéria, revelou 
que os principais locais onde esses traumatismos 
ocorriam eram a casa, as estradas e a escola.

Uma forma específica de traumatismo inten-
cional em crianças do sexo feminino, a mutilação 
genital feminina (i.e., a remoção forçada de parte 
ou todos os órgãos genitais externos das mulhe-
res), continua a ser praticada em muitos países 
da Região. As crianças que são submetidas a este 
procedimento ficam em risco de morte por infe-
ção bacteriana aguda ou hemorragia e correm 
maior risco de contrair o VIH. É uma experiência 
que as marca para toda a vida e sofrem de graves 
traumas psicológicos e problemas urinários, cor-
rendo maior risco de complicações durante o 
parto. Estudos recentes sobre as razões que levam 
as comunidades a manter esta prática, definida 
como uma forma de abuso físico das crianças, 
indicam que os membros da comunidade do sexo 
masculino acreditam que são as mulheres que 
desejam manter a prática, embora as mulheres 
concordem com ela por acreditarem que se trata 
de um pré-requisito para o casamento.

O que funciona?
Algumas das intervenções que contribuem para 
a sobrevivência das crianças são: a prevenção e 
o tratamento das diarreias e das pneumonias; 
as estratégias de sobrevivência infantil; os com-
promissos políticos, a nível nacional e interna-
cional; e a vacinação.

Garantia de uma nutrição adequada
A sobrevivência infantil melhora efetivamente, 
se for seguida a prática da amamentação exclu-
siva durante os primeiros 6 meses de vida, com 
a introdução oportuna de alimentos comple-
mentares seguros e nutricionalmente adequa-
dos, enquanto a amamentação continua durante 
os primeiros 2  anos de vida ou mais. Calcula-
-se que a promoção e o apoio ao início precoce 
e à amamentação exclusiva estejam associados 

a uma redução de 45% da mortalidade neonatal 
por todas as causas e relacionada com infeções, 
embora 12% das mortes de menores de 2 anos 
sejam atribuídas a uma deficiente amamentação.

Concentrar as intervenções sobre nutri-
ção nos primeiros 1000 dias da vida de uma 
criança (e trabalhar no sentido de garantir uma 
boa alimentação às mulheres nos 3 meses ante-
riores ao parto) evita danos irreversíveis, como 
atraso no crescimento e deficiências intelectuais. 
Intervenções eficazes são os suplementos com 
micronutrientes, os fortificantes pontuais e os 
suplementos alimentares, o tratamento da mal-
nutrição aguda grave e moderada e a melhoria da 
nutrição das mulheres lactantes.

Prevenção e tratamento das diarreias e pneumonias
O uso de vacinas contra os Streptococcus pneu-
moniae e Haemophilus influenzae do tipo b, as 
duas causas bacterianas mais comuns de pneu-
monia infantil, e contra o rotavírus, a causa 
mais comum de morte infantil por diarreia, 
reduz substancialmente o fardo das doenças e de 
mortes causadas por esses agentes infecciosos.

O uso de orientações simples e normalizadas 
para a identificação e tratamento da pneumonia, 
da diarreia e do paludismo nas comunidades e 
nas unidades de saúde que praticam os Cuidados 
Integrados às Doenças da Infância (CIDI), reduz 
consideravelmente a mortalidade infantil.

Estratégias de sobrevivência infantil
A implementação de estratégias nacionais de 
sobrevivência infantil na Região tem dirigido as 
prioridades dos países para a melhoria da sobre-
vivência das crianças. Essas estratégias são:
 ■ a estratégia CIDI;
 ■ o tratamento integrado dos casos nas 

comunidades (iCCM), no que diz respeito 
às pneumonias, diarreias e paludismo, e 
melhor tratamento com antibióticos dos 
casos suspeitos de pneumonia em menores 
de 5 anos; 

 ■ a vacinação contra as doenças comuns evi-
táveis pela vacinação; 
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 ■ o uso de mosquiteiros tratados com insecti-
cida de longa duração (MILD). 

O aperfeiçoamento das competências dos pro-
fissionais de saúde para tratarem as crianças 
doentes habilitou-os a prestarem cuidados de 
melhor qualidade. Um estudo sobre a eficácia e 
custo dos CIDI baseada nas unidades de saúde, 
realizado na República Unida da Tanzânia, em 
2003, revelou que durante o período de intro-
dução progressiva, as taxas de mortalidade em 
menores de 5 anos foram quase idênticas nas 
unidades com CIDI e nos distritos de compara-
ção. Nos 2 anos seguintes, a taxa de mortalidade 
foi 13% mais baixa nos distritos que usavam 
os CIDI do que nos distritos de comparação, 
mesmo quando outros fatores, tais como o uso 
de mosquiteiros, favoreciam os distritos de com-
paração. Os custos de proporcionar cuidados de 
saúde infantil usando os CIDI foram similares 
ou mais baixos do que os da gestão dos casos sem 

CIDI. Um programa para a sobrevivência das 
crianças aplicado no Níger conseguiu reduzir a 
mortalidade infantil a uma taxa anual de 5,1%, 
um ritmo que excede o necessário para atingir a 
meta do ODM 4 (Caixa 3.2).

Envolvimento político a nível nacional e internacional
A Estratégia Mundial para a Saúde das Mulhe-
res e das Crianças, lançada em 2010, requer que 
os serviços adoptem uma abordagem de ciclo 
de cuidados, destinada a salvar 16 milhões de 
vidas. Outras importantes iniciativas deter-
minantes são o Plano de Ação Mundial para 
as Vacinas, que estabelece uma estratégia para 
prevenir as doenças da infância através da vaci-
nação, a Estratégia Mundial sobre Alimentação 
dos Bebés e Crianças Pequenas (2003) e, mais 
recentemente, um plano abrangente de imple-
mentação da nutrição, para melhorar a nutri-
ção materna, neonatal e infantil, com seis metas 
mundiais até 2015, aprovadas pelos Estados-
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-Membros da OMS, em 2012 (i.e. 40% de redu-
ção do atraso no crescimento; 50% de redução 
da anemia nas mulheres em idade reprodu-
tiva; 30% de redução do baixo peso à nascença; 
aumento nulo do excesso de peso na infância; 
aumento da amamentação exclusiva nos pri-
meiros meses para, pelo menos, 50%; e redução 
e manutenção da perda ponderal debilitante 
infantil para menos de 5%).

Os esforços desenvolvidos a nível mundial, 
regional e nacional têm contribuído para um 
aumento da cobertura da população pelas inter-
venções de elevado impacto para a sobrevivência 
das crianças, especialmente, facilitando o acesso 
aos antibióticos para tratamento das infecções 
respiratórias agudas, aumentando a despesa 
total com a saúde, continuando a redução de 
despesas individuais directas, reduzindo a pre-

valência de crianças com baixo peso e reduzindo 
a mortalidade materna.

Outros fatores que têm contribuído para 
acelerar a redução das taxas de mortalidade de 
menores de cinco anos na Região são a redução, 
estimada em 84%, no número de mortes por 
sarampo entre 2000 e 2011 e o tratamento das 
mulheres grávidas com VIH que tem evitado a 
transmissão do vírus da mãe para o filho (ver 
Capítulo 4). A incidência do paludismo também 
caiu 33%, entre 2000 e 2010, o que tem um impacto 
significativo na sobrevivência das crianças, uma 
vez que o paludismo afecta, mais habitualmente, 
as crianças menores de 5 anos, na Região.

Vacinação

A vacinação é uma das intervenções que tem 
contribuído consideravelmente para a redução 
da mortalidade e de incapacitação infantil na 
Região, com particular impacto sobre o sarampo 
e a poliomielite. Há três décadas, a vacinação 
de rotina das crianças era quase inexistente em 
África. Hoje as populações estão muito mais 
sensibilizadas para os benefícios das vacinas, foi 
criado um grupo de ação competente para com-
prar, transportar, armazenar e administrar essas 
vacinas e estão ser recolhidos e divulgados dados 
de forma rápida e eficiente, revelando os progres-
sos obtidos e os obstáculos encontrados. A vaci-
nação serve atualmente também como meio de 
aplicar outras intervenções salva-vidas, tais como 
a administração de suplementos de vitamina A, a 
distribuição de MTI para proteção contra o palu-
dismo e a distribuição de medicamentos despa-
rasitantes para exterminar os vermes intestinais.

No entanto, embora a vacinação de rotina 
das crianças esteja instituída em todos os países 
da Região, os níveis de cobertura variam muito, 
entre 99% na Eritreia (medido pela cobertura da 
vacina DTP3) e apenas 33% na Guiné Equatorial. 
Em 2012, a cobertura da DTP3 diminuiu mesmo 
em alguns países, muito especialmente na Guiné 
Equatorial, Nigéria e República Centro-Africana. 
Consequentemente, apesar de haver 18 países que 

Caixa 3.2. Programa de sobrevivência 
infantil no Níger

Uma análise do programa de sobrevivência infantil 
no Níger revelou que, durante o período 1998–2009, 
as taxas de mortalidade de menores de 5 anos bai-
xaram de 226 para 128 mortes por 1000 nados-vivos. 
O estudo concluiu que as políticas governamentais 
de apoio ao acesso universal, prestação de cuidados 
de saúde gratuitos às mulheres grávidas e às crianças 
e os programas descentralizados de nutrição con-
tribuíram para essa melhoria na sobrevivência das 
crianças. O estudo indicou também um aumento, 
durante esse período, da cobertura da maior parte das 
intervenções para a sobrevivência da criança, nome-
adamente os mosquiteiros tratados com insecticida 
(MTI), o melhor estado nutricional, os suplementos 
vitamínicos, o tratamento da diarreia com sais de 
reidratação oral e zinco, o recurso aos serviços da 
saúde para febres, paludismo ou pneumonia infantil 
e a vacinação. Uma análise que usou o instrumento 
Vidas Salvas estimou que, em 2009, tenham sido 
salvas as vidas de 59 000 crianças menores de 5 anos, 
como resultado da introdução dessas intervenções. 
Durante esse período, o Níger conseguiu reduzir a 
mortalidade infantil a uma taxa anual de 5,1%, um 
ritmo que excede o necessário para atingir a meta do 
Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 4.
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notificaram uma cobertura de 90%  da DTP3, a 
média regional é de 72% (Fig. 3.2), consideravel-
mente abaixo da média mundial de 83%.

As iniquidades – os baixos níveis educacio-
nais, os baixos rendimentos e o facto de viver em 
zonas rurais – tendem a estar associadas a níveis 
mais baixos de cobertura, embora alguns países 
(e.g., Gâmbia, Gana, Malawi, Ruanda e Suazilân-
dia) tenham reduzido o fosso da desigualdade da 
cobertura vacinal.

A Semana Africana da Vacinação é uma ini-
ciativa regional, iniciada em 2010, para chamar 
a atenção para o direito de todas as pessoas, em 
especial as mulheres e as crianças, a serem prote-
gidas contra as doenças evitáveis pela vacinação. 
Durante essa semana, usam-se atividades e cam-

panhas de vacinação para introduzir e reforçar as 
vacinas e outras intervenções salvadoras de vidas 
de grande impacto. O número de países partici-
pantes subiu de 35 para 43, tendo cada país selecio-
nado as suas intervenções (tais como, vitamina A, 
desparasitação, MTI e sabão) e vacinas. Tem sido 
dada prioridade às crianças que vivem em zonas 
difíceis de alcançar. Em 2013, mais de 180 milhões 
de pessoas foram vacinadas com a vacina oral da 
pólio em 23 países, durante a Semana Africana da 
Vacinação. Outras vacinas foram administradas, 
como as do sarampo, rubéola, vacina pneumo-
cócica conjugada, difteria-tétano-tosse convulsa, 
febre amarela, hepatite  b e vírus do papiloma 
humano, assim como 31,5 milhões de comprimi-
dos de vitamina A e 21,2 milhões de desparasi-

Fig. 3.2. Cobertura da vacinação contra difteria, tétano toxoide e tosse convulsa (DTP3) entre as 
crianças com 1 ano de idade (%) na Região Africana da OMS, 2013

< 50%
50–79.9%
80–89.9%
≥ 90%
Sem dadosCabo Verde

Comores

Maurícia

São Tomé e Príncipe

Seychelles

Fonte: WHO UNICEF review of national immunization coverage, 1980–2013 [base de dados online]. Geneva: World Health 
Organization; 2014.
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tantes. Ao mesmo tempo, 6,4 milhões de crianças 
foram rastreadas para malnutrição e distribu-
íram-se 3,8  milhões de kits para tratamento da 
água, saneamento e higiene.

O que funciona?
Poliomielite: perto da erradicação
A poliomielite, uma doença que causa deficiência 
para toda a vida nas crianças, foi eliminada na 
maioria dos países da Região. Em 1988, quando 
a OMS e os seus parceiros criaram a Iniciativa 
Mundial de Erradicação da Poliomielite, desti-
nada a erradicar a doença, esta estava a causar 
paralisia em mais de 1000 crianças por dia e 
estava ativa em todos os países da Região. Em 
2006, foi confirmado um total de 1189 casos de 
pólio, em nove dos 46 países da Região. Em 2013, 
a Região notificou 80 casos confirmados de pólio 
em quatro países (Fig. 3.3). Apenas um país da 
Região, a Nigéria, continua com transmissão do 
poliovírus selvagem endémico e, mesmo nesse 
país, o número de casos confirmados foi drasti-
camente reduzido. 

Os fatores que contribuíram para os pro-
gressos realizados na erradicação da pólio na 
Região foram: 
 ■ o envolvimento pessoal dos líderes políticos; 
 ■ a implementação de atividades de vigilância 

intensiva em todos os países da Região; 
 ■ a rede de 16 laboratórios da poliomie-

lite que fornecem informação essencial, 
incluindo dados de sequência genética; 

 ■ as abordagens inovadoras de mobilização 
social e comunicação para ultrapassar con-
ceitos errados e rumores; 

 ■ a colaboração transfronteiriça e a implementa-
ção de campanhas de vacinação sincronizadas 
num grande número de países em simultâneo; 

 ■ o uso de vacinas aperfeiçoadas e de novas 
tecnologias para aumentar a cobertura 
vacinal.

Sarampo: rumo à eliminação
O número estimado de mortes por sarampo na 
Região diminuiu 88%, de 354 900, em 2000, para 
41 400, em 2012. O número de casos de sarampo ofi-
cialmente notificado também diminuiu, de 520 102 
casos, em 2000, para 106 052, em 2012 (Fig. 3.4). A 
República Democrática do Congo foi responsável 
por 68% dos casos notificados na Região em 2012. 
A percentagem de crianças elegíveis que receberam 
a primeira dose aumentou de 56% para 73%, entre 
os anos 200 e 2012 (de acordo com as estimativas 
da OMS e da UNICEF, (Fig. 3.4) e, em 2012, nove 
países atingiram uma cobertura da vacinação do 
sarampo de 95%, enquanto 15 tiveram uma cober-
tura de 90% ou mais.

Vigilância sentinela como preparação 
para a introdução de novas vacinas
No final de 2013, todos os países da Região, 
excepto o Sudão do Sul, tinham introduzido 
vacinas contra o Haemophilus influenzae do 
tipo b (uma das principais causas de menin-
gite em crianças), enquanto 29 dos 47 países da 
Região tinham introduzido a vacina pneumo-
cócica conjugada (que evita a principal causa 
da pneumonia) nos seus programas nacionais 

Fig. 3.3. Tendências dos casos confirmados 
de poliomielite na Região Africana da OMS, 
2004–2014
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de vacinação. Os dados oriundos da vigilância 
contínua também contribuíram para aumentar 
os conhecimentos sobre as causas da elevada 
mortalidade infantil por diarreia provocada pelo 
rotavírus. Isso determinou a decisão de introdu-
zir a vacinação contra o rotavírus em 19 países, 
esperando-se que continue a rápida introdução 
dessa vacina em todos os países da Região.

Jovens

Os jovens – definidos como indivíduos de 
10–24  anos de idade, o que inclui adolescentes 
(10–19 anos) e jovens (15–24 anos) – da Região 
enfrentam rápidas transformações sociais, tec-
nológicas e culturais que os expõem a novas 
ideias e atitudes. As perturbações sociais, polí-
ticas e económicas, a falta de oportunidades de 

emprego e o abandono escolar constituem sérios 
desafios aos jovens da Região, limitando as suas 
escolhas e provocando distúrbios emocionais, 
conflitos, um sentimento de impotência e a 
adoção de comportamentos de risco.

Os principais problemas de saúde que afec-
tam os jovens na Região são a infecção pelo VIH, 
a violência e os traumatismos, a iniciação sexual 
precoce e os casamentos infantis, assim como 
o limitado acesso aos serviços de planeamento 
familiar. Aproximadamente 41% das novas 
infecções anuais pelo VIH ocorrem em adoles-
centes, sendo esta a principal causa de morte 
entre os adolescentes na África Subsariana. As 
jovens adolescentes correm maior risco de con-
trair e morrer devido ao VIH, que é responsável 
por quase um terço das mortes das jovens entre 
os 16 e os 19 anos. Correm também o risco de 
contrair o vírus das verrugas genitais – vírus 

Fig. 3.4. Vacinação com a vacina do sarampo (MCV) – Estimativas da OMS/Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) sobre a cobertura entre as crianças com 1 ano de idade e 
notificações de casos de sarampo na Região Africana da OMS, 1980–2013
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do papiloma humano (HPV) – que pode provo-
car o cancro do colo do útero quando tiverem 
mais idade. O cancro do colo do útero é actual-
mente a principal causa de morte por cancro nas 
mulheres em África, sendo nesta Região que se 
observa o maior peso da doença reativamente a 
este cancro, do mundo.

A violência, em geral, e em particular a 
violência sexual contra as jovens, muitas vezes 
ligada a formas de agressão sexual, é prevale-
cente em muitos países africanos. Um estudo 
realizado na Suazilândia em 2007 revelou que 
33% das mulheres de 13–24 anos relataram ter 
sido vítimas de uma qualquer forma de violência 
sexual, antes de atingirem os 18 anos de idade. A 
fístula traumática – ruptura da vagina, criando 
uma abertura para a bexiga ou intestinos – é cada 
vez mais relatada como consequência de agres-
são sexual nas jovens. A mutilação genital femi-
nina, que envolve a remoção parcial ou total dos 
órgãos genitais externos através de corte, queima 
ou raspagem, é infligida a mais de 2 milhões de 

crianças entre os 4 e os 12 anos. Estima-se que 
cerca de 12  milhões de jovens entre os 10 e os 
14 anos tenham ficado com sequelas da mutila-
ção genital feminina, nomeadamente na Etiópia, 
Quénia, Nigéria e Uganda.

A prevalência do casamento infantil na 
Região varia substancialmente de país para país, 
registando-se a mais elevada (75%) no Níger. A 
Figura  3.5 mostra a informação sobre o casa-
mento precoce em alguns dos países da Região. 
A iniciação sexual precoce, incluindo o casa-
mento precoce, está associado a uma elevada 
taxa de gravidez em adolescentes, estimada em 
117 por 1000 na Região. As jovens casadas antes 
dos 18 anos são vulneráveis a problemas na sua 
saúde sexual e reprodutiva, com consequências 
potencialmente fatais. O acesso ao planeamento 
familiar, crucial para as jovens, é muito limitado 
devido à falta de serviços de saúde adequados às 
suas necessidades, à falta de informação rigorosa 
e de aconselhamento e à persistência de barreiras 
financeiras e psicossociais.

Fig. 3.5. Percentagem de mulheres com 20–24 anos que se casaram com menos de 18 anos em 
determinados países da Região Africana da OMS, 2004

Ar
gé

lia
Su

az
ilâ

nd
ia

Na
m

íbi
a

Ru
an

da
Bu

rú
nd

i
Ca

bo
 V

erd
e

Gu
iné

-B
iss

au
To

go
Ga

na
Qu

én
ia

Zim
ba

bw
e

Co
ng

o
Sã

o T
om

é e
 Pr

ínc
ipe

Be
nim

Cô
te 

d’I
vo

ire
M

au
rit

ân
ia

Gâ
m

bia
Ca

m
arõ

es
Re

pú
bli

ca
 U

nid
a d

a T
an

zâ
nia

Lib
éri

a
Se

ne
ga

l
Re

pú
bli

ca
 D

em
oc

rát
ica

 do
 Co

ng
o

Ni
gé

ria
Zâ

m
bia

Ug
an

da
Bu

rq
uin

a F
as

o
Se

rra
 Le

oa
Eti

óp
ia

M
ala

wi
M

oç
am

biq
ue

Re
pú

bli
ca

 Ce
nt

ro
-A

fri
ca

na
Gu

iné M
ali

Ní
ge

r

Pe
rc

en
ta

ge
m

 d
e m

ul
he

re
s e

nt
re

 o
s 2

0-
24

 an
os

 q
ue

 ca
sa

ra
m

 an
te

s d
os

 1
8 

an
os

 d
e i

da
de

 

2 5 9 13
18

24 24 25 26 30 31 33 34 35 35 36 36 38 38 39 39 39 42 46 48 48 49 50 52
61 63

71 75

18

Fonte: adaptado de World Health Statistics 2012. Genebra: Organização Mundial de Saúde; 2012.



Saúde das pessoas: o que funciona

46

Em conformidade com as normas interna-
cionais e regionais, 32 países africanos têm leis 
que determinam que os jovens de ambos os sexos 
não se possam casar antes dos 18 anos de idade, 
enquanto 18 países têm uma idade mínima dis-
criminatória, permitindo que tanto as raparigas 
como os rapazes se casem em diferentes idades 
ou com menos de 18 anos.

O que funciona?

Serviços para os jovens
Para melhor resolverem os problemas de saúde dos 
jovens e adolescentes na Região, 23 países estão a 
elaborar normas nacionais para serviços de saúde 
de qualidade destinados aos jovens. A Caixa 3.3 
apresenta um exemplo desses serviços para os 
jovens no Zimbabwe. A estratégia usa a prevenção 
e o controlo do VIH na gravidez precoce como 
ponto de entrada para combater outros problemas 
de saúde, como o uso do tabaco e do álcool.

Vacina do HPV 
Está comprovado que o HPV é o causador de 
quase todos os cancros do colo do útero. As vaci-
nas que protegem contra as duas estirpes mais 
comuns de HPV estão actualmente a ser intro-
duzidas em África, como parte de uma estratégia 
abrangente de prevenção e controlo do cancro 
do colo do útero. A vacina do HPV constitui 
uma importante oportunidade para a ligar a 
outras intervenções de saúde dos adolescentes. 
No entanto, não substitui a necessidade de um 
rastreio regular e da educação sobre comporta-
mentos sexuais seguros.

Por exemplo, na África do Sul, a introdução 
resultou na vacinação bem sucedida de 325 642 
das 373  109 jovens mulheres, para uma cober-
tura de 87% da primeira dose. A África do Sul 
(um país não elegível para a Aliança GAVI) com-
pletou a primeira ronda da introdução em todo o 
país da vacina do HPV, visando jovens de 9 anos 
que frequentavam o 4º ano, sob a liderança do 

Ministro da Saúde, em estreita colaboração com 
o Ministro do Ensino Básico. Ultrapassaram-se 
muitos desafios, incluindo a má interpretação e 
os rumores, a negociação bem sucedida sobre o 
preço das vacinas, a colaboração entre os minis-
térios da saúde e da educação, para apoio aos pro-
gramas escolares conjuntos, e maior capacidade 
para o armazenamento e distribuição de vacinas.

Caixa 3.3. Serviços de saúde para 
adolescentes e jovens no Zimbabwe

Em 2009, o Zimbabwe, com o apoio técnico da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), realizou um estudo-
-piloto centrado na mudança de comportamentos 
entre os jovens e na prestação de serviços de saúde 
eficazes e de qualidade a esse grupo etário. A finali-
dade do estudo era reduzir a gravidez não desejada 
entre as estudantes da Escola de Enfermagem Pari-
renyatwa. Os problemas identificados antes de se 
lançar o projecto foram: elevadas taxas de gravidez; 
elevadas taxas de aborto de risco; elevada taxa de 
necessidades não satisfeitas entre as estudantes que 
abandonaram os estudos; e falta de serviços de saúde 
adaptados às jovens.

O projeto-piloto era um programa dirigido por estu-
dantes, que envolvia jovens no planeamento, imple-
mentação e monitorização de todas as atividades. 
Mais de 75% das estudantes que frequentavam a 
unidade de saúde usaram os serviços, uma vez que 
eram tratadas com respeito e a sua privacidade e 
confidencialidade eram protegidas.

Os principais resultados após 3 anos de implemen-
tação foram:

 ■ a taxa de gravidez baixou de 21, em 2009, para 
2, em 2011;

 ■ o número de abortos de risco baixou de 5, em 
2009, para 1, em 2011;

 ■ as estudantes de outras escolas, escolas de 
enfermagem e da universidade começaram a 
usar os serviços;

 ■ serviços semelhantes foram criados em duas 
outras escolas de enfermagem em Harare;

 ■ o planeamento para a prestação desse serviço 
em todo o país começou em 2011.



Capítulo 3 A saúde ao longo da vida

47

Mulheres adultas

As mulheres da Região têm maior probabilidade 
de morrerem de doenças transmissíveis (v.g., 
VIH, tuberculose e paludismo), de patologias 
maternas e perinatais e de deficiências nutricio-
nais, do que as mulheres de outras regiões. A 
nível mundial, pensa-se que, aproximadamente, 
468 milhões de mulheres entre os 15 e os 49 anos 
(30% de todas as mulheres) sejam anémicas, pelo 
menos metade devido a deficiências em ferro, 
e a maioria dessas mulheres vive em África 
(48–57%). A anemia e a deficiência em ferro, 
que estão associadas à fadiga, fraqueza física e 
maior sensibilidade às infecções, precisam de ser 
combatidas, antes das mulheres engravidarem, 
para reduzir os riscos de fragilidades na saúde 
materna e para evitar que tenham bebés com 
insuficiência ponderal.

Evitar este número de mortes escusáveis 
requer apoio para uma boa nutrição, acesso 
ao planeamento familiar e cuidados de saúde 
completos e adequados em todos os momentos, 
inclusive antes da conceção, durante a gravidez 
e após o parto. No entanto, esta solução exige 
uma mudança mais radical do que simplesmente 
a prestação de melhores serviços. Uma verda-
deira capacitação socioeconómica das mulheres 
é essencial para se obterem melhores resultados. 
A vontade política será insuficiente para manter 
a vida e proteger a saúde das mulheres, se estas 
não forem reconhecidas como um recurso social 
e económico vital, que não deve ser ignorado.

Embora o VIH e as complicações da gravidez 
e do parto sejam os principais determinantes da 
morte das mulheres na sua idade reprodutiva, as 
mulheres africanas estão cada vez mais em risco 
de DNT, nomeadamente doenças cardiovascula-
res, cancro da mama e do colo do útero, diabe-
tes e doenças respiratórias crónicas. O excesso 
de peso e a obesidade estão na origem de uma 
série de doenças crónicas, incluindo a diabetes, 
a tensão arterial elevada e as doenças cardíacas, 
que afectam desproporcionalmente as mulheres 
da Região (ver Capítulos 4 e 5).

Planeamento familiar

O planeamento familiar está intimamente ligado 
à saúde e à sobrevivência da mulher e da criança, 
tal como o desenvolvimento socioeconómico. 
Existem evidências concludentes de que o plane-
amento familiar pode ajudar a prevenir um terço 
da mortalidade materna, na medida em que per-
mite que as mulheres retardem a maternidade, 
alonguem o espaçamento entre partos, evitem 
gravidezes não desejadas e abortos de risco e 
deixem de procriar, quando a família atingir o 
tamanho desejado. O espaçamento entre partos 
permite ainda reduzir a malnutrição infantil, 
assim como a mortalidade neonatal e infantil. 
Apesar disso, o uso da contraceção ainda é baixo 
e as necessidades não satisfeitas de contraceção 
permanecem elevadas em muitas partes do con-
tinente. Em inquéritos feitos a mulheres casadas 
entre os 15 e os 49  anos de idade e realizados 
entre 2005 e 2012 na Região, um quarto das 
mulheres apontou a necessidade não satisfeita 
de planeamento familiar (Fig. 3.6). Isso significa 
que mais de 47  milhões de mulheres não têm 
acesso ao planeamento familiar na Região, um 
número consideravelmente mais elevado do que 
o registado noutras partes do mundo.

Entre 2007 e 2012, registou-se um modesto 
aumento da taxa de prevalência da contraceção 
na Região (de 23% para 27%). A taxa total de fer-
tilidade (o número de partos que uma mulher 
teria no final da sua idade reprodutiva) baixou 
de 6,2 para 4,8, entre 1990 e 2012.

O que funciona?
O aumento do uso da contraceção requer que 
seja melhorado o acesso e a disponibilidade de 
produtos e serviços apropriados, tanto a nível 
das unidades de saúde como das comunida-
des. Isso depende de compromissos políticos e 
da liderança. Por exemplo, a taxa de prevalên-
cia de contraceptivos em Madagáscar subiu de 
5%, em 1992, para 29%, em 2009, devido a um 
forte empenho do governo, que permitiu incluir 
as metas do planeamento familiar nos planos 
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nacionais de desenvolvimento e a distribuição 
de contraceptivos gratuitos em todas as unida-
des de saúde pública. As campanhas de sensibili-
zação, tanto a nível nacional como comunitário, 
contribuíram para uma melhor compreensão 
dos benefícios do planeamento familiar para as 
mulheres e do espaçamento dos partos, para a 
sobrevivência da criança.

Gravidez e parto

Cada vez que uma mulher concebe uma criança, 
está a entrar numa fase muito perigosa da sua 
vida. Embora a gravidez seja um momento de 
maior risco para todas as mulheres, o risco de 
morte e incapacidade é consideravelmente maior 
para as mulheres que vivem na Região. Isso é 
assim há muitas décadas e, embora as taxas 
de mortalidade materna tenham baixado para 
quase metade, de 960 por 100 000 nados-vivos, 
em 1990, para 510 por 100 000 nados-vivos, em 
2013, ainda há um excesso de mortes de mulhe-
res a quem foram negados os cuidados especia-
lizados e o apoio necessários para diagnosticar e 
tratar as complicações letais da gravidez.

As principais patologias que matam as 
mulheres durante a gravidez e o parto muda-
ram nas últimas décadas. Anteriormente, as 
principais causas de morte eram as infecções e 
a anemia, que, embora graves, já o deixaram de 
ser. Em 2010, as hemorragias (34%) e a doença 
hipertensiva da gravidez (19%) (Fig. 3.7) foram 
apontadas como as causas de mais de metade das 
mortes maternas na África Subsariana. Ambas 
as situações requerem assistência qualificada 
para se diagnosticar o problema e o acesso a 
um centro de saúde bem equipado, para o tratar 
devidamente. A hemorragia grave após um parto 
pode matar uma mulher saudável em 2 horas, se 
não lhe for dada assistência, mas mesmo as que 
estão em hospitais com cuidadores qualificados 
podem morrer, se não houver disponibilidade de 
sangue nem produtos do sangue. Tratar a doença 
hipertensiva da gravidez requer conhecimentos 
e experiência, para detetar sinais de deteriora-

O aumento do uso da contraceção requer que seja melho-
rado o acesso e a disponibilidade de produtos e serviços 
apropriados, tanto a nível das unidades de saúde como das 
comunidades

Fig. 3.6. Percentagem de necessidades não 
satisfeitas de planeamento familiar (mulheres 
casadas de 15–49 anos) por região da OMS, 
2005–2012

Necessidades de planeamento familiar não satisfeitas 
(mulheres casadas entre os 15-49 anos), em percentagem
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ção, e uma reserva de medicamentos próprios 
para evitar as convulsões, hemorragia de órgãos 
internos e, consequentemente, a morte.

O acesso a cuidados qualificados tende a ser 
determinado pela capacidade financeira e pela 
geografia. Inquéritos realizados de 2000 a 2011 
encontraram grandes diferenças no acesso à 
assistência qualificada ao parto entre as mulheres 
mais ricas e as mais pobres. As maiores diferen-
ças (mais de 70%) foram encontradas na Guiné, 
Madagáscar e Nigéria, e as menores, cerca de 
20%, em São Tomé e Príncipe.

Os níveis de cuidados pré-natais aumenta-
ram na maior parte das outras regiões do mundo, 
sendo normal que as mulheres grávidas tenham, 
pelo menos, quatro consultas pré-natais e sejam 
assistidas por uma pessoa qualificada – enfer-
meiro, parteira ou médico – durante o parto. 
Contudo, essa não é a norma em muitas partes da 
Região, particularmente nas zonas rurais remo-
tas ou entre os grupos mais pobres. Apenas 12 
países comunicaram que tinham uma cobertura 
de 68-78% de cuidados pré-natais com quatro 
consultas. Por outras palavras, mesmo nos países 
com melhor desempenho, um terço das mulhe-
res grávidas não recebe cuidados adequados.

As lacunas na educação, o facto de viver em 
zonas rurais e a falta de recursos financeiros são 
fatores associados a cuidados pré-natais inexis-
tentes – embora isso varie de país para país. As 
maiores lacunas de cobertura entre as mulheres 
com menor e com maior escolaridade observa-
ram-se no Chade, Etiópia, Mali, Níger e Nigéria 
(e.g., na Nigéria, a cobertura era de 31% entre as 
mulheres com menor escolaridade e 88% entre 
as que tinham maior escolaridade). No entanto, 
em vários países, a diferença da cobertura entre 
os quintis mais afastados era muito pequena. Por 
exemplo, no Ruanda a cobertura era de 97% e 
99%, respectivamente, nos quintis mais pobres e 
mais ricos.

As taxas de vacinação contra o tétano – uma 
causa comum de morte neonatal, especialmente 
quando as mulheres dão à luz em condições sem 
higiene e sem assistência qualificada ao parto 
– eram baixas na Região. Apenas um terço dos 
países atingiu níveis de proteção de, pelo menos, 
80% entre as mulheres em idade de procriar.

O que funciona?
A redução da mortalidade materna observada 
na Região é o resultado da melhoria dos serviços 

Fig. 3.7. Principais causas de mortalidade materna na África Subsariana, 2010

Indiretas: 17%

Outras - Diretas: 11% Septicémia: 9%

Aborto de risco: 9%

Hipertensão: 19% Hemorragia: 34%

Embolia: 1%

Fonte: World Health Organization and United Nations Children’s Fund. Countdown to 2015 decade report (2000–2010): taking 
stock of maternal, newborn and child survival. Geneva: World Health Organization; 2010.
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em alguns países, onde foram feitos investimen-
tos deliberados para combater desafios como a 
inacessibilidade financeira e geográfica a servi-
ços maternos de qualidade. A eliminação das 
taxas de utente dos serviços maternos, que foi 
introduzida em 24 países, a institucionalização 
de lares de espera pela maternidade em alguns 
países, incluindo a Eritreia (Caixa 3.4), e a intro-
dução de financiamento baseado em resultados 
e desempenho no Ruanda, contribuíram para 
a redução da mortalidade materna na última 
década (Caixa 3.5).

O aumento do financiamento por recursos 
domésticos e pelo Fundo Mundial tem ajudado 
os países a dispensar medicamentos antirretro-
virais a um maior número de mulheres grávi-
das que vivem com o VIH. A percentagem de 
mulheres com o VIH que são tratadas com a 

terapêutica antirretroviral (TAR) subiu, de 34%, 
em 2009, para 63%, em 2012 e está acima dos 
80% em 12 países. Isso causou uma diminuição 
das mortes maternas relacionadas com a SIDA 
entre 2008 e 2010, nos países de alta incidên-
cia do VIH, tais como o Botsuana, Suazilândia, 
Zâmbia e Zimbabwe.

Homens adultos

Os homens têm menor esperança de vida do que 
as mulheres, embora as mulheres tenham taxas 
mais elevadas de VIH e enfrentem riscos muito 
elevados de morte durante o parto. Têm também 
maior probabilidade de morrer ou sofrer de 
doenças crónicas e incapacidades provocadas 

Caixa 3.4. Lares de espera pela 
maternidade – uma estratégia para 
melhorar o acesso a cuidados obstétricos 
de emergência, na Eritreia

Para reduzir as elevadas taxas de mortalidade durante 
o parto entre as mulheres nómadas e as que vivem 
em zonas remotas, a Eritreia criou, em 2006, lares 
de espera pela maternidade. Isso permite que as 
mulheres que vivem longe dos centros que ofere-
cem serviços de obstetrícia se instalem perto de um 
desses centros até ao momento de dar à luz. A elevada 
taxa de mortalidade materna entre as mulheres que 
vivem em zonas remotas e em grupos nómadas é 
atribuída a um “segundo atraso” – atraso em chegar 
a uma unidade de saúde, mesmo quando a decisão 
de recorrer aos cuidados tenha sido feita a tempo. Os 
lares de espera pela maternidade aumentam o acesso 
à assistência qualificada aos partos e reduzem, assim, 
o número de mortes, por exemplo, devidas a hemor-
ragias. A Eritreia tem reduzido, desde então, todos os 
anos, as suas taxas de mortalidade e é actualmente 
um dos países da Região que se encontram no bom 
caminho para atingirem a meta de redução da mor-
talidade materna dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM).

Caixa 3.5. Impacto das reformas do 
sistema nacional de saúde sobre a 
mortalidade materna e infantil no Ruanda

Em 1994, o Ruanda pós-genocídio debatia-se com a 
questão de fornecer serviços adequados de saúde 
materna e infantil. Os desafios a enfrentar eram uma 
grave insuficiência de pessoal de saúde, infraestru-
turas limitadas, mau acesso a cuidados de qualidade 
e inadequada cobertura dos cuidados obstétricos e 
neonatais de emergência. Em resposta a essa situa-
ção, o Governo do Ruanda centrou a sua atenção: no 
reforço e governação do sistema de saúde; nos servi-
ços de saúde materna, neonatal e infantil, incluindo 
uso do método de Cuidados Mãe Canguru; no forte 
envolvimento comunitário; no planeamento familiar; 
nos seguros de saúde baseados nas comunidades; e 
num sistema de financiamento baseado no desem-
penho. A combinação de intervenções paralelas de 
abastecimento e procura contribuiu para um aumento 
da cobertura e do acesso aos serviços de maternidade. 
Consequentemente, a mortalidade materna diminuiu 
de 910 por 100 000 nados-vivos, em 1990, para 340 
por 100 000, em 2010, uma redução superior a 50%. 
Por outro lado, a taxa de mortalidade de menores 
de cinco anos diminuiu em 63%, de 151 mortes por 
1000 nados-vivos, em 1990, para 55 por 1000 nados-
-vivos, em 2012.
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por doenças transmissíveis como o VIH, tuber-
culose e paludismo, complicações de hiperten-
são, más dietas, conflitos, acidentes rodoviários, 
doenças profissionais, abuso de álcool e depres-
sões. Em alguns países, como o Uganda, o abuso 
de álcool é a principal causa de morte prematura 
ou de incapacidade.

Embora o VIH seja uma causa muito impor-
tante de morte e incapacidade nos homens da 
Região, a prevalência nos homens é mais baixa do 
que nas mulheres. Contudo, como o VIH se pro-
paga, em grande parte, através da atividade hete-
rossexual na Região, mudar os comportamentos 
dos homens (v.g., encorajando o uso de preserva-
tivos em todas as ocasiões e intervenções específi-
cas como a circuncisão masculina) é fundamental 
para a prevenção e controlo da epidemia.

Violência

A violência é um problema para ambos os sexos, 
mas são os homens que causam e sofrem maior 
sofrimento através de conflitos e do exercício 
da violência. As crianças sujeitas a violência 
correm o risco de se tornarem adultos violentos. 
A violência é evitável. Tanto nos países de ele-
vados rendimentos como nos países de baixos e 
médios rendimentos há evidências de que existe 
uma forte relação entre os níveis de violência e 
fatores potencialmente modificáveis, tais como 
as desigualdades económicas, o acesso a armas 
de fogo, o acesso ao consumo nocivo de bebi-
das alcoólicas e a insuficiente monitorização e 
supervisão parental das crianças.

A violência manifesta-se de várias formas, 
podendo ocorrer em diferentes contextos. Inclui 
o abuso e negligência das crianças pelos pais 
e cuidadores, a violência entre adolescentes e 
jovens adultos, violência entre parceiros íntimos, 
violência associada a disputas de propriedade, 
violação e outras formas de violência sexual, 
violência no local de trabalho e abuso dos mais 
velhos por familiares e outros cuidadores. Os 
fatores de risco da violência estão relacionados 

com uma combinação de fatores pessoais, fami-
liares, comunitários e sociais, que se discrimi-
nam mais adiante, neste capítulo.

Do total de 657,4 milhões de DALY perdidos 
na Região, em 2002, 2% resultaram de trauma-
tismos intencionais. (A violência e os traumatis-
mos são a segunda principal causa de morte e 
perda de DALY na África do Sul, com uma taxa 
global de mortalidade por traumatismos de 157,8 
por 100 000 habitantes, que é quase o dobro da 
média mundial. Na África do Sul, a maioria dos 
homicídios de mulheres estão relacionados com 
violência entre parceiros íntimos e a taxa nacio-
nal de mortalidade provocada por este tipo de 
violência é mais de duas vezes superior à taxa dos 
Estados Unidos da América.)

Fatores socioeconómicos como a pobreza, o 
papel das mulheres e o VIH/SIDA têm impacto 
sobre a prevalência da violência interpessoal. 
Num estudo realizado em bairros suburbanos 
na província do Cabo Ocidental, na África do 
Sul, observou-se que 26% das mulheres tinham 
sofrido violência interpessoal relacionada com o 
álcool. A aceitação social da violência desempe-
nha igualmente o seu papel. Um estudo realizado 
numa população rural da província de KwaZulu-
-Natal (África do Sul), destinado a identificar 
fatores de risco sociodemográficos associados a 
mortes de adultos relacionadas com traumatis-
mos, revela que as principais causas das mortes 
violentas e acidentais estão relacionadas com 
desigualdades sociais, pobreza e abuso de álcool.

Existe um conjunto crescente de evidências 
científicas que revela que os programas destina-
dos a combater as causas subjacentes à violência 
são eficazes na redução da taxa de novos casos. 
O controlo do acesso a armas de fogo reduz o 
número e a extensão dos traumatismos causa-
dos pela violência. E quando a violência ocorre, 
apesar das acções preventivas, o número de 
mortes e outras consequências negativas para a 
saúde pode ser reduzido por sistemas de saúde 
fortes que ofereçam cuidados médicos pré-hos-
pitalares e de emergência.
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Homens e mulheres mais idosos

Há cada vez mais pessoas na Região a viverem 
vidas mais longas. Estimado em 43 milhões, em 
2010, prevê-se que o número de pessoas com 
60 anos de idade ou mais na África Subsariana 
alcance os 67  milhões em 2025 e 163  milhões 
em 2050. O envelhecimento está a tornar-se 
um grande desafio por aumentar a procura de 
vários serviços de saúde, uma vez que existe um 
número crescente de pessoas idosas a viver com 
doenças crónicas e incapacidades.

Na maioria dos países da Região, os sistemas 
de saúde não fazem preparativos adequados para 
as pessoas mais velhas e não estão preparados 
para dar resposta às necessidades das popula-
ções em rápido envelhecimento. Não existem 
serviços de saúde especificamente dirigidos às 
pessoas mais velhas, as infraestruturas não são 
adequadas e a medicina geriátrica e a geronto-
logia não são devidamente contempladas nas 
instituições de formação em saúde. Outros sis-
temas de apoio, tais como o alojamento, trans-
portes e água e saneamento não conseguem, 

presentemente, satisfazer as necessidades básicas 
de uma população cada vez mais idosa. O enve-
lhecimento ativo, que implica otimizar oportu-
nidades para melhorar a saúde, a participação e 
a segurança, com vista a melhorar a qualidade de 
vida das pessoas à medida que envelhecem, não 
tem sido devidamente tratado e a necessidade de 
cuidados acessíveis e apropriados para os idosos 
ainda não foi satisfeita na Região.

As mulheres representam 54% das pessoas 
com 60  anos de idade ou mais. No entanto, as 
desigualdades baseadas no género, as dispa-
ridades na capacidade económica e os efeitos 
prejudiciais das práticas tradicionais e cultu-
rais contribuem, de forma significativa, para a 
pobreza entre as mulheres mais idosas. A pobreza 
está, por sua vez, intimamente associada à falta 
de saúde e tem consequências significativas no 
acesso das mulheres aos serviços de saúde. Para 
as mulheres mais velhas, a discriminação rela-
tivamente à sua idade e ao género pode levar à 
perda de autonomia e produzir maus resultados 
na saúde, vitimização e mesmo morte.

Há cada vez mais pessoas na Região a 
viverem vidas mais longas. Estimado em 
43 milhões, em 2010, prevê-se que o número 
de pessoas com 60 anos de idade ou mais na 
África Subsariana alcance os 67 milhões em 
2025 e 163 milhões em 2050

Pi
er

re
-M

ic
he

l V
iro

t

52



Capítulo 3 A saúde ao longo da vida

53

Embora as doenças infeciosas continuem a 
ser as principais causas de morte em geral, as 
taxas das DNT estão a aumentar rapidamente 
na Região, particularmente entre os idosos. 
Contudo, é insuficiente a atenção dada aos 
fatores de risco como as dietas ricas em gor-
duras, açúcares e sal, inactividade física e uso 
do tabaco (ver Capítulo 5). Para além disso, na 
maioria dos países da Região, os sistemas de 
saúde continuam impreparados para dar res-
posta às necessidades da população mais idosa: 
não existem unidades de saúde vocacionadas 
para as pessoas idosas, as infraestruturas são 
inapropriadas e os profissionais de saúde não 
são devidamente formados em cuidados e para 
o envelhecimento ativo (envelhecimento ativo 
significa o processo de aproveitar e optimizar 
as oportunidades de bem-estar físico, social 
e mental ao longo de toda a vida, com vista a 
alongar a esperança de vida saudável). A neces-
sidade de cuidados acessíveis e adequados para 
os idosos ainda não foi satisfeita.

Em conclusão, o espectro das doenças a que 
as pessoas da Região estão expostas ao longo 
da vida varia muito, desde os tradicionais “ini-

migos”, que são a malnutrição, as infecções, as 
complicações do parto e as doenças da infância, 
até aos novos desafios – cada vez mais doenças 
causadas pelos estilos de vida, tais como doenças 
cardíacas, diabetes, excesso de peso e obesidade 
– problemas que, muitas vezes, começam logo 
na infância. No entanto, como revela esta des-
crição das ameaças à saúde que as populações 
da Região têm de enfrentar ao longo da vida, 
muitas das doenças que as atingem são evitáveis. 
Por exemplo, é sobejamente reconhecido que as 
mortes maternas e infantis têm as suas raízes na 
negação dos direitos humanos e nas desigualda-
des, que se manifestam, por exemplo, na violên-
cia contra as mulheres e crianças, na atribuição 
de uma baixa prioridade aos serviços e bens de 
que apenas as mulheres e as crianças necessitam 
e na falta de mecanismos de responsabilização, 
para dar resposta a mortes evitáveis nos grupos 
populacionais vulneráveis.

Os capítulos seguintes sobre as ameaças das 
doenças e os determinantes da saúde analisarão 
aquilo que está a ser feito atualmente para evitar 
o desenvolvimento das doenças descritas neste 
capítulo – e o que mais é necessário fazer. ■
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Pontos principais

 ■ A incidência do VIH caiu abruptamente sempre que os países reforçaram as suas 
estratégias de prevenção do VIH para mudar os comportamentos. Na última década, 
tem havido uma melhoria contínua no acesso à TAR, com 10 países na Região a 
terem hoje uma cobertura superior a 80%. Esta melhoria foi possível devido ao uso 
de protocolos de tratamento normalizados e simplificados e modelos de prestação 
descentralizada de serviços, para dispensarem tratamento a um grande número de 
adultos e crianças seropositivos. 

 ■ Uma melhor cobertura das principais intervenções provou ter sucesso no controlo 
da tuberculose na Região. Elas incluem o alargamento do pacote básico de apoio 
à Estratégia Travar a TB (DOTS), melhores diagnósticos que resultam numa 
melhor detecção dos casos em adultos e crianças e num melhor acesso aos testes e 
tratamento do VIH em doentes com tuberculose.

 ■ A taxa de mortalidade do paludismo diminuiu mais de 50% nas crianças, nos 
últimos 12 anos. Prevê-se que a redução atinja os 68% até 2015, devido à maior 
disponibilidade e uso de MTI, tratamento com associações medicamentosas à base 
de artemisinina (ACT), envolvimento das comunidades no controlo do paludismo e 
reforço das capacidades no controlo dos vetores do paludismo.

 ■ Na sequência da implementação eficaz da estratégia de Vigilância e Resposta 
Integrada às Doenças (IDSR) durante a última década, registou-se uma melhoria 
significativa na deteção, notificação e resposta às doenças prioritárias. A 
importância da deteção precoce foi reiterada pela atual epidemia da doença do vírus 
do Ébola na África Ocidental, a qual ultrapassou todos os surtos anteriores, em 
termos de casos, óbitos e propagação geográfica. 

 ■ A administração em massa de medicamentos para doenças como a filariose linfática, 
a oncocercose, a esquistossomíase e a helmintíase transmitida pelo solo, assim como 
a deteção precoce de casos e a descentralização do tratamento de casos da úlcera 
de Buruli, dracunculose, tripanossomíase humana africana, lepra, leishmaniose e 
framboésia (bouba), tem sido útil na prevenção e eliminação das DTN.

 ■ A Região encontra-se ainda numa fase inicial da epidemia de DNT. Para deter o 
fluxo destes distúrbios e condições, será preciso preparar uma resposta a este desafio, 
usando soluções de baixo-custo, particularmente na prevenção e promoção da saúde.



As doenças, em especial as doenças transmissíveis, e cada vez mais as DNT, 
incluindo as perturbações mentais, traumatismos e violência, representam uma 
ameaça crescente à saúde humana. Como se afirmou no Capítulo 1, as doenças 
transmissíveis representam dois terços do fardo total das doenças, ficando o 
restante a dever-se às DNT e aos traumatismos. Este capítulo analisa a forma 
como a ameaça das doenças dominantes está a ser identificada, controlada, 
minorada e evitada na Região.

Doenças Transmissíveis

VIH/SIDA

Embora a Região contasse, em 2012, com cerca de 71% de todas as pessoas que 
vivem com o VIH, há sinais encorajadores de que a epidemia do VIH/SIDA está 
agora a abrandar. As novas infeções notificadas na África Subsariana desceram 
38,5% entre 2001 e 2012. Os dados de testes nas mulheres que consultaram ser-
viços pré-natais e de inquéritos gerais à população na Região confirmam que 
as taxas de prevalência diminuíram ou estabilizaram na maioria dos países. 
No entanto, o VIH está ainda a propagar-se na Região, com 1,6  milhões de 
novas infeções notificadas em 2012. Os jovens entre os 15–24 anos represen-
tavam quase metade (42%) das novas infeções notificadas em todo o mundo, e 
cerca de 80% destes viviam na África Subsariana. Embora a epidemia esteja a 
abrandar, há hoje mais pessoas a viver com o VIH. Desde 2001, a população que 
vive com o VIH aumentou 12% na Região. Este número, é em parte, explicado 
pelo aumento das taxas de sobrevivência devidas a um melhor acesso à TAR. 
O número de pessoas que morrem por causas relacionadas com a SIDA está 
também a diminuir, com 33% menos de mortes relacionados com a SIDA em 
África, em 2012, do que em 2005.

A epidemia do VIH na Região continua a oscilar, sendo prevalência da vari-
ável entre e dentro dos países, e entre os sexos, grupos e populações de risco. 
As taxas de prevalência do VIH são muito mais elevadas nas mulheres do que 
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nos homens, verificando-se as maiores diferenças 
no grupo etário dos 15–24  anos. A prevalência 
tende a ser mais elevada nas zonas urbanas que 
nas rurais, embora esta diferença seja inferior na 
África Austral. Há ainda grandes variações atra-
vés das sub-regiões e entre os países. A África 
Austral continua a ser desproporcionalmente 
afectada por esta epidemia, com mais de um terço 
de todas as pessoas que vivem com o VIH em 
2012 a residirem em 10 países desta sub-região. 
Nesses mesmos países residem 31% das pessoas 
com novas infeções do VIH e 34% das pessoas que 
morrem de causas relacionadas com SIDA.

O que funciona?
Houve três intervenções essenciais que tiveram 
êxito na prevenção e tratamento do VIH na 
Região: o aumento do acesso à TAR usando uma 
abordagem de saúde pública; o uso estratégico da 
TAR para evitar a transmissão vertical do VIH; e 
a redução de novas infeções pelo VIH, através da 
combinação de estratégias de prevenção.

Aumento do acesso à TAR usando uma 
abordagem de saúde pública 
Na última década tem havido uma melho-
ria estável do acesso à TAR na Região. Esta 
melhoria foi possível graças ao uso de proto-
colos de tratamento normalizados e simplifica-
dos e a modelos descentralizados de prestação 
de serviços para disponibilizarem tratamento 
a um grande número de adultos e crianças 
seropositivos.

Em finais de 2012, um total de 7 524 000 
pessoas a precisar de tratamento estavam a 
receber a TAR, ou seja, um aumento de mais 
de 100% desde 2009, em que eram 3 192 000. O 
alargamento do acesso à TAR foi especialmente 
significativo nas sub-regiões da África Orien-
tal e Austral, as quais representam cerca de 
50% de todas as pessoas que vivem com o VIH 
e onde, até 2012, quase 6,4 milhões de pessoas 
estavam a receber a TAR. Dez países, seis dos 
quais pertencem à África Austral (África do 
Sul, Botsuana, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia 

Caixa 4.1. Redução das taxas de transmissão vertical do VIH no Gana

Até recentemente, o Gana tinha um nível elevado de transmissão vertical do VIH. Em 2010, o país comprometeu-se 
a reforçar a prevenção da transmissão vertical (PTV), estabelecendo como seu objetivo “garantir uma geração livre 
de SIDA e eliminar a transmissão vertical do VIH até 2015”. Este compromisso deu os seus frutos. Até 2012, o Gana 
atingiu a mais alta redução em novas infeções entre as crianças em África e foi classificado como um dos países 
com os programas de PTV de maior sucesso. O risco de que uma mãe que viva com o VIH o transmita o vírus ao filho 
diminuiu de 31% em 2009 para 9% (7–11%) em 2012.

Estes resultados foram conseguidos com a integração da PTV nos serviços de saúde materna, neonatal e infantil. 
Alguns elementos foram cruciais para este êxito, nomeadamente:

 ■ uma forte liderança programática, claras orientações, protocolos e manuais nacionais para implementação e 
formação;

 ■ a disponibilidade de PTV no contexto de uma acção focada nos cuidados pré-natais e da colaboração com o 
Departamento da Saúde da Família, dos Serviços de Saúde do Gana;

 ■ as alterações no tipo de terapia antirretroviral fornecida (TAR), substituindo medicamentos menos eficazes por 
outros mais eficazes;

 ■ a inclusão de um curso de PTV como parte do currículo das escolas de formação de parteiras e de agentes 
comunitários de saúde;

 ■ a integração do planeamento familiar nos serviços de PTV, incluindo a compra e distribuição de produtos 
essenciais e o uso de mensagens SMS (plataforma comum de tecnologias da informação), para facilitar a moni-
torização dos stocks;

 ■ o pessoal de saúde altamente motivado e dedicado, capaz de desempenhar múltiplas funções.
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e Zimbabwe ), três à África Oriental (Eritreia, 
Quénia e Ruanda) e um à África Ocidental 
(Cabo Verde) tinham, em 2012, mais de 80% 
de cobertura da TAR.

Uso estratégico da TAR para evitar a 
transmissão vertical do VIH 
Realizaram-se consideráveis progressos na elimi-
nação da transmissão vertical do VIH na Região. 
Entre 2009 e 2012, a Região teve uma diminuição 
de 37% no número de novas infeções pelo VIH nas 
crianças. A administração de TAR também melho-
rou substancialmente, com 63% das mulheres grá-
vidas que vivem com o VIH a receberem TAR, em 
2012, em comparação com 34%, em 2009. Isto con-
duziu a um declínio de 37% nas novas infeções pelo 
VIH nas crianças, entre 2009 e 2012. A administra-
ção de TAR às crianças infetadas com VIH está a 
melhorar constantemente mas continua baixa, com 
apenas 33% a receber TAR em 2012. Estes resulta-
dos foram conseguidos com a integração da PTV 
nos serviços da saúde materna, neonatal e infantil. 
Alguns elementos foram cruciais para este êxito, 
nomeadamente, uma forte liderança e um enqua-
dramento altamente motivado e dedicado de pes-
soal de saúde, capaz de exercer multifunções (Na 
Caixa 4.1, apresenta-se um exemplo do Gana).

Redução de novas infeções pelo VIH, através 
da combinação de estratégias de prevenção
Usar uma combinação de intervenções de pre-
venção do VIH comportamentais e biomédicas, 
ajustadas às epidemias nacionais é a abordagem 
mais eficaz possível para reduzir as novas infe-
ções pelo VIH. Tal envolve: aconselhamento na 
área de mudanças comportamentais; testes do 
VIH e aconselhamento; distribuição de preser-
vativos; circuncisão cirúrgica voluntária dos 
homens; controlo das infeções; e uso de precau-
ções-padrão para garantir a segurança das inje-
ções, das cirurgias e do sangue. Sempre que os 
países reforçaram as estratégias de prevenção do 
VIH para mudar os comportamentos, a incidên-
cia do VIH desceu abruptamente. Isto aconteceu 
em muitos países africanos com epidemias gene-

ralizadas, sendo o exemplo mais marcante o da 
África do Sul (Caixa 4.2).

Tuberculose

A tuberculose é um importante problema em 
todo o mundo, com 1,3 milhões de novos casos 
registados em 2012, 27% dos quais ocorridos 
na Região. Oito dos 10 países com a mais ele-
vada incidência da tuberculose são da Região. 
Embora a prevalência da tuberculose fosse alta 
em 2011 (303 por 100  000 habitantes), houve 
uma melhoria significativa desde 1990, em que 
a prevalência era de 404 por 100 000 habitantes 

Caixa 4.2. Melhoria do acesso à 
terapêutica antirretroviral (TAR) na África 
do Sul 

Uma década após os líderes do país terem lançado 
um programa do setor público de luta contra a epide-
mia do VIH/SIDA, a África do Sul tem mais pessoas a 
receber a TAR do que qualquer outra parte do mundo. 
Cerca de 2,4 milhões de pessoas estão a receber a TAR, 
ou seja, quase 80% dos que solicitaram tratamento, 
com base nas orientações da OMS 2010, estando os 
enfermeiros acreditados a iniciar esta terapêutica. É 
evidente o êxito dos esforços do programa nacional 
da TAR e de prevenção e investigação na África do Sul:

 ■ aumentou a esperança de vida nos adultos – por 
exemplo, em 11 anos, entre os adultos das zonas 
rurais do KwaZulu-Natal, a província mais afe-
tada pelo VIH/SIDA;

 ■ menos bebés nasceram com o VIH – as taxas 
desceram de 25% a 30% dos bebés nascidos 
seropositivos, em 2003, para 2,7% em 2011;

 ■ a taxa de novas infeções nos adultos está 
também a descer;

 ■ até dezembro de 2013, mais de 20 milhões de 
sul-africanos tinham feito o teste do VIH;

 ■ até dezembro de 2013, 1,2 milhões de homens 
tinham feito circuncisão cirúrgica para reduzir a 
infeção pelo VIH.

Há estudos que mostram que a expansão da tera-
pêutica aumentou a esperança de vida dos adultos e 
reduziu a mortalidade.
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(Fig. 4.1). A Região está agora em vias de atingir 
a meta 6c dos ODM, de travar e começar a inver-
ter a incidência da tuberculose.

O pesado fardo da tuberculose está associado 
a fatores socioeconómicos, particularmente a 
pobreza e o excesso populacional, conjugados 
com a emergência de novos problemas como o 
VIH e estirpes de tuberculose resistente à tera-
pêutica antituberculose. Cerca de 46% das pes-
soas com tuberculose são seropositivas e a 
tuberculose é a principal causa de morte entre 
as pessoas que vivem com o VIH, representando 
uma em cada cinco das mortes relacionadas com 
o VIH. A co-infeção está a ser cada vez mais a 
causa da tuberculose nos pacientes mais novos, 
nos membros da sociedade economicamente 
mais produtivos, especialmente as jovens entre 
os 15–24 anos.

O número de pessoas na Região diagnos-
ticadas com tuberculose multirresistente (i.e. a 
tuberculose resistente aos dois medicamentos 
mais potentes, rifampicina e isoniazida), aumen-
tou drasticamentre de 115 em 2003 para 18 129 
em 2012. Os números das pessoas que tinham 
tuberculose ultrarresistente (i.e. tuberculose 

resistente a, pelo menos, quatro dos mais poten-
tes medicamentos antituberculose) aumentou 
também consideravelmente, de 85 em 2004 para 
3487 em 2012. Embora o número de pessoas em 
tratamento com tuberculose multirresistente 
tenha aumentado cinco vezes desde 2008, apenas 
cerca de 57% das pessoas com este tipo de tuber-
culose estavam a receber tratamento no final de 
2012.

O que funciona?
Há quatro importantes intervenções que prova-
ram ter sucesso no controlo da tuberculose na 
Região:
 ■ expansão do pacote básico que sustenta 

a Estratégia Travar a TB (DOTS), e que 
resulta num número crescente de países 
que completam o tratamento da tubercu-
lose com taxas de sucesso de 85%;

 ■ melhor diagnóstico, que resulta numa 
melhor deteção e tratamento de casos de 
tuberculose multirresistente e ultrarresis-
tente aos medicamentos;

 ■ implementação de orientações da OMS 
para a tuberculose pediátrica, destinadas a 

Fig. 4.1. Tendências da prevalência da tuberculose (por 100 000 habitantes, por ano) na Região 
Africana da OMS, 1990–2012
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melhorar a deteção e a notificação de todas 
as formas de tuberculose nas crianças;

 ■ integração tuberculose/VIH, que resulta 
num melhor acesso aos testes do VIH e ao 
tratamento dos doentes com tuberculose.

Expansão da DOTS
A DOTS é um tratamento padrão com medica-
mentos antimicrobianos que é ministrado, jun-
tamente com informação, supervisão e apoio 
ao doente, por um agente de saúde ou por um 
voluntário com formação. Trata-se de uma abor-
dagem que garante que os doentes continuem a 
tomar os seus medicamentos até se conseguir 
debelar a infeção. A cobertura da DOTS foi alar-
gada desde o início dos anos 90 e, até final de 
2008, a média regional da cobertura era de 93%. 
Entre 1995 e 2012, a taxa de sucesso do trata-
mento (uma medida da ausência de infeção dos 
doentes) nos doentes com baciloscopia / exame 
direto da expectoração positivo para a tubercu-
lose aumentou de 60% para 82%, tendo 18 países 
ultrapassado a meta mundial (85%). Este trata-
mento, com grande taxa de êxito, significa que 
houve mais pessoas em tratamento que deixa-
ram de ser fonte de infeção de outros. Uma ele-
vada taxa de sucesso do tratamento reduz ainda 
o risco de ser causa do aparecimento de tuber-
culose resistente aos medicamentos, permitindo 
que os medicamentos disponíveis se mantenham 
eficazes e que seja garantida a segurança da saúde 
da população. O envolvimento das comunidades 
e o reforço da suas ligações às unidades de saúde, 
facilita a rápida expansão desta Estratégia.

Melhor deteção de casos devido à 
melhoria dos diagnósticos
A introdução de testes de diagnóstico rápido 
da tuberculose, que dão resultados em 2 horas, 
conduziu a uma melhor sensibilidade, opor-
tunidade e deteção simultânea da resistência 
aos medicamentos. Acresce que, para além de 
constituir uma oportunidade de deteção rápida 
da tuberculose nas pessoas que vivem com o 
VIH, esta técnica permite ainda detetar, em 

devido tempo, a tuberculose multirresistente 
ou ultrarresistente em pessoas que vivem com 
o VIH. A taxa de deteção de casos de tubercu-
lose aumentou na Região, de 39% em 1995 para 
59% em 2012.

Implementação de orientações da OMS 
para a tuberculose pediátrica
Em 2005–2006, a introdução das orientações da 
OMS para a tuberculose pediátrica e a revisão 
dos instrumentos de notificação da tubercu-
lose permitiram a deteção de casos em crian-
ças que apresentavam esfregaço negativo para a 
tuberculose. Antes de 2005, apenas tinham sido 
notificados casos com esfregaço positivo para a 
tuberculose, uma prática que provocou uma sub-
notificação da tuberculose em crianças, uma vez 
que a maioria delas não apresentam expetoração 
para fazer o diagnóstico. Desde então, aumen-
tou oito vezes o número de crianças anualmente 
notificado na Região. Em consequência, há mais 
crianças a serem tratadas precocemente e estão 
a ser aplicados mais recursos para cuidar deste 
grupo anteriormente não reconhecido. Em 2013, 
perto de 10% dos casos notificados de tubercu-
lose, na Região, eram de crianças com menos de 
14 anos de idade.

Integração tuberculose/VIH 
A tuberculose é frequente em pessoas com VIH 
e, por isso, as atividades de colaboração tuber-
culose/VIH foram introduzidas em 2004, com 
o principal foco no rastreio obrigatório do VIH 
para todos os doentes com tuberculose. Antes 
disto, a sobrevivência dos doentes de tubercu-
lose manteve-se baixa, mesmo quando se ini-
ciava precocemente o tratamento da tuberculose, 
devido à co-infeção não detetada do VIH. Em 
2013, 74% das pessoas da Região com tubercu-
lose tinham feito um teste do VIH. Daqueles que 
se provou serem seropositivos, 57% receberam 
a TAR recomendada pela OMS. Portanto, esta 
integração dos serviços VIH/tuberculose, ambos 
para testar e tratar, tem melhorado a saúde das 
pessoas que têm VIH e tuberculose. A forte cola-
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boração tanto dos programas da tuberculose 
como do VIH, através de um planeamento e 
supervisão conjuntos, determinaram um melhor 
reforço destes dois programas.

Paludismo

O paludismo continua a ser um importante 
problema de saúde em todo o mundo, sendo a 
Região Africana da OMS a região mais grave-
mente afetada. Em 2012, havia uma estimativa 
de 207 milhões de casos de paludismo em todo 
o mundo, 80% dos quais se situavam na Região. 
Embora ainda morram demasiadas pessoas de 
paludismo, especialmente mães e crianças, os 
esforços de controlo estão a dar os seus frutos. 
O número de casos e de mortes está a dimi-
nuir, estando a aumentar o uso de estratégias 
preventivas.

O número estimado de casos de paludismo 
por 1000 habitantes em risco, que tem em conta 
o crescimento demográfico ao logo do tempo, 
diminuiu mundialmente 29%, entre 2000 e 2012, 
e 31% na Região, durante o mesmo período. Se se 
mantiver a mesma taxa anual de redução dos últi-
mos 12 anos, prevê-se que a incidência de casos 
de paludismo diminua mundialmente 36% e 39% 
na Região, até 2015. Estima-se que 337 milhões de 
casos de paludismo e 3,08 milhões de mortes rela-
cionadas com o paludismo tenham sido evitadas 
entre 2001 e 2012 em África.

Em 2012, 90% das 627 000 mortes estimadas 
de paludismo em todo o mundo, ocorreram na 
Região. Na generalidade da população, a taxa de 
mortalidade por paludismo diminuiu cerca de 
50%, entre 2000 e 2012. No entanto, cerca de 462 
000 mortes ocorreram em crianças menores de 5 
anos na Região. Embora um grande número de 
crianças ainda hoje morra de paludismo, as taxas 
de mortalidade por paludismo diminuíram 54% 
nas crianças menores de 5 anos de idade. Se a taxa 
anual de redução observada ao longo dos últimos 
12 anos se mantiver, prevê-se que as taxas de 
mortalidade por paludismo diminuam 68% nas 
crianças menores 5 anos até 2015.

Os progressos no combate ao paludismo na 
Região têm sido possíveis graças ao empenho dos 
governos, à União Africana, comunidades eco-
nómicas sub-regionais e ao volumoso financia-
mento internacional, que aumentou de menos de 
100 milhões de dólares dos EUA em 2000 para 
1,93 mil milhões de dólares dos EUA, em 2013.

O que funciona?
Há quatro intervenções principais que prova-
ram ser muito úteis na prevenção e controlo do 
paludismo. São elas: a disponibilidade e uso de 
MTI; o tratamento com ACT baseado nos diag-
nósticos; o envolvimento das comunidades no 
controlo do paludismo; e o reforço das capacida-
des no controlo dos vetores do paludismo.

Mosquiteiros tratados com inseticida
A redução de 31% na incidência do paludismo e 
de 49% no número de óbitos por paludismo no 
período 2000–2012 ficou, em grande parte, a 
dever-se à expansão do uso de MTI. Trata-se de 
uma intervenção altamente custo–eficaz, sendo as 
redes normalmente oferecidas gratuitamente ou 
a um preço muito subsidiado. O incremento do 
uso de MTI na Região foi desenvolvido em duas 
etapas. Entre 2005 e 2008, prosseguiu-se o obje-
tivo da redução da mortalidade, através da dis-
tribuição de MTI aos dois grupos populacionais 
mais vulneráveis – mulheres grávidas e crianças 
menores de 5 anos de idade. Consequentemente, 
a distribuição de MTI ficou associada a outras 
intervenções eficazes, como aos serviços de cui-

Todos os países adotaram uma política de cobertura uni-
versal de saúde com MTI, definida como dois MTI para duas 
pessoas em risco de paludismo
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H

O



Capítulo 4 Ameaças das doenças

67

dados pré- natais e à vacinação de rotina. Até 
2009, a estratégia do acesso universal foi intro-
duzida para melhor reforçar a apropriação e o 
uso dos MTI. Assim, foi adotada a distribuição 
generalizada nos países de MTI a todas as popu-
lações de risco. Por essa razão, em finais de 2012, 
todos os países tinham adotado uma política de 
cobertura universal com MTI, definida como dois 
MTI para duas pessoas em risco de paludismo. 
Esta estratégia de reforço resultou na distribui-
ção grátis de MTI em 39 dos 44 países endémicos 
da Região, incluindo a sua distribuição através 
de clínicas pré-natais em 34 países e através das 
clínicas do Programa Alargado de Vacinação, em 
26 países. A percentagem de famílias com, pelo 
menos, um MTI foi estimada em 53%, no final 
de 2012, enquanto que a população que dormia 
com a proteção de um MTI foi estimada em 36%, 
em 2012. A percentagem de pessoas que dormiam 
com a proteção de um MTI mantém-se estimada 
em 36%, em 2013. No entanto, a percentagem de 
crianças e de mulheres grávidas que usam mos-
quiteiros continua ainda significativamente redu-

zida, abaixo da meta dos 80%, estabelecida pela 
Assembleia Mundial da Saúde (Fig. 4.2).

Tratamento com ACT baseado no diagnóstico 
A prática de administrar ACT a pessoas com 
um diagnóstico parasitológico confirmado 
está a alargar-se na Região e contribui, em 
parte, para os 49% de redução dos óbitos por 
paludismo, durante o período 2000–2012. A 
ACT foi usada em 42 países, em 2012, (apenas 
a Argélia e a África do Sul não adotaram esta 
política). Se a ACT for ministrada precoce-
mente a pessoas com paludismo, a maioria 
recuperará destas doenças. Dos 147 milhões de 
tratamentos com ACT distribuídos em todo o 
mundo em 2012, 134 milhões foram em África. 
A expansão dos testes de diagnóstico rápido 
permitiu o uso adequado da ACT, que deverá 
dificultar o desenvolvimento de resistência por 
parte dos parasitas do paludismo. Em 2012, 
41 de 44 países com transmissão mantida do 
paludismo na Região notificaram a adoção da 
política de fornecer diagnósticos parasitológi-

Fig. 4.2. Percentagem de crianças menores de 5 anos que dorme com a proteção de mosquiteiros 
tratados com inseticida (MTI) na Região Africana da OMS, 2005–2011
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cos a todos os grupos etários. Por isso, a per-
centagem de casos suspeitos de paludismo que 
receberam um teste de diagnóstico no setor 
público até final de 2012 foi de 61%. A maio-
ria destes resultados dos testes são atribuíveis 
a um aumento no uso de testes de diagnóstico 
rápido e à sua expansão ao nível comunitário. 
O pronto reforço do uso de testes de diagnós-
tico rápido na Região tem sido um importante 
impulso para melhorar a qualidade dos cuida-
dos e o uso racional de medicamentos. A per-
centagem de doentes no setor público tratados 
com ACT atingiu os 60%, em 2012.

Envolvimento das comunidades
As recentes avaliações das abordagens à preven-
ção do paludismo indicam que muitas comuni-
dades encaram o paludismo como um mal sem 
solução – algo que sempre existiu e que nunca 
há-de mudar. Por isso, quando os agentes de 
saúde aconselham a secagem dos pântanos, a 
pulverização das casas e os uso de MTI, estes 
conselhos poderão ser ignorados. O trabalho 
deverá agora focar-se no controlo multi-seto-
rial do paludismo – por exemplo, envolvendo 
conselheiros agrícolas, cujos conselhos são fre-
quentemente recebidos mais seriamente pelas 
comunidades rurais, como acontece no Quénia. 
As eventuais intervenções incluem: 
 ■ intervenções baseadas na gestão dos 

recursos hídricos; 
 ■ usar um foco orientado para o desenvolvi-

mento, como a advocacia, para reduzir o 
fardo do paludismo e aumentar a produti-
vidade e a suficiência alimentar; 

 ■ colaborar com empresas agropecuá-
rias, para melhor integrar o controlo do 
paludismo; 

 ■ colaborar com escolas agrícolas, para inte-
grar o paludismo em programas de gestão 
de pragas agrícolas; 

 ■ usar irrigação intermitente; 
 ■ aumentar a distância entre as zonas resi-

denciais e as de cultura com métodos que 
favorecem o paludismo. 

Têm sido usadas várias estratégias para sensi-
bilizar as comunidades para intervenções de pre-
venção e controlo do paludismo. O iCCM está a ser 
promovido como estratégia para reduzir a morbili-
dade e a mortalidade da população menor de 5 anos 
de idade, através da prestação de serviços adequa-
dos por agentes comunitários de saúde voluntários. 
O foco do iCCM é formar e equipar os voluntários 
comunitários para reconhecerem, diagnosticarem 
e tratarem o paludismo, a diarreia e a pneumonia 
– as três principais doenças fatais das crianças. A 
experiência do Senegal é descrita na Caixa 4.3.

Caixa 4.3. Implementação bem sucedida 
do tratamento integrado de casos na 
comunidade (iCCM) das doenças da 
infância no Senegal

Desde 2003, o Senegal tem implementado com 
sucesso o iCCM, com mais de 4000 locais comuni-
tários em 72 dos 76 distritos cobertos em 2013. Isto 
permitiu que os agentes comunitários de saúde 
tratem o paludismo, a diarreia e a pneumonia com 
eficácia. O paludismo, a diarreia e a pneumonia foram 
respetivamente responsáveis por 19%, 14% e 13% de 
mortes em crianças menores de 5 anos de idade. Um 
avaliação indicou que, após a formação de agentes 
comunitários de saúde no uso de testes de diagnós-
tico rápido, o número de casos diagnosticados de 
paludismo diminuiu significativamente e, portanto, 
o uso de medicamentos antimaláricos tornou-se mais 
racional e custo–eficaz. Além disso, 93% dos doen-
tes suspeitos beneficiaram de testes de diagnóstico 
rápido e 100% dos casos confirmados de paludismo 
receberam tratamento adequado.  

As lições retiradas da implementação do iCCM incluem:

 ■ criação de um ambiente político favorável e de 
um apoio institucional eficaz;

 ■ reforço das ligações entre o sistema de saúde e 
as comunidades;

 ■ reforço rápido da prestação de serviços de qua-
lidade por agentes comunitários de saúde às 
famílias;

 ■ conceção e implementação de atividades pro-
motoras de mudanças de comportamento para 
o iCCM.
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Reforço das capacidades para controlo 
dos vetores do paludismo
O controlo dos vetores é uma importante estra-
tégia do combate ao paludismo na Região. No 
entanto, em muitos países, a capacidade técnica 
de controlo dos vetores é muito fraca. Mesmo 
quando essa capacidade existe, a fraca colabora-
ção entre as instituições com conhecimentos para 
controlar os vetores e os programas nacionais de 
combate ao paludismo conduzem à sub-otimi-
zação do uso da informação entomológica para 
a tomada de decisões. Em 2008, um projeto de 4 
anos para melhorar as infraestruturas e reforçar 
as capacidades entomológicas foi implementado 
nos Camarões, Madagáscar, Mali, Moçambique, 
Quénia, República Unida da Tanzânia e Sene-

gal (Caixa 4.4). Foi essencial uma forte parceria 
entre as autoridades nacionais e as instituições de 
investigação nestes países, num esforço de capa-
citação institucional. Em todos estes países, os 
investigadores colaboraram com os programas 
nacionais de combate ao paludismo para definir 
as necessidades em competências especializa-
das no controlo dos vetores, desenvolveram um 
plano de capacitação institucional e implemen-
taram e avaliaram esse plano.

Doenças de potencial 
epidémico e pandémico 
As doenças de potencial epidémico e pandé-
mico são uma ameaça para a segurança da saúde 
pública. Elas podem ser responsáveis pelos níveis 
elevados de morbilidade e mortalidade, tendo um 
impacto devastador sobre as economias da Região. 
Estas doenças podem ocorrer entre as fronteiras 
e afetar o mundo como um todo. Alguns países 
da Região notificaram epidemias de cólera, vírus 
do Ébola e de Marburgo, gripe, febre amarela, 
meningite meningocócica e febre de Lassa. Em 
1998, foi criada a Estratégia de Vigilância e Res-
posta Integrada às Doenças, para responder ao 
fardo das doenças transmissíveis e melhorar a 
disponibilidade e o uso de dados para detetar e 
responder a emergencias de saúde pública.

Houve três intervenções principais que 
foram úteis para a melhoria da preparação e res-
posta às doenças de potencial epidémico e pan-
démico: o reforço dos sistemas de vigilância para 
a notificação atempada das doenças; a deteção 
precoce de perigosos agentes patogénicos emer-
gentes; e melhores sistemas para deteção e res-
posta à pandemia da gripe.

O que funciona?

Melhores sistemas de vigilância para 
a notificação atempada das doenças 
Na sequência da implementação eficaz da Estraté-
gia de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças 

Caixa 4.4. Projeto dos países para reforçar 
a capacidade de controlo dos vetores

Este projeto de sete países contribuiu para colmatar 
as falhas a nível das competências, conhecimentos, 
infraestruturas e procedimentos de trabalho. Reforçou 
ainda as competências entomológicas dos programas 
nacionais de combate ao paludismo e das instituições 
locais de investigação nos países participantes. Foram 
renovados e totalmente equipados sete laboratórios 
nacionais de referência em entomologia; mais de 300 
técnicos nacionais receberam formação em entomo-
logia básica e controlo de vetores; e 20 estudantes 
licenciados em quatro países foram patrocinados para 
completarem cursos de BSc, MSc e Doutoramento. 
Foram ainda criados nos países postos sentinela fun-
cionais para a vigilância dos vetores. Construíram-se 
insectários equipados com serviços de amostragem e 
criação de vetores para facilitar e intensificar ativida-
des de monitorização da resistência dos vetores. Foi 
desenvolvida uma base de dados regional, que inclui 
mais de 1909 padrões de resistência aos inseticidas, 
cobrindo 364 locais diferentes em 30 países e que, 
desde então, constitui a base de controlo dos veto-
res baseada em evidências. Esta base de dados foi 
usada para produzir o primeiro atlas da resistência 
aos vetores na Região Africana da OMS, que mostra 
as tendências da resistência dos vetores do paludismo 
aos inseticidas mais vulgarmente usados. A maioria 
dos países são hoje capazes de realizar vigilância 
entomológica avançada. 
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ao longo da última década, registaram significa-
tivas melhorias na deteção, notificação e resposta 
às doenças prioritárias. Por exemplo, entre 2007 
e 2013, foram notificados na Região um total de 
877 526 casos de cólera, incluindo 23 461 mortes, 
resultando num rácio global de casos fatais de 
2,7%. A Figura 4.3 ilustra a melhoria progressiva 
da deteção e notificação dos casos de cólera, desde 
1971 até 2013, na Região.

Deteção precoce de perigosos 
agentes patogénicos emergentes 
O vírus do Ébola foi diagnosticado inicialmente 
em 1976, em Yambuku, uma aldeia nas mar-
gens do rio Ébola, na República Democrática do 
Congo. Desde então, ocorreram mais de 20 surtos 
de Ébola, sobretudo em países da África Oriental 
e Central. Os progressos realizados pelos países 
para reforçar as suas capacidades nacionais em 
laboratórios de saúde pública, bem como as redes 

de laboratórios regionais, facilitaram 
a deteção precoce de perigosos agen-
tes patogénicos emergentes, como os 
vírus do Ébola e de Marburgo, e possi-
bilitaram uma resposta melhor e mais 
eficaz. Tem havido progressivamente 
uma redução significativa no número 
de casos e mortes registados durante 
os surtos da doença do vírus do Ébola 
ao longo dos últimos 30 anos.

A importância da deteção precoce 
foi reiterada pelas atuais epidemias da 
doença do vírus do Ébola na Guiné, 
Libéria e Serra Leoa. Em março de 
2014, a Guiné notificou à OMS casos 
da doença do vírus do Ébola. Estes 
casos estavam inicialmente confina-
dos às zonas rurais da Guiné, com o 
seu epicentro em Gueckedou. O que 
começou como um surto rural alas-
trou até Conakry, a capital da Guiné, 

tendo-se propagado através das fron-
teiras até à Libéria e Serra Leoa. O 
atual surto da doença do vírus do 
Ébola ultrapassou todos os outros em 

termos de casos, mortes e propagação geográfica 
na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Até 19 de outubro 
de 2014, o número cumulativo de casos atribuí-
dos à doença do vírus do Ébola nos três países era 
de 9936, dos quais 4877 tinham falecido.

Reforço dos sistemas de deteção 
e resposta à gripe pandémica 
Quando a gripe pandémica H1N1 emergiu em 
todo o mundo, os países da Região reforçaram 
os seus sistemas de preparação e resposta à gripe 
pandémica. As medidas tomadas incluíram: 
 ■ reativação das comissões de gestão de 

emergencias de saúde pública; 
 ■ atualização de planos nacionais de prepa-

ração para gripe pandémica, baseados no 
plano regional de preparação para a gripe 
pandémica; 

 ■ reforço da rede laboratorial da gripe a 
nível regional; 

O reforço dos sistemas de vigilância, a deteção precoce de agentes patogénicos 
emergentes e melhores sistemas de saúde são fundamentais para melhorar a 
preparação e resposta às doenças epidémicas e pandémicas 
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 ■ abastecimento prévio de produtos, reagen-
tes e medicamentos essenciais; 

 ■ reforço do alerta precoce e dos sistemas de 
resposta; 

 ■ compra de vacinas contra a gripe. 

Estas atividades de preparação resultaram na 
deteção do primeiro caso precoce de gripe pandé-
mica (H1N1) na África do Sul, em junho de 2009, 
e de subsequentes casos noutros países da Região.

Reforço da colaboração transfronteiriça 
para melhorar a preparação e 
resposta a doenças de potencial 
epidémico e pandémico 
Na sequência da adoção e implementação do 
Regulamento Sanitário Internacional 2005, para 
evitar, proteger, controlar e dar respostas de saúde 
pública à propagação internacional das doenças, 
tem havido maior colaboração entre os Estados-
-Membros para responder a doenças de potencial 
epidémico e pandémico que poderão atravessar 
as fronteiras. Em 2011, os ministros da saúde de 

Angola, Congo, Namíbia, República Democrá-
tica do Congo e Zâmbia realizaram uma reu-
nião ministerial transfronteiriça em Lusaka, na 
Zâmbia, onde assinaram um memorando de 
entendimento sobre colaboração transfrontei-
riça, acerca das doenças de potencial epidémico 
e pandémico. Esta colaboração tem promovido a 
sincronização das campanhas de vacinação para 
o combate às epidemias, como a poliomielite e 
a febre amarela. Além disso, o Escritório Regio-
nal da OMS para a África convocou uma reu-
nião ministerial de emergência de 2 dias sobre o 
surto da doença do vírus do Ébola, em Acra, no 
Gana, em julho de 2014. Esta reunião chegou a 
um consenso acerca de ações coordenadas pelas 
partes interessadas, apoiadas numa liderança 
nacional eficaz e numa melhor colaboração trans-
fronteiriça para a resposta. Na Guiné, foi criado 
um centro sub-regional de controlo para funcio-
nar como plataforma de coordenação, destinada 
a consolidar e harmonizar o apoio técnico aos 
países, por parte de todos os principais parceiros, 
e ajudar na mobilização de recursos.

Fig. 4.3. Tendências dos casos e mortes por cólera notificados na Região Africana da OMS, 
1971–2013
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Doenças tropicais negligenciadas 

A Região carrega um fardo desproporcionalmente 
elevado de DTN, doenças que afetam sobretudo 
as populações mais pobres e desamparadas. Algu-
mas destas doenças, incluindo o verme da Guiné, 
a úlcera de Buruli e a tripanossomíase humana 
africana, encontram-se apenas, ou sobretudo, 
no continente africano. As DTN distinguem-se 
pela lenta evolução dos seus sintomas que, muitas 
vezes, provocam complicações debilitantes. Todos 
os 47 países da Região são endémicos para, pelo 
menos, uma DTN, e 36 deles (78%) são co-endé-
micos para, pelo menos, cinco destas doenças.

Por serem negligenciadas, centenas de 
milhões de pessoas estão em risco de contrair estas 
doenças: 470  milhões para a filariose linfática; 
330 milhões para a helmintíase transmitida pelo 
solo; 250  milhões para o tracoma; 220  milhões 
para a esquistossomíase; e 123  milhões para a 
oncocercose. Crónicas e insidiosas, estas doen-
ças afetam as capacidades físicas e intelectuais 

das pessoas, perpetuando, desta forma, o ciclo da 
pobreza e impedindo o desenvolvimento socioe-
conómico. O seu impacto sobre a produtividade 
agrícola contribui para perpetuar a pobreza. Em 
termos de DALY e de mortes, do fardo mundial 
atribuível a doenças infeciosas e parasitárias, 
as DTN representam 25% das DALY e 10% das 
mortes. Em 2001, estimou-se que o fardo da fila-
riose linfática, só por si, era de 4,7  milhões de 
DALYS anualmente.

Muitas DTN são tratáveis e evitáveis, tendo, 
por isso, sido visadas para erradicação ou eli-
minação. São elas a doença do verme da Guiné 
(dracunculose) e a framboésia (bouba), a fila-
riose linfática, oncocercose, esquistossomíase, 
helmintíases transmitidas pelo solo e o tracoma. 
A lepra e a tripanossomíase humana africana, 
que são tratadas através de uma gestão intensi-
ficada dos casos, são também visadas para eli-
minação enquanto problemas de saúde pública. 
A úlcera de Buruli e a leishmaniose são ainda 
visadas para controlo, não eliminação, devido à 
falta de instrumentos simples de diagnóstico, de 
segurança e de medicamentos comportáveis.

O que funciona?

As duas abordagens mais eficazes para prevenir 
e eliminar as DTN são: 
 ■ a administração maciça de medicamentos 

(quimioterapia preventiva) para doenças 
como a filariose linfática, oncocercose, 
esquistossomíase e helmintíase transmi-
tida pelo solo; 

 ■ a deteção precoce e a gestão descentralizada 
de casos para a úlcera de Buruli, dracun-
culose, tripanossomíase humana africana, 
lepra, leishmaniose e framboésia. 

A eliminação do tracoma é gerida com efi-
cácia com a abordagem SAFE (Cirurgia, Antibi-
óticos, Limpeza Facial e Alterações Ambientais).

Algumas DTN, incluindo o verme da Guiné, a úlcera de Buruli e 
a tripanossomíase humana africana, encontram-se apenas, ou 
sobretudo, no continente africano 
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Quimioterapia preventiva com 
administração maciça

As intervenções mais eficazes para as cinco 
DTN que ocorrem mais vulgarmente é a quimio-
terapia preventiva com administração maciça 
durante vários anos. Embora o custo deste tra-
tamento seja baixo, ele está ainda fora do alcance 
de muitos governos e indivíduos, e os seus níveis 
de cobertura são ainda muito baixos. Em 2006, 
a OMS lançou uma estratégia de quimioterapia 
preventiva e de controlo da transmissão base-
ada em medicamentos disponíveis, seguros e 
eficazes, que podem ser administrados a todas 
as populações de risco. Estão a ser usados uma 
variedade de métodos, como os dias de saúde na 
escola, dias de saúde das crianças, campanhas de 
vacinação, iniciativas de tratamento orientadas 
para a comunidade e outras atividades comprova-
das de administração maciça de medicamentos, 
para fornecer estes tratamentos às comunidades 
de risco. Por exemplo, o Togo interrompeu com 
êxito a transmissão da filariose linfática, através 
de campanhas anuais de administração maciça, 
usando ivermectina e albendazole, entre 2000 
e 2009 (Caixa  4.5). O êxito destes tratamentos 
maciços ficou a dever-se às campanhas de mobi-
lização social e informação, educação e comuni-
cação, efetuadas antes e durante a distribuição 
de medicamentos e com o envolvimento de agen-
tes comunitários de saúde nessa distribuição.

Deteção precoce e gestão 
descentralizada de casos
Prevenção do tracoma
O tracoma, uma infeção dos olhos causada pela 
Chlamydia tracomatis, é uma importante causa 
de cegueira na Região (Fig. 4.4). A infeção ativa 
começa, muitas vezes, durante o primeiro ano de 
vida ou a infância e pode tornar-se crónica. Se 
não for tratada, acaba por provocar cegueira irre-
versível, normalmente entre os 30 e os 40 anos de 
idade. A infecção transmite-se de pessoa a pessoa 
e, muitas vezes, de criança a criança e do filho 
para a mãe, especialmente em situações em que 
haja falta de água, muitas moscas e aglomerados 

de pessoas. O tratamento e a prevenção do tra-
coma requerem a implementação da estratégia 
SAFE, que poderá implicar cirurgia para quem já 
tiver complicações, antibióticos para as pessoas 
das comunidades endémicas, lavagem do rosto e 
alterações ambientais (melhorar a higiene pes-
soal e o acesso a água potável).

O Gana eliminou o tracoma em 2013 
(Caixa 4.6). O Burquina Faso iniciou a adminis-
tração maciça de azitromicina, em 2010, nos 30 
distritos confirmados com tracoma endémico. 
Uma avaliação de impacto realizada em 2013, 
revelou uma redução significativa da prevalên-
cia do tracoma, mantendo-se apenas a endemia 
em quatro distritos.

Erradicação do verme da Guiné 
O êxito obtido através dos esforços para erra-
dicar a doença do verme da Guiné é notável, 
porque não existem medicamentos nem vacinas 
para tratar a doença. A erradicação da doença 
está mais próxima em virtude de medidas pre-

Caixa 4.5  Eliminação da filariose 
linfática no Togo: uma história de sucesso

Em 2010, o Togo foi o primeiro país da Região Africana 
da OMS a eliminar a filariose linfática. O país efetuou, 
pelo menos, seis rondas consecutivas de tratamento 
maciço em distritos-alvo. Esses tratamentos, rea-
lizados de porta a porta, com o apoio de agentes 
comunitários de saúde, aniquilaram a microfilária 
e interromperam a transmissão local da doença. O 
êxito desses tratamentos maciços ficou a dever-se 
às campanhas de mobilização social e informação, 
educação e comunicação, que se realizaram antes e 
durante a distribuição dos medicamentos, bem como 
à participação dos agentes comunitários de saúde 
nessa distribuição.

Inquéritos de avaliação, realizados em 2009 e 2010, con-
firmaram que o país estava livre da transmissão local 
da filariose linfática. Desde então, o país tem estado 
sob vigilância pós-administração maciça dos medica-
mentos, que é levada a cabo em todo o país, através de 
uma rede de laboratórios do nível distrital e confirmou 
a interrupção da transmissão local da doença.
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Fig. 4.4. Estado de endemicidade do tracoma na Região Africana da OMS, 2010

Cabo Verde

Comores

Maurícia

Seychelles

São Tomé e Príncipe

Endémica
Vigilância
Não endémica
Sem dados

Fonte: World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014. 

Caixa 4.6. Eliminação do tracoma no Gana

O Gana, que eliminou o tracoma em 2013, iniciou as suas atividades de controlo da doença em 2000, quando 16% 
das crianças tinham inflamação tracomatosa folicular. A estratégia SAFE (cirurgia, antibióticos, limpeza facial e alte-
rações ambientais) foi integralmente implementada a partir de 2004 e, em 2007–2008, a prevalência mais elevada 
detetada foi de 2,8%. Por essa altura, já 70% das famílias tinham acesso a água potável e 38% das famílias tinham 
acesso a instalações sanitárias próprias.

O êxito do programa SAFE esteve ligado à forte colaboração entre o Ministério da Saúde, outros ministérios e organi-
zações não governamentais. Muitos parceiros dos setores da saúde, educação e água, saneamento e higiene estiveram 
envolvidas no planeamento inicial e na orçamentação da implementação da estratégia SAFE, que foi integralmente 
implementada em todos os distritos endémicos. 

O rastreio ativo é levado a cabo por enfermeiros de oftalmologia, usando uma lupa e uma lanterna. O rastreio pas-
sivo é realizado por profissionais de saúde devidamente formados, que apresentam uma lista de casos suspeitos às 
autoridades sub-distritais de saúde, de 2 em 2 semanas. A detecção ativa de casos e o tratamento são feitos por um 
enfermeiro de oftalmologia que visita a comunidade e faz o rastreio em crianças em idade escolar e as famílias de 
crianças com casos suspeitos. No início de cada ano escolar, cinco escolas de cada distrito são submetidas a rastreio. 
A sensibilização para este problema de saúde tem aumentado ao longo dos anos, através de mensagens radiofóni-
cas regulares em estações de rádio locais e através das atividades escolares sobre saúde, distribuição de materiais 
informativos e envolvimento dos chefes locais e líderes das comunidades.
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ventivas que têm sido tomadas, como, por exem-
plo, a educação para a saúde, criação de parcerias 
sólidas com as comunidades para uma notifica-
ção e gestão rápidas dos casos, criação de fontes 
de água limpa, tratamento das fontes de água 
com larvicidas ligeiros, uso de filtros de água 
de pano e uma forte vigilância epidemiológica. 
No entanto, tem sido também importante a 
existência de um roteiro claro para a erradica-
ção, assim como o empenho político dos países 
e um processo transparente de certificação. Nos 
15  anos que decorreram entre 1998 e 2013, 39 
países da Região foram certificados pela OMS 
como indemnes da doença do verme da Guiné. 
Outros quatro países não são já endémicos, 
embora ainda não tenham a certificação da OMS 

(Fig. 4.5). Os restantes quatro ainda são endémi-
cos, mas evidenciam progressos para interrom-
perem a transmissão.

Eliminação da lepra 
A lepra foi eliminada como problema nacional 
de saúde pública (a taxa de prevalência é infe-
rior a 1 caso por 10  000 habitantes) em todos 
os países da Região, desde 2007. Apenas per-
manece altamente endémica em zonas loca-
lizadas, em alguns distritos dos países, por 
exemplo, nas Comores (Ilha de Anjouan) e na 
República Democrática do Congo (nas provín-
cias de Bandundu, Equador, Katanga e Pro-
víncia Oriental). O êxito obtido na eliminação 
da lepra está associado a um diagnóstico sim-

Fig. 4.5. Dracunculose (doença do verme da Guiné): estado de certificação dos países da Região 
Africana da OMS, a partir de 2013

Com dracunculose endémica
Países em que não se conhece a 
existência de dracunculose mas que ainda 
não foram certificados

Certificado como livre da dracunculose

Sem dados

Países em fase de pré-certificação

Países anteriormente endémicos
certificados como livres da dracunculose

Cabo Verde

Comores

Maurícia

Seychelles

São Tomé e Príncipe

Fonte: World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014. 
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plificado e à classificação dos casos em formas 
multibacilares e paucibacilares da doença, com 
vista ao tratamento. Esta classificação baseia-se 
na contagem do número de manchas ou lesões 
na pele, tendo os casos multibacilares mais de 
cinco manchas ou lesões. A OMS recomendou 

quimioterapia multimedicamentosa, consis-
tindo na administração mensal de embalagens 
blister de dois antibióticos, durante 6 meses ou 
de três antibióticos, durante 12 meses, de acordo 
com a forma da doença. Esta quimioterapia mul-
timedicamentosa foi fundamental para o êxito 
da eliminação, juntamente com a sua integração 
nos cuidados de saúde primários e a descentra-
lização do tratamento para o nível comunitário, 
com a participação de voluntários, aptos a fazer 
o diagnóstico precoce e a curar milhões de casos 
de lepra. Como mostra o exemplo de Moçambi-
que (Caixa 4.7), a mobilização social e a parti-
cipação das comunidades foi fundamental para 
eliminar a lepra.

Doenças não transmissíveis

A Região não escapou à epidemia mundial das 
DNT. A OMS estima que as mortes por DNT 
deverão aumentar 17% a nível mundial durante 
os próximos 10 anos, e na Região o aumento será 
de 27%, isto é, mais 28 milhões de mortes cau-
sadas por estas doenças, que, até 2030, deverão 
exceder o número de mortes devidas às doenças 
transmissíveis, maternas, perinatais e nutricio-
nais combinadas. Em alguns países africanos, 
como as Maurícia, a Namíbia e as Seychelles, as 
DNT causam mais de 50% de todas as mortes 
de adultos, notificadas. Isto significa que as DNT 
serão em breve a principal causa de falta de saúde, 
incapacidade e morte prematura na Região, com 
um impacto adverso sobre o desenvolvimento 
socioeconómico.

Os quatro principais fatores de risco das 
principais DNT são o uso do tabaco, a inativi-
dade física, o consumo nocivo de bebidas alcoó-
licas e dietas não saudáveis. Estes fatores de risco, 
agindo sozinhos ou em combinação, contribuem 
significativamente para as DNT mais comuns e 
patologias com elas relacionadas. Os fatores de 
risco de DNT que influenciam os indivíduos, 
as famílias e as comunidades são causados por 
determinantes sociais e económicos que existem 

Caixa 4.7. Mobilização social e 
participação das comunidades: o projeto 
COMBI nas províncias do norte de 
Moçambique

No início de 2000, Moçambique era ainda um país de 
lepra altamente endémica, especialmente em três 
províncias do norte (Nampula, Niassa e Cabo Del-
gado), com uma taxa de prevalência superior a cinco 
casos por 10 000 habitantes, em muitos distritos. O 
fardo da doença era agravado por uma má cobertura 
dos serviços de saúde e pela dificuldade do acesso a 
determinadas zonas, com muitas unidades de saúde 
e estradas destruídas durante a guerra civil que se 
travou depois da independência do país.

Para permitir a deteção precoce e o tratamento dos 
casos de lepra nessas províncias, foi lançado um 
projeto intitulado COMBI (COMmmunication for 
Behaviour Impact) nas escolas e as crianças recebe-
ram uma pequena folha de papel, com um desenho 
do corpo humano para indicarem quaisquer manchas 
na pele que tivessem observado nos membros da sua 
família, com o seguinte tema “Inspecione a sua pele 
para ELSI” – sendo ELSI a sigla para Early Leprosy SIgn 
(sinal precoce de lepra).

Para além disso, devido à escassez de centros de 
saúde periféricos, alguns membros da comunidade 
voluntariaram-se como agentes de saúde para dete-
tar casos suspeitos de lepra, transferindo-os para 
confirmação do diagnóstico no centro de saúde 
mais próximo. Depois de confirmado o diagnóstico, 
o voluntário da comunidade recolhe as quantidades 
necessárias de embalagens blister de quimioterapia 
multimedicamentosa para tratar os doentes de lepra 
nas suas respectivas localidades.

Usando o projeto COMBI e os voluntários das comuni-
dades, Moçambique conseguiu reduzir a prevalência 
da lepra nestas três províncias em 5 anos (2002–2007), 
alcançando a eliminação da doença como problema 
de saúde pública, a nível nacional.
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fora do âmbito do setor da saúde. Estes incluem 
a pobreza, a globalização, o comércio, a educa-
ção, a urbanização, as alterações climáticas, as 
condições de emprego e as disparidades entre os 
sexos (ver Capítulo 5 para mais debates sobre os 
fatores de risco).

A Região encontra-se ainda numa fase inicial 
da epidemia de DNT e poderá travar o curso das 
DNT, se for capaz de encontrar uma resposta a 
este desafio, usando soluções sanitárias de baixo 
custo, particularmente a prevenção e a promoção 
da saúde, para toda a população. A legislação será 
um elemento-chave e todos os departamentos 
governamentais, organizações não governamen-
tais e o setor privado deverão trabalhar em con-
junto, para reforçar a organização proposta dos 
cuidados para as DNT aos níveis primário, secun-
dário e terciário dos cuidados de saúde e garantir 
uma abordagem abrangente ao problema.

Doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares, como a hiperten-
são, o AVC, a insuficiência cardíaca e as doenças 
das artérias coronárias, estão a aumentar rapi-
damente na Região e representam, atualmente, 
um grave problema de saúde pública. As doenças 
cardiovasculares exercem grande impacto sobre 
os indivíduos, as famílias e as sociedades, em 
termos de custos com os cuidados de saúde, com 
o absentismo e com a perda de produtividade.

Uma das razões para o recente aumento das 
doenças cardiovasculares é o envelhecimento da 
população na Região. Os fatores de risco com-
portamentais e fisiológicos (hipertensão, glicose 
alta, colesterol alto, excesso de peso e obesidade) 
são responsáveis por 75% das doenças cardio-
vasculares. Um fenómeno importante observado 
em África é a tendência para os sintomas surgi-
ram em idades mais jovens.

A hipertensão é um problema comum entre 
os adultos na Região, que regista a prevalência 
de hipertensão mais elevada do mundo (38,1% 
nos homens, 35,5% nas mulheres), com alguns 
países (e.g. Cabo Verde, Moçambique, Níger, São 

Tomé e Príncipe) notificando taxas de prevalên-
cia de 50% ou mais. A prevalência da hipertensão 
aumentou significativamente nas últimas duas 
a três décadas. Existiam, aproximadamente, 
80 milhões de adultos com hipertensão na África 
Subsariana, em 2000, e as projeções baseadas nos 
actuais dados epidemiológicos sugerem que esse 
número subirá para 150 milhões, até 2025. Para 
além disso, há evidências de que as complica-
ções da hipertensão, particularmente o AVC e a 
insuficiência cardíaca, estão a tornar-se cada vez 
mais comuns na África Subsariana.

O consumo excessivo de sal é comum na 
Região, geralmente porque o sal é usado para 
conservar alimentos e também porque é acres-
centado à comida para a tornar mais saborosa. O 
sal é também adicionado pelo consumidor a ali-
mentos prontos a comer, uma vez que os alimen-
tos transformados são raros. Estudos mostraram 
que uma menor ingestão de sal não só reduz a 
tensão arterial e o risco de doenças cardiovascu-
lares associadas, mas também tem outros efeitos 
cardiovasculares benéficos (ver Capítulo 5 para 
discussão dos esforços feitos pelos países para 
reduzir os níveis de sal na comida).

Doenças respiratórias crónicas

As doenças respiratórias crónicas, como a asma, 
as doenças pulmonares obstrutivas crónicas, a 
tuberculose e o cancro do pulmão, são impor-
tantes causas de doença e morte entre os afri-
canos. Podem começar na infância, através da 
exposição à infeção, à poluição atmosférica 
interna e ao fumo do tabaco, causando incapaci-
dades e mesmo a morte em adultos mais velhos. 
As doenças respiratórias crónicas têm sido alvo 
de pouca atenção na Região, mas um conjunto de 
novas evidências sugere que o fardo das doenças 
a elas atribuível é bastante pesado e pouco reco-
nhecido. A prevalência da asma está a aumentar 
em África, possivelmente devido ao crescimento 
urbanístico e à poluição atmosférica. Nas cida-
des da África do Sul foi notificada uma preva-
lência de asma de 23%.
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Um estudo sobre o Fardo Mundial das Doen-
ças estimou a prevalência mundial das doenças 
pulmonares obstrutivas crónicas em 9,33 por 
1000 para os homens e 7,33 por 1000 para as 
mulheres. Na África Subsariana, as taxas são 4,41 
por 1000 para os homens e 2,49 por 1000 para as 
mulheres. À medida que a população mundial 
envelhece, prevê-se que estas estimativas subam 
para níveis alarmantes, no contexto da exposi-
ção contínua a potenciais fatores de risco, como 
o fumo do tabaco, os combustíveis de biomassa 
e as poeiras ambientais. É importante notar que 
as doenças infecciosas prevalecentes na Região, 
como a tuberculose, tem um forte impacto sobre 
as doenças respiratórias. Estudos realizados na 
África do Sul revelaram que uma história de 
infeção por tuberculose era o fator de risco mais 
comum de doenças pulmonares obstrutivas cró-
nicas. A infeção pelo VIH tem um mau prog-
nóstico nas pessoas com doenças pulmonares 
obstrutivas crónicas, visto que, normalmente, 
provoca uma diminuição da função pulmonar.

Cancro

O cancro está a aumentar na Região, especial-
mente entre as mulheres, que têm as taxas mais 
elevadas de cancro do colo do útero, de todo 
o mundo. As principais causas do cancro em 
África são os agentes infecciosos, o aumento do 
consumo de álcool e de tabaco, dietas não sau-
dáveis, inatividade física e poluição ambiental. 
A maior percentagem de cancros é provocada 
por agentes infecciosos (36%), ao contrário 
do que se verifica em outas partes do mundo: 
esses cancros incluem os carcinomas do colo do 
útero, do fígado e do estômago, o sarcoma de 
Kaposi e o linfoma de Burkitt. Os cancros mais 
comuns entre as mulheres são os da mama, colo 
do útero, estômago, pulmões e colo-retais. As 
taxas de incidência do cancro da mama revelam 
acentuadas desigualdades entre os países ricos 
e pobres. Embora a incidência mais elevada se 
verifique nas regiões desenvolvidas, as taxas de 

mortalidade são muito mais elevadas nos países 
menos desenvolvidos, devido à deteção tardia e 
ao mau acesso às unidades de tratamento. Entre 
os homens, os cancros mais comuns são os da 
próstata e do fígado.

Estimativas de 2008 revelam que o cancro foi 
responsável por 5% das mortes na Região, osci-
lando entre 2%, em países como Burquina Faso, 
Mali, Níger, República Democrática do Congo, 
Serra Leoa e Zimbabwe, e 7% na Argélia. As pre-
visões para 2030 sugerem que haverá 1,3 milhões 
de casos e cerca de 1 milhão de mortes por cancro 
na Região, em grande parte, como resultado do 
crescimento demográfico e do envelhecimento. 
No entanto, dois dos cancros mais comuns na 
Região – do colo do útero e do fígado – estão 
associados a infeções evitáveis pela vacinação. 
Estes cancros são mais frequentes na Região do 
que em outras partes do mundo, sugerindo que o 
uso das vacinas adequadas, que atualmente exis-

O cancro está a aumentar na Região, especialmente entre as 
mulheres, que têm a incidência mais elevada de cancro do 
colo do útero em todo o mundo
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tem, poderá reduzir a incidência destes cancros 
nas futuras gerações.

O que funciona?
Forte liderança para combater o uso do tabaco
O fumo do tabaco é o mais forte fator de risco 
de doenças respiratórias crónicas e de doenças 
cardiovasculares, incluindo o cancro. A combi-
nação de legislação com advocacia baseada em 
evidências para intervenções governamentais 
tem sido fundamental na luta contra o tabaco. 
A África do Sul provou que o controlo do tabaco 
funciona na prevenção das doenças pulmona-
res crónicas. Inicialmente, foi necessário fazer 
uma pressão forte e consistente, para conven-
cer o governo a implementar uma estratégia 
eficaz de luta contra o tabaco. Foi preciso usar 
uma investigação específica do país, oriunda de 
várias disciplinas, para fornecer evidências cre-
díveis que apoiasse os apelos dos grupos de pres-
são. Quando o governo da África do Sul decidiu 
agir, usou várias estratégias. O rápido aumento 
da taxa de imposto sobre os cigarros, que se 
refletiu num aumento do respectivo preço, foi 
particularmente eficaz na redução do consumo 
do tabaco. Um aumento de 10% no preço real 
dos cigarros reduziu o seu consumo entre 6% e 
8% na África do Sul. Embora um aumento da 
taxa de imposto seja normalmente considerado 
como a medida mais eficaz, a existência de legis-
lação contra o tabaco também desempenha um 
importante papel numa estratégia abrangente da 
luta antitabágica. A proibição de publicidade ao 
tabaco e a proibição de fumar em locais públicos 
e nos locais de trabalho, que foram introduzidas 
na África do Sul, tornam mais eficazes outras 
intervenções da luta antitabágica. A legislação 
de luta contra o tabaco, particularmente as leis 
que proíbem fumar em locais públicos fecha-
dos, é uma legislação que se auto reforça, uma 
vez que esclarece e explica que o direito dos não 
fumadores a ar puro se sobrepõe ao direito dos 
fumadores a fumar (ver Capítulo  5 para mais 
informações sobre os fatores de riscos).

Rastreio visual do cancro do colo 
do útero e crioterapia
Estudos-piloto realizados em duas zonas (rurais 
e urbanas) na Guiné ao longo de 4  anos reve-
laram que o uso de testes visuais simples de 
rastreio do colo do útero detectou 300 lesões 
pré-cancerosas e 100 cancros invasivos do colo 
do útero, que posteriormente foram submetidos 
a tratamento. Todas as mulheres com lesões do 
colo do útero receberam tratamento em devido 
tempo, quer por crioterapia (congelamento da 
lesão) para lesões pré-cancerosas ou cirurgia e 
radioterapia para cancros invasivos. É preciso 
disponibilizar urgentemente estas abordagens 
de reduzido custo e eficazes, não apenas em todo 
o país, mas também em outros países africanos.

Anemia falciforme

A anemia falciforme, uma doença genética em 
que os glóbulos vermelhos têm uma malforma-
ção que lhes dá a forma de um crescente ou de 
uma foice, é a doença genética mais prevalecente 
na Região. As células defeituosas podem blo-

Os dois cancros mais comuns na Região – do colo do útero 
e do fígado – estão associados a infeções evitáveis pela 
vacinação 
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quear os pequenos vasos sanguíneos, retardando 
o fluxo sanguíneo, causando dores crónicas, 
infeções e mesmo a morte de tecidos. A forma 
das células significa também que estas são mais 
facilmente destruídas, aumentando a probabili-
dade de uma pessoa com esta doença desenvol-
ver anemia. Embora mais de 40 países da Região 
tenham pessoas com anemia falciforme, a maior 
parte da informação acerca da prevalência da 
doença é proveniente de hospitais e, por isso, 
poderá não dar uma indicação real do número 
de pessoas afetadas na comunidade. Muitas das 
complicações provocadas pela anemia falciforme 
são facilmente tratáveis, mas grande parte dos 
doentes não tem acesso a esses tratamentos, em 
especial os grupos vulneráveis: crianças meno-
res de 5 anos, adolescentes e mulheres grávidas. 
Também é limitado o número de unidades labo-
ratoriais aptas a fazer um diagnóstico rigoroso. 
As pessoas com anemia falciforme são muitas 
vezes estigmatizadas e as crises recorrentes da 
doença interferem com a educação, o trabalho 
e o desenvolvimento psicossocial. Na República 
Democrática do Congo, 12% das crianças hospi-
talizadas em enfermarias pediátricas têm anemia 
falciforme e o custo anual estimado dos cuidados 
é superior a 1000 dólares dos EUA por doente.

Apesar das dificuldades logísticas e económi-
cas, tem sido feito com êxito, em algumas partes 
do continente, o rastreio neonatal da anemia fal-
ciforme, em conjunto com a gestão abrangente 
dos cuidados de saúde. A gestão abrangente dos 
cuidados de saúde consiste em: educação dos 
pais e do doente; alimentação adequada; hidra-
tação adequada; uso de antibióticos e antima-
láricos profiláticos; suplemento de ácido fólico; 
uso de vacinas específicas; seguimento médico 
contínuo; e detecção e tratamento precoce das 
complicações. A implementação bem sucedida 
da gestão abrangente dos cuidados de saúde é 
possível com pessoal formado, unidades especia-
lizadas e adaptação das estratégias às necessida-
des locais de cada comunidade. No Benim, onde 
a gestão abrangente dos cuidados de saúde foi 
implementada, a mortalidade pela anemia falci-

forme em crianças menores de 5 anos é 10 vezes 
mais baixa do que a taxa global de mortalidade 
local das crianças menores de 5 anos.

Noma (cancrum oris, cancro oral 
ou estomatite gangrenosa)

O noma, descrito muitas vezes como a “face da 
pobreza”, afeta as crianças menores de 6 anos de 
idade na África Subsariana. A maioria dos países 
da Região notificam casos de noma, com o Bur-
quina Faso, Etiópia, Mali, Níger, Nigéria e Sene-
gal a registarem os números mais elevados, uma 
estimativa de 100 000 casos. O noma é um tipo 
grave de gangrena que começa como uma lesão 
benigna das gengivas ou da face, destruindo 
rapidamente os tecidos moles e rígidos da boca 
e do rosto. Se não tiver tratamento, esta doença 
é fatal em 70–90% dos casos. Os sobreviventes 
ficam desfigurados para toda a vida e os danos 
funcionais podem deixá-los incapazes de falar 
ou de comer.

No últimos anos, diversos países criaram 
condições através da formação de agentes de 
saúde, especialmente em postos de saúde e clí-
nicas distritais, para identificarem e tratarem o 
noma. Igualmente importante é assegurar que 
todos os centros de saúde possuem os necessá-
rios antissépticos e medicamentos para tratar 
a doença, bem como suplementos nutricionais 
para tratar a malnutrição nestas crianças. É cru-
cial informar os grupos de risco, especialmente 
as mães, acerca desta doença e do modo como 
pode ser evitada e curada. A detecção precoce 
pode ser conseguida garantindo, simplesmente, 
que todas as crianças sejam examinadas para ver 
se têm úlceras na boca. Finalmente, são essenciais 
campanhas de sensibilização para ultrapassar a 
discriminação e os falsos mitos, nomeadamente 
a crença no risco de contaminação.

Distúrbios mentais e neurológicos

Os serviços de saúde mental destinados especi-
ficamente a pessoas com doenças psiquiátricas 
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graves continuam muito limitados na Região. 
Os distúrbios mentais graves e não tratados são 
um importante factor de risco de incapacidade 
permanente e morte prematura. De acordo com 
o Atlas da saúde mental 2011, 80% das pessoas 
que sofrem de distúrbios mentais e neurológi-
cos graves, ou decorrentes do abuso de substân-
cias na Região, não recebem qualquer forma de 
tratamento padrão. Isto fica a dever-se à falta 
de informação, de acesso a cuidados de saúde, 
à estigmatização e discriminação, mas mais fre-
quentemente, devido à ausência de agentes habili-
tados em cuidados qualificados de saúde mental, 
capazes de fornecer os serviços adequados.

O que funciona?
Prestação de serviços de saúde mental a 
nível dos cuidados de saúde primários
Alguns países da Região, como África do Sul, 
Botsuana, Côte d’Ivoire, Etiópia, Madagás-
car, Namíbia, Nigéria e Uganda, estão a notifi-
car bons resultados, após a integração da saúde 
mental nos cuidados de saúde primários e gerais. 
Países como a Etiópia, Gana, Maurícia, Moçam-
bique, Nigéria e Uganda estão também a aplicar 
o Programa de Ação para as Lacunas na Saúde 
Mental (mhGAP), criado pela OMS, que indica 
formas de identificar e cuidar as pessoas com 
problemas de saúde mental, ao nível dos cuida-
dos de saúde primários, particularmente onde 
não há serviços especializados ou onde o seu 
acesso é difícil (Caixa 4.8). Outros países como 
o Benim, Burquina Faso, Burúndi, Maurícia, 
Níger, Serra Leoa e Togo estão a usar módulos do 
mhGAP para o tratamento de distúrbios mentais 
e neurológicos ou decorrentes do abuso de subs-
tâncias nocivas.

Traumatismos por 
acidentes rodoviários

Embora a Região possua apenas 2% dos veícu-
los de todo o mundo, ela contribui com 16% das 
mortes mundiais por acidentes rodoviários e tem 

a taxa de casos fatais mais elevada por acidentes 
de todas as regiões da OMS.

A Nigéria e a África do Sul possuem as taxas 
de casos fatais mais elevadas da Região (33,7 e 31,9 
mortes por 100 000 habitantes por ano, respetiva-
mente). Mais de uma em cada quatro mortes na 

Caixa 4.8. Como o Programa de Ação 
para as Lacunas na Saúde Mental (mhGAP) 
adaptado está a tratar distúrbios mentais 
e neurológicos nas Maurícia

Ao abrigo do Plano de Atividades da OMS para o 
Biénio 2012–2013, o Guia de Intervenção da OMS para 
o mhGAP foi adaptado aos contextos locais e divul-
gado ao pessoal clínico e de saúde e aos médicos das 
comunidades do Ministério da Saúde das Maurícia. 
Neste país houve apenas uma parcial descentraliza-
ção dos serviços de psiquiatria. Embora o país tenha 
psiquiatras nos hospitais regionais, e eles dêem con-
sultas em serviços de centros de saúde da zona, esses 
serviços não existem nos centros de saúde comunitá-
ria. Os enfermeiros psiquiátricos em qualquer um do 
cinco hospitais regionais são poucos e não existem 
enfermeiros psiquiátricos comunitários. Os distúrbios 
psiquiátricos incluídos no mhGAP da OMS adaptado 
eram depressão, psicose, doença bipolar, demência, 
alcoolismo e danos auto-infligidos /suicídio. Um total 
de 110 quadros de enfermagem dos hospitais regio-
nais receberam formação sobre o mhGAP adaptado, o 
que ajudou muito no tratamento dos doentes psiqui-
átricos, tanto nos hospitais regionais como na zona e 
nos centros de saúde comunitários, onde o pessoal de 
enfermagem trabalha numa base rotativa. Eles estão 
hoje em melhor posição para observar e tratar dos 
doentes, bem como para os aconselhar.

Cerca de 20–25% dos doentes que recorrem aos ser-
viços ambulatórios da zona e aos centros de saúde 
comunitários apresentam co-morbilidade de distúr-
bios psiquiátricos a par com a sua doença física. A 
divulgação do mhGAP adaptado junto dos funcioná-
rios clínicos e de saúde, bem como dos médicos da 
comunidade, ajuda-os a tratar melhor os problemas 
de saúde mental dos seus doentes e a evitar o agra-
vamento das suas condições. O mhGAP tem ainda 
ajudado a identificar aqueles casos que precisam de 
ser transferidos para tratamento com especialistas.



Saúde das pessoas: o que funciona

Região ocorre nas estradas da Nigéria. A Nigéria 
e mais seis outros países (África do Sul, Etiópia, 
Quénia, República Democrática do Congo, Repú-
blica Unida da Tanzânia e Uganda), representam 
64% de todas as mortes na estrada na Região. Estes 
sete países terão de reduzir consideravelmente as 
mortes por acidentes rodoviários se a Região quiser 
atingir uma significativa redução das mortes .

Os utentes mais vulneráveis das estra-
das – peões, ciclistas e motociclistas em veícu-
los de duas ou três rodas – constituem mais de 
metade (52%) dos utentes mortos nas estradas 
da Região. Mais de um terço das pessoas mortas 
eram peões (37%). Contudo, os números variam 
muito de país para país. Por exemplo, na Libéria 
e em Moçambique, ser peão é particularmente 
perigoso. Em Moçambique, 55,5% dos mortos 
na estrada eram peões e, na Libéria, 66,3%. No 
entanto, na República Democrática do Congo, 
apenas 5% dos mortos na estrada eram peões.

A maioria dos países na Região ainda não 
possuem políticas que protejam os utentes mais 
vulneráveis da estrada e ainda não aprovaram 
aplicaram legislação abrangente sobre os prin-
cipais factores de risco: controlo da velocidade, 
condução sob o efeito do álcool, uso de cinto de 
segurança e de capacete, bem como o uso de siste-
mas de retenção para crianças. Quando existem 
leis, a sua deficiente aplicação torna-as inefica-
zes. Finalmente, os cuidados pós-acidente são 
inadequados ou inexistentes em muitos países.

Embora as estatísticas apontem claramente 
para um elevado custo económico nos respec-
tivos países, apenas nove dentre eles fizeram 
uma estimativa do custo, em termos de produto 
interno bruto. Esta estimativa oscilou entre 1% 
em seis países e 9% em Angola.

A gestão da segurança rodoviária deverá 
abranger a seguinte legislação, para reduzir os 
riscos de traumatismos por acidentes rodoviá-
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rios: limites de velocidade; prevenção de con-
dução sob o efeito do álcool; uso de cintos de 
segurança e de capacetes para motociclistas; uso 
de sistemas de retenção para crianças; e proibição 
da utilização de telemóveis durante a condução. 
As estradas deverão ser concebidas para garan-
tir a segurança dos seus utentes, e ser sujeitas a 
auditorias de segurança, realizadas por empre-
sas independentes. Por último, deverão ser dis-
ponibilizados uma vigilância eficaz e cuidados 
pós-acidente, incluindo comunicações (números 
de emergência) e transporte para as unidades de 
saúde, com serviços de traumatologia.

Interações complexas das doenças 

As DNT são complexas, têm partilhado fatores 
de risco e podem provocar complicações nas 
doenças transmissíveis e /ou no seu tratamento. 
Os desafios na Região incluem:
 ■ a associação entre a diabetes e a tuberculose; 
 ■ os efeitos do uso da TAR no VIH, que aumenta 

o risco de provocar síndrome metabólica; 
 ■ a própria infeção pelo VIH, que tem sido 

associada a uma risco aumentado de 
desenvolvimento da diabetes e de doenças 
cardiovasculares. 

Sempre que um indivíduo tem uma doença 
complexa, é necessário um correto tratamento de 
todas as patologias , para garantir bons resulta-
dos. Por exemplo, é necessário um correto trata-
mento da tuberculose para um bom tratamento 
da diabetes e, do mesmo modo, é necessário um 
correto tratamento da diabetes para garantir o 
êxito do tratamento da tuberculose.

O que funciona?
Cuidados centrados no doente
Os sistemas de saúde na Região precisam de 
encontrar formas de dar resposta a esta interação 
entre condições e fatores de risco e afastar-se do 
foco nas doenças para um olhar mais centrado 
no indivíduo, que poderá ter um ou mais de fato-
res risco e/ou doenças, atravessando a tradicio-

nal fronteira entre doenças transmissíveis/não 
transmissíveis. Ao observar o fardo conjunto da 
diabetes e da tuberculose, os especialistas defini-
ram determinadas áreas que precisam de obter 
resposta, nomeadamente o rastreio da tubercu-
lose para pessoas com diabetes (e vice versa), o 
impacto do deficiente tratamento da diabetes em 
casos de tuberculose, a implementação do modelo 
da DOTS na gestão clínica da diabetes e o desen-
volvimento e avaliação de melhores testes de diag-
nóstico e monitorização nos serviços de saúde 
(Caixa 4.9).
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Caixa 4.9. Proposta de organização 
de cuidados para as doenças não 
transmissíveis (DNT)

Nível primário dos cuidados de saúde:

 ■ efetuar diagnósticos preliminares;
 ■ transferir para o nível secundário para iniciar o 

tratamento;
 ■ cuidados de rotina usando como base orienta-

ções clínicas adaptadas;
 ■ o papel dos agentes de cuidados de saúde pri-

mários é acompanhar as pessoas com diabetes 
– a detecção de quaisquer resultados anormais 
(e.g. tensão arterial elevada, glicose alta no 
sangue etc.) ou complicações, significará que o 
doente deverá de ser transferido para o nível de 
cuidados secundários;

 ■ a educação do doente adaptada ao contexto 
individual e local.

Nível secundário dos cuidados de saúde:

 ■ confirmação do diagnóstico efetuado ao nível 
dos cuidados de saúde primários;

 ■ início do tratamento e educação;
 ■ rastreio de complicações;
 ■ cuidados de rotina, transferência e apoio ao 

nível primário.

Nível terciário dos cuidados de saúde:

 ■ criar centros de excelência de DNT;
 ■ diagnósticar as complicações;
 ■ prestar cuidados em caso de complicações;
 ■ prover cuidados de rotina, transferência e apoio 

aos níveis secundário e primário.
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A Região está ainda numa fase inicial das 
epidemias de DNT e se é ainda capaz de dar uma 
resposta a este desafio usando soluções de saúde 
de baixo-custo, particularmente a prevenção e a 
promoção da saúde para toda a população, será 
também capaz de travar a progressão das DNT. 
A legislação será um elemento crucial e todos os 
departamentos governamentais, organizações 
não governamentais e o setor privado deverão 
atuar em uníssono para garantir uma aborda-
gem abrangente a este problema.

Em conclusão, as doenças que ameaçam a 
saúde das pessoas na Região são muitas e varia-
das. A Região tem feito grandes progressos na 
implementação de intervenções custo-eficazes 
para minimizar o impacto das várias doenças 
transmissíveis. É preciso responder a certas ques-
tões, nomeadamente o financiamento sustentá-
vel, a capacidade de resposta a novas evidências 

e o reforço de um vasto leque de intervenções. As 
histórias de sucesso sugerem que estas interven-
ções poderão funcionar se forem implementadas 
e sustentadas na sua totalidade. Ao longo deste 
capítulo pudemos observar os atuais esforços ou 
o que se provou que funcionava para melhorar 
a saúde das pessoas na Região, particularmente 
a redução do fardo das doenças transmissíveis 
e não transmissíveis. Os resultados e o impacto 
observados foram consequência do total envol-
vimento das unidades de saúde, a todos os 
níveis do sistema de saúde, da comunidade e de 
um vasto leque de parcerias, aos níveis de país 
e regional. Algumas das melhores abordagens 
para evitar e tratar muitas doenças incluem o 
reforço dos sistemas de saúde, o qual será deba-
tido no Capítulo 6, e a gestão dos riscos, que será 
o tema do Capítulo 5. ■
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Pontos principais

 ■ Alguns países tomaram as medidas corretas para agir sobre os determinantes 
sociais da saúde através da realização de revisões qualitativas dos determinantes 
que afetam a saúde das suas populações e da criação de órgãos nacionais de coorde-
nação, para os abordar.

 ■ Os programas nacionais de nutrição, que juntam todos os serviços de nutrição para 
agir sobre as causas imediatas e subjacentes da malnutrição, especialmente a nível 
da comunidade, são capazes de proteger as pessoas dos efeitos da falta de segurança 
alimentar, uma das causas subjacentes do atraso no crescimento.

 ■ Vários países na Região fizeram esforços consideráveis para atualizarem e reforça-
rem os seus sistemas e infraestruturas de segurança alimentar nos últimos anos. Isto 
inclui a restruturação dos sistemas de controlo alimentar para uma melhor coorde-
nação e integração dos serviços.

 ■ O tratamento da água domiciliária e intervenções de armazenamento seguro, espe-
cialmente com tecnologias de baixo custo como a desinfeção química ou solar, reve-
laram-se bastante rentáveis na disponibilização de água potável. A sinergia entre as 
intervenções destinadas a melhorar a qualidade do ar no interior das casas e da água 
potável, a nível das residências, revelou resultados promissores, juntando a disponi-
bilidade ao domicílio de água para consumo doméstico tratada com a disponibili-
dade de fogões de cozinha de melhor qualidade.

 ■ Os países tomaram medidas para reforçar a sua resiliência aos efeitos adversos das 
alterações climáticas através da criação de grupos de ação nacionais multissecto-
riais e através da avaliação dos fatores de risco ambientais que afetam a saúde e a 
vulnerabilidade humanas às alterações climáticas. Os grupos de ação nacionais dão 
oportunidade aos peritos de diferentes sectores para trabalharem em conjunto no 
desenvolvimento e implementação de planos nacionais de adaptação.

 ■ Estão a ser feitos esforços para reduzir os fatores de risco relacionados com o estilo 
de vida para, entre outras coisas, acelerar a implementação da Convenção-Quadro da 
OMS para a Luta Antitabágica, aumentando os impostos e preços das bebidas alco-
ólicas para reduzir o consumo geral e o consumo excessivo de álcool, e para desen-
volver e implementar orientações nacionais sobre dietas saudáveis e atividade física, 
para a prevenção e controlo das DNT. 

 ■ Um quadro de resposta a emergências (ERF) foi instituído, para ajudar a orien-
tar uma resposta eficaz às emergências agudas de saúde pública desencadeadas por 
desastres ou conflitos naturais. O Quadro descreve um conjunto de procedimentos e 
funções de gestão de emergências, incluindo liderança, gestão de informação, perícia 
técnica e principais serviços.



Introdução

Este capítulo discute os principais determinantes da saúde na Região, incluindo 
os determinantes sociais, alimentação e nutrição, ambiente físico e fatores de 
risco relacionados com o estilo de vida. É essencial compreender o significado 
dos amplos determinantes da saúde, tendo em conta a grande diversidade dos 
potenciais fatores de risco nos países africanos e o número crescente de pessoas 
expostas aos mesmos. O estado da saúde melhora quando são tomadas medi-
das sobre os principais determinantes da saúde, isto é, as condições sociais em 
que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem e os sistemas 
existentes para lidar com as doenças de modo a originar saúde.

Nos anos 80 e 90, a maior parte da África Subsariana testemunhou um 
aumento na privação e pobreza económicas, diminuição na suficiência alimen-
tar, destruição ambiental, aumento do desemprego e uma inversão geral dos 
indicadores de desenvolvimento humano. Na última década, algumas dessas 
influências negativas foram mitigadas devido à redução de conflitos e a uma 
maior estabilidade e investimento, mas esses anos anteriores de instabilidade e 
insegurança tiveram um efeito poderoso e determinante na saúde das pessoas.

Confrontada com níveis elevados de pobreza, má nutrição e desigualdade, 
uma grande percentagem da população enfrenta grandes problemas de saúde 
sem possuir os meios para os ultrapassar. Os pobres enfrentam maiores riscos 
de saúde e transmitem-nos para a geração seguinte. Também possuem taxas 
de sobrevivência mais baixas. Quebrar este ciclo vicioso requer a redução das 
desigualdades económicas e sociais, servindo dessa forma a causa da justiça, 
assim como a da saúde e desenvolvimento. A saúde é um fator de redução da 
pobreza e vice-versa.

Este capítulo discute os principais determinantes da saúde na Região, 
incluindo os determinantes sociais, alimentação e nutrição, ambiente físico e 
fatores de risco relacionados com o estilo de vida.

5.  Determinantes da saúde
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Determinantes sociais

As circunstâncias em que as pessoas crescem, 
vivem, trabalham e envelhecem, e os sistemas 
existentes para lidar com as doenças, determi-
nam os resultados da saúde. Por sua vez, estas 
condições são moldadas por forças e programas 
políticos, sociais e económicos.

A África está em rápida fase de urbaniza-
ção, levando a uma forte sobrepopulação urbana, 
a habitações de má qualidade e a abastecimento 
de água desadequado e nem sempre potável. Em 
2009, 62% do povo africano vivia em habitações 
informais em favelas e áreas rurais, com um acesso 
reduzido a serviços de saúde. Apenas 38% vivia em 
áreas urbanas e tinha um bom acesso a serviços 
de saúde. 

Embora a África esteja a desfrutar de um 
aumento no crescimento económico, o número 
de empregos no sector formal não aumentou de 
forma proporcional à taxa de crescimento econó-
mico. Entre 2000 e 2012, o emprego em 49 países 
com baixos rendimentos aumentou apenas 2,9% 

- bem abaixo da média do crescimento econó-
mico de 7% durante o mesmo período.

Os determinantes sociais são uma das prin-
cipais componentes dos ODM. Os ODM são con-
tratos entre regiões ricas e pobres do mundo para 
enfrentarem a pobreza e as desigualdades. Os 
progressos com vista à consecução dos ODM na 
Região têm sido lentos mas percetíveis. Embora 
os dados fiáveis sejam escassos, a informação que 
está disponível sugere que os progressos com vista 
à redução da pobreza (ODM 1) são lentos. É prová-
vel que a maior parte dos países alcance a educação 
primária universal (ODM 2) até 2015, enquanto 10 
países já alcançaram a paridade de géneros na edu-
cação primária e secundária (ODM 3), em 2005. 
No entanto, espera-se que a maior parte das metas 
dos ODM não seja alcançada, mesmo nos países 
que já apresentam alguns progressos. Por isso, não 
se confia que a situação sofra alterações nos grupos 
mais pobres e mais vulneráveis da Região. Conse-
quentemente, existe a necessidade de abordar os 
determinantes sociais na Região, de modo a asse-
gurar que os pobres não ficam para trás.
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A Declaração Política do Rio de 2011 sobre 
Determinantes Sociais da Saúde identificou 
cinco áreas de ação prioritárias. Estas são:
 ■ área de ação 1: adotar uma abordagem de 

“saúde em todas as políticas” e fomentar 
uma ação intersectorial para a saúde;

 ■ área de ação 2: promover a participação 
social na definição e implementação de 
políticas;

 ■ área de ação 3: reforçar a reorientação do 
sector da saúde com vista à redução das 
desigualdades na saúde;

 ■ área de ação 4: alinhar as prioridades 
nacionais e mundiais com as dos parceiros;

 ■ área de ação 5: monitorizar os progressos e 
reforçar a responsabilidade.

Uma estratégia para agir sobre os 
principais determinantes da saúde

A estratégia regional para agir sobre os princi-
pais determinantes da saúde na Região enco-
raja os países a criar um grupo de ação para os 
determinantes sociais da saúde e o estabele-
cer unidades de coordenação a todos os níveis 
de governo e em todos os sectores. A estratégia 
ajuda os Estados-Membros a promoverem ações 
para reduzir as desigualdades na saúde através de 
políticas e planos intersectoriais, de modo a agir 
de forma eficaz sobre os determinantes da saúde, 
por exemplo educação, urbanização, comércio 
e governação. Também exorta os países a reali-
zarem análises de igualdade para abordarem os 
problemas locais e reduzirem as desigualdades na 
saúde. Moçambique tomou várias medidas com 
vista a alcançar esta situação, criando um órgão 
nacional de coordenação para agir sobre os deter-
minantes da saúde. As Seychelles realizaram uma 
revisão qualitativa detalhada dos determinantes 
da saúde que afetam a saúde da sua população.

Saúde em todas as políticas

A abordagem de saúde em todas as políticas 
aplica conhecimentos de como levar a cabo 

ações intersectoriais para agir sobre a saúde, a 
igualdade sanitária e os seus determinantes. 
Os catalisadores estruturais que influenciam 
as desigualdades na Região incluem educação, 
comércio, globalização, emprego e condições de 
trabalho, suficiência alimentar, habitação, água 
e saneamento.

A África do Sul optou por uma abordagem 
intersectorial – trabalhar com académicos (que 
forneceram as evidências) e a indústria – para 
desenvolver uma redução de sódio nas políticas 
de géneros alimentícios, de modo a enfrentar a 
elevada taxa de hipertensão. A África do Sul é o 
primeiro país no mundo a regular o consumo de 
sódio a nível da produção para várias indústrias.

O Gana tem utilizado o microfinanciamento 
como um veículo para promover a ação intersec-
torial sobre a saúde e o Quénia introduziu um 
plano intersectorial de estímulo económico, que 
incluía o desenvolvimento de piscicultura para 
melhorar tanto a nutrição como as oportunidades 
para o desenvolvimento económico (Caixa 5.1).

Participação e diálogo sociais na 
criação e implementação de políticas

A participação e o diálogo sociais relativamente 
a intervenções de saúde prioritárias têm sido 
utilizados para desenvolver políticas nacionais 
e sensibilizar o público acerca dos determinan-
tes e dos fatores de risco. Os programas prioritá-
rios que beneficiaram da participação e diálogo 
sociais incluem vacinação, VIH/SIDA e a inves-
tigação e resposta a surtos de doenças.

Riscos ocupacionais para a saúde

A maior parte dos trabalhadores na África Subsa-
riana está envolvida no que se chama de emprego 
vulnerável – trabalhadores por conta própria e 
trabalhadores familiares. Em 2009, 77% dos tra-
balhadores encontravam-se em emprego vulne-
rável. Os trabalhadores nessa situação têm pouco 
controlo sobre as suas condições de trabalho ou 
segurança profissional. Em 2010, a OMS, em 
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colaboração com a Organização Internacional 
do Trabalho, desenvolveu um novo instrumento 
chamado HealthWISE. Isto é um instrumento 
prático e orientado para a ação, para introduzir 
alterações no local de trabalho através de esfor-
ços combinados tanto da administração como 
dos empregados, de modo a assegurar a susten-
tabilidade das alterações. Esta abordagem para 
melhorar as condições de trabalho no sector da 
saúde fornece exemplos de práticas inteligentes, 
simples e de baixo custo, as quais podem ser apli-
cadas em qualquer contexto do local de trabalho. 
Em 2010 e 2011, o projeto do instrumento Heal-
thWISE foi aplicado no Senegal e na República 
Unida da Tanzânia, e identificou de forma eficaz 
as ligações entre as condições de trabalho e a pro-
dutividade. Isto contribuiu para a capacitação 

dos empregados, teve um baixo custo e foi adap-
tável ao contexto local, identificou e documentou 
as melhorias e reforçou as redes de empregadores 
através da partilha de boas práticas.

Alimentação e nutrição

Nutrição

Embora a Região seja uma das regiões com a 
maior insegurança alimentar do mundo e sofra 
as consequências da malnutrição, está também 
a enfrentar um novo, mas crescente, fardo de 
doenças crónicas relacionado coma dieta e com 
a obesidade. Os problemas de nutrição persis-
tem em muitos países. Vinte dos 34 países com 
o maior fardo de malnutrição, responsáveis por 
90% do fardo mundial, encontram-se na Região 
e a subnutrição infantil é responsável por 45% 
de todas as mortes em crianças com menos de 5 
anos. Tem havido, na Região, poucas alterações 
na prevalência de atrasos no crescimento (i.e. 
estar abaixo da altura esperada para a idade)– 
estimada em 41,6% em 1990, 35,6% em 2011 e 
35,0% em 2012. A prevalência de peso inferior 
ao indicado para a idade em crianças com menos 
de 5 anos, baixou de 23,6% durante o período de 
1991-2001 para 17,5% durante o período de 2002-
2012, uma redução lenta, mas significativa.

A subnutrição, a obesidade e as doenças cróni-
cas relacionadas com a dieta estão todas enraiza-
das na saúde nutricional dos primeiros 1000 dias 
fundamentais na vida de uma criança. Por isso 
nunca será demais enfatizar a sua importância (ver 
também o Capítulo 3). Na Região, anos de negli-
gência nutricional levaram a um ciclo de malnu-
trição e problemas de saúde, começando no útero, 
continuando através da infância e adolescência e 
passando para a geração seguinte, com o nasci-
mento de bebés malnutridos e com baixo peso à 
nascença. Crianças malnutridas têm uma menor 
probabilidade de ir à escola, uma menor probabi-
lidade de lá permanecerem, uma maior probabi-
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Caixa 5.1. Alterar a dieta no Quénia

A piscicultura faz a diferença no Quénia.

O Governo iniciou a Campanha Comer Mais Peixe, 
ao mesmo tempo em que incentivava a piscicultura. 
A aquicultura, que possui muitas formas diferentes, 
desde pequenos lagos escavados à mão nas cozinhas 
até às grandes lagoas de 1000 m2, são hoje em dia 
populares entre os pequenos agricultores pobres.

A produção aumentou mais de dez vezes, de 4700 
toneladas métricas em 2007 para 48 790 toneladas 
métricas em 2013, avaliadas em cerca de 21 milhões 
de dólares. Existem agora mais de 150 000 piscicul-
tores. Ao abrigo de um programa conhecido como 
Estímulo Económico da Piscicultura, iniciado em 2009, 
o Governo investiu aproximadamente 70 milhões de 
dólares na construção de lagos e na distribuição de 
alevinos e alimentos para peixes aos agricultores. As 
universidades locais também introduziram cursos 
sobre a aquicultura para os agricultores, assim como 
para os estudantes normais.

A aquicultura no Quénia produz atualmente quase 
seis vezes mais peixe que as capturas de pesca marí-
tima. Para além disso, criou emprego para mais de 
500 000 e um emprego indireto para mais de 1 milhão 
de quenianos, de acordo com o Departamento das 
Pescas do Quénia.
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lidade de terem dificuldades académicas e de não 
chegar ao nível dos seus colegas bem alimentados. 

As causas subjacentes da maior parte dos 
problemas de nutrição na Região são: a pobreza 
crónica; a insegurança alimentar – uma dispo-
nibilidade inadequada de alimentos seguros e 
nutritivos, em quantidade e qualidade; o mau 
acesso a serviços de saúde; um ambiente pouco 
higiénico; e má qualidade da água e do sanea-
mento. A epidemia do VIH também teve um 
efeito fundamental na alimentação das crianças 
e dos bebés. Sem intervenções preventivas, cerca 
de um terço das crianças que nascem de mães 
com VIH contraem VIH através da transmis-
são vertical, ficando infetados no útero, durante 
o parto ou na amamentação. Recentemente, a 
urbanização levou a alterações nos padrões de 
dietas e estilos de vida dos indivíduos, nem todos 
positivos, complicando ainda mais os problemas 
de nutrição na Região. Estes fatores são agrava-
dos pelos baixos níveis de educação, especial-
mente nas mulheres, por tabus culturais e devido 
a padrões de alimentação insuficientes.

Painel de análise da situação
Os painéis Renovar os Esforços Contra a Fome 
Infantil (REACH), desenvolvidos pela parceria 
REACH, são instrumentos utilizados para avaliar 
os dados relacionados com a nutrição e para utili-
zar os resultados para como um sistema de alerta 
precoce. Estes permitem, aos países que utilizem 
os dados de forma eficaz, evitar emergências de 
nutrição e melhorar a nutrição em termos globais. 
O exemplo na Tabela 5.1 é uma versão genérica, 
utilizada para identificar atrasos no crescimento. 
Os países adaptam o painel às características e 
necessidades específicas da sua população, mas o 
objetivo é representar indicadores de todos os sec-
tores relevantes à nutrição. Os limites são infor-
mados pelos limiares de saúde pública existentes, 
com base no consenso científico existente.

Os painéis REACH foram elaborados para 
a Etiópia, Gana, Moçambique, Níger, República 
Unida da Tanzânia, Ruanda e Uganda. Os pai-
néis para o Chade e Mali estão em curso.

O que funciona?
Programa nacional de nutrição
Alguns países lançaram programas nacio-
nais de nutrição, juntando todos os serviços 
de nutrição para abordar as causas imediatas 
e subjacentes da malnutrição, especialmente 
a nível da comunidade. A Caixa 5.2 mostra o 
caso da Etiópia, que protegeu de forma eficaz as 
pessoas dos efeitos da insegurança alimentar, 
uma causa subjacente do atraso no crescimento 
das crianças. Entre 2006 e 2010, o número de 
meses durante os quais as pessoas estavam 
seguras em termos alimentares aumentou sig-
nificativamente nas áreas abrangidas, tal como 
o número de refeições que as crianças consu-
miam durante as estações de escassez.

Suficiência alimentar

A recente crise mundial da alimentação piorou 
a já precária situação da alimentação na Região. 
A maior ameaça encontra-se na região do Sahel 
onde, em 2011-2012, mais de 18 milhões de pes-
soas não possuíam segurança alimentar e mais 
de 1 milhão de crianças estavam em risco de con-

Tabela 5.1. Painel de análise da situação – 
Painel Renovar os Esforços Contra a Fome 
Infantil (REACH) 

Categorias existentes de 
importância para a saúde 
pública

Classificação dos limites 
da REACHª

Crítico: ≥ 40% de atraso no 
crescimento

Vermelho: Problema 
urgente que requer medi-
das urgentes

Sério: 30–39% de atraso no 
crescimento 

Vermelho: Problema 
urgente que requer medi-
das urgentes

Fraco: 20–29% de atraso no 
crescimento

Amarelo: Requer medidas

Aceitável: < 20% de atraso 
no crescimento 

Verde: Não é atualmente 
um problema sério

ª Ver http://www.reachpartnership.org/en/web/94591/
toolkit/indicatordashboard.
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traírem malnutrição aguda grave. A situação no 
Sahel continua crítica, apesar da melhor produ-
ção agrícola em 2012 e das boas condições pas-
toris. Isto acontece principalmente devido aos 
efeitos contínuos da crise de 2012, exacerbada 
pelas cheias e pelo conflito no Mali. Em 2013, 
estimava-se que 10,3 milhões de pessoas não 
possuíam segurança alimentar, com mais de 1,4 
milhões de crianças em risco de contraírem mal-
nutrição aguda grave.

Apesar disto, a segurança alimentar e nutri-
cional e a suficiência alimentar não estão refletidas 
de forma adequada nos planos e políticas nacionais 

de desenvolvimento e não existem intervenções 
suficientes. Existe uma necessidade de traduzir 
políticas em ações através da inclusão da nutrição 
nos orçamentos nacionais, porque a maior parte 
do apoio financeiro para melhorar a nutrição vem 
dos parceiros internacionais. Uma vez que a agri-
cultura continua a ser a espinha dorsal das eco-
nomias na Região, um forte sistema de controlo 
da segurança e suficiência alimentares é essen-
cial para proteger tanto os mercados alimentares 
de importação, como de exportação. No entanto, 
a capacidade humana e os recursos necessários 
para alcançá-lo são inexistentes na maior parte 
dos países e o problema é agravado pelo facto de 
as leis alimentares serem muitas vezes incomple-
tas ou desatualizadas. A natureza intersectorial 
da suficiência alimentar e as dificuldades que esta 
coloca para as políticas e ações coordenadas efi-
cazes ao longo dos sectores, é uma das principais 
razões para a falta de ações coerentes.

O que funciona?
Muito foi alcançado na área de criação de polí-
ticas para reforçar a agricultura, a suficiência 
alimentar e nutricional e a segurança alimentar 
na Região, nos últimos 5 anos. Um exemplo é a 
Política de Alimentação e Nutrição do Quénia 
(2011). Um dos compromissos do Governo do 
Quénia era continuar a investir em medidas 
apropriadas para aumentar a qualidade da pro-
dução alimentar para ir sempre de encontro às 
necessidades dos seus cidadãos. Para assegurar 
um aumento sustentável na produção alimen-
tar, o Governo procurou apoiar a produção de 
alimentos ricos em nutrientes (colheitas, gado, 
pescarias) através da promoção da diversifi-
cação e exploração das opções de biofortifi-
cação (Caixa 5.1). No entanto, muito continua 
por alcançar e é fundamental a coordenação 
de intervenções que têm como base as priori-
dades nacionais. Em particular, os governos 
africanos devem assumir a responsabilidade e 
exercer a liderança para agir sobre a insegu-
rança alimentar e a fome, ao fornecerem os 
recursos necessários para o desenvolvimento. 
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Caixa 5.2. Como é que Etiópia utilizou 
uma estratégia nacional detalhada para 
reduzir a subnutrição

Embora a Etiópia dependa principalmente da agricul-
tura alimentada pela chuva, tornando a população 
vulnerável à seca e à insegurança alimentar, conseguiu 
reduzir, na última década, o atraso no crescimento e a 
mortalidade em crianças com menos de 5 anos. Entre 
2000 e 2011, a mortalidade das crianças com menos 
de cinco anos caiu de 139 mortes estimadas por cada 
1000 nascimentos para 77 por cada 1000 nascimentos. 
As taxas de atraso no crescimento entre as crianças 
com menos de 5 anos também se reduziram durante 
este período, de uns estimados 57% para 44%.

Este programa foi reforçado pelas fortes estratégias 
de proteção social da Etiópia, que incluem:

 ■ Um programa de rede de segurança que 
abrange mais de 7 milhões de pessoas nas áreas 
mais pobres do país. O programa de rede de 
segurança é dirigido a lares pobres.

 ■ As intervenções de nutrição com base na comu-
nidade foram integradas nos serviços de saúde 
através do programa de extensão de saúde, que 
aumentou a cobertura dos cuidados de saúde 
primários de 77% das comunidades em 2004 
para 92% em 2010.

As evidências das avaliações sugerem que os serviços 
melhoraram e as pessoas alteraram o seu compor-
tamento. Em 2011, 71% das crianças entre os 6-59 
meses receberam suplementos de vitamina A e 52% 
das crianças entre os 0-5 meses foram exclusiva-
mente amamentadas.
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Devem também implementar políticas apro-
priadas, reforçar a capacidade para o controlo 
de alimentos, incluindo a nutrição e vigilân-
cia das toxinfecções alimentares, e incentivar 
a promoção da saúde, de modo a assegurar que 
os consumidores fazem escolhas informadas, 
seguras, saudáveis e nutritivas.

Segurança alimentar 

Na maior parte dos países da Região, os consu-
midores têm poucas oportunidades para avaliar 
a segurança dos alimentos que ingerem. Surtos 
frequentes de cólera, doenças alimentares zoo-
nóticas como a tifoide e a shigelose, konzo (uma 
paralisia aguda causada pelo consumo de man-
dioca com níveis elevados de cianeto) e aflato-
xicose aguda, continuam a ocorrer em muitos 
países. A presença de contaminantes químicos 
nos alimentos e o aparecimento de estirpes dos 
agentes responsáveis pelas doenças alimentares 
resistentes a vários medicamentos, devido ao seu 
uso indevido nos cuidados de saúde e na criação 
animal, são motivo de preocupação.

Certas bactérias, como por exemplo Salmo-
nella spp. e Listeria monocytogenes, sobrevivem 
durante longos períodos de tempo nas lamas 
de depuração aplicadas normalmente no solo 
agrícola, como fertilizantes. O manuseamento 
pouco higiénico de produtos frescos nos merca-
dos os expõe a mais contaminação. O manuse-
amento das colheitas, especialmente vegetais e 
cereais, e a seleção a nível do solo também expõe 
os alimentos ao pó e à lama. A escassez de água 
leva a que os produtos frequentemente não sejam 
lavados com água potável antes de chegarem aos 
mercados ou serem comidos.

A falta de armazenamento apropriado, 
incluindo refrigeração, significa que os produ-
tos alimentares são expostos a temperaturas 
ambiente elevadas, que permitem o crescimento 
de bactérias. A secagem e armazenamento pouco 
apropriados de cereais e leguminosas aumentam 
o risco de aflatoxicose.

Uma inadequada coordenação entre os 
ministérios e as agências, a sobreposição de 
competências entre as autoridades reguladoras 
do sector alimentar e a inexistência de políti-

Para assegurar um aumento sustentável na produção alimentar, os países estão 
a apoiar a produção de alimentos ricos em nutrientes (colheitas, gado, pescarias) 
através da promoção da diversificação D
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cas nacionais sobre segurança alimentar, agra-
varam o problema. São escassos os peritos em 
segurança alimentar bem como as instituições 
necessárias à sua formação.

O que funciona? 
Sistemas de controlo da segurança alimentar
Vários países da Região têm desenvolvido, nos 
últimos anos, consideráveis esforços para atu-
alizarem e reforçarem os seus sistemas e infra-
estruturas de segurança alimentar. Isso inclui 
a restruturação dos sistemas de controlo dos 
alimentos, para uma melhor coordenação e 
integração dos serviços. Por exemplo, no Mali 
foi estabelecida por lei, em 2003, uma agência 
nacional de segurança alimentar e foi criado 
um conselho nacional de segurança alimen-
tar para coordenar as atividades de segurança 
alimentar, incluindo apoio técnico e cientí-
fico, avaliação de riscos, apoio às atividades 
de vigilância, redes epidemiológicas e comu-
nicação de riscos. No Gabão, Gana e Quénia, 
começaram os esforços para coordenar as res-
ponsabilidades de segurança alimentar através 
da criação de grupos de trabalho e órgãos de 
coordenação.

Envolvimento do consumidor
O ativismo do consumidor é importante para 
assegurar a segurança alimentar. Na Nigéria, 
por exemplo, o Governo criou uma agência de 
proteção ao consumidor, localizada no Ministé-
rio Federal do Comércio. A agência está repre-
sentada na Comissão Nacional do Códex, nos 
concelhos da Agência Nacional para a Adminis-
tração e Controlo dos Alimentos e Medicamen-
tos, na Organização de Normalização da Nigéria 
e nas suas comissões técnicas. No Benim, há 
relatos que o número de associações de consumi-
dores aumentou desde 2001. As duas associações 
mais importantes Que choisir (O que escolher) e 
Ligue pour la défense des consommateurs (Liga de 
Defesa do Consumidor) são membros da Comis-
são Nacional do Códex.

Garantia de qualidade
O sector de horticultura do Quénia é um exemplo 
de como os investimentos na garantia de quali-
dade e segurança alimentar reforçaram a capaci-
dade de dar resposta às exigências de segurança 
alimentar dos mercados externos. Ao investirem 
em sistemas melhorados de saneamento e arma-
zenamento, os principais produtores de vegetais 
frescos do Quénia obtiveram benefícios econó-
micos significativos. No período de 1991-2005, 
o valor das exportações de vegetais frescos no 
Quénia aumentou significativamente.

O ambiente físico 

A Declaração de Libreville de 2008 sobre Saúde 
e Ambiente em África é o quadro utilizado pelos 
países africanos e pelos seus parceiros de desen-
volvimento para agirem sobre os determinantes 
ambientais da saúde humana. Uma avaliação 
com base na Declaração, em 2013, revelou que 
os principais desafios sanitários e ambientais 
continuam a ser: a distribuição de serviços de 
água potável, o saneamento e higiene; a gestão da 
poluição da água, solo e ar; o controlo de veto-
res; a gestão de químicos e resíduos; a segurança 
alimentar; e a saúde no local de trabalho. Estes 
são exacerbados pelos impactos negativos das 
alterações climáticas, pela urbanização não pla-
nificada, pelo crescimento rápido da população 
e pela migração urbana, não planeados, todos 
eles aumentando a pressão sobre os sistemas de 
saúde, já sobrecarregados. 

Água, saneamento e higiene

Em 2011, apenas 64% das pessoas na Região 
tinham acesso a uma fonte de água potável , com 
níveis de acesso a variar dos 47% em Moçambi-
que para 100% nas Maurícia. Embora a Região 
tenha mostrado progressos substanciais com 
vista à consecução das metas dos ODM para 
a água potável (ODM 7 meta C), este número 

Saúde das pessoas: o que funciona
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esconde grandes discrepâncias entre a cobertura 
urbana (85%) e rural (52%).

O acesso a instalações de saneamento melho-
radas (casas de banho melhoradas) é muito limi-
tado na maior parte dos países da Região. A 
cobertura regional é apenas 33% (Fig. 5.1), com 
a cobertura nacional de saneamento melhorado 
a variar de níveis muito baixos no Sudão do Sul 
(9%) e Níger (10%) para 97% nas Seychelles. Com 
apenas 26% da população rural a utilizar sanea-
mento melhorado, as áreas rurais seguem muito 
atrás das áreas urbanas, onde a taxa é de 47%. Até 
2011, apenas quatro países em África estavam no 
bom caminho para atingirem as metas do ODM 
do saneamento. A defecação ao ar livre continua 
a ser uma das principais preocupações na África 
Subsariana, com o número de pessoas forçadas 
a utilizar esta prática por não existir outra alter-
nativa a aumentar, em números absolutos de 188 
milhões em 1990, para 200 milhões em 2011.

O que funciona
Tratamento e armazenamento seguros 
de água para consumo doméstico
A distribuição de água potável é fundamental 
para a proteção e melhoria da saúde das popu-
lações, na Região. Uma avaliação dos planos res-
peitantes à qualidade da água na África do Sul, 
Quénia, República Unida da Tanzânia e Uganda 
evidenciou que existe uma falta de capacidade téc-
nica para os desenvolver e implementar nos países 
africanos (com a exceção da África do Sul). No 
entanto, intervenções de tratamento e armazena-
mento seguros de água para consumo doméstico, 
particularmente o uso de tecnologias de baixo 
custo, tais como a desinfeção química ou solar, 
comprovaram ter uma boa relação custo-eficácia. 
Recentemente, a ênfase tem sido colocada na inte-
gração destas intervenções em prioridades mais 
amplas, como a prevenção da cólera e os mecanis-
mos de redução da poluição do ar interior.

Melhorar a higiene pessoal
O Dia Mundial da Lavagem das Mãos promove 
a sensibilização da importância de lavar as mãos 
com sabão, como forma de prevenir doenças. 
Muitos países africanos levam a efeito celebra-
ções do Dia da Lavagem das Mãos, celebrações 
que têm aumentado cada vez mais em dimensão 
e âmbito. As comemorações em vários países, 
como a Etiópia, Gana e Mali, têm sido ligadas 
a iniciativas mais amplas, como a promoção da 
lavagem das mãos nas escolas (Caixa 5.3).

Poluição do ar interior

A poluição do ar interior devido ao uso doméstico 
de combustíveis sólidos (por exemplo, madeira, 
resíduos agrícolas, estrume animal, carvão vege-
tal e carvão) é uma dos causas ambientais mais 
importantes para o fardo mundial de doenças. Na 
Região, a maior parte das habitações (83%) não 
tem acesso a combustíveis limpos para cozinhar. 
Nas áreas rurais da África Subsariana, apenas 
11% tem acesso a eletricidade e 5% a outros com-
bustíveis limpos para cozinhar, como o gás. 

Fig. 5.1. Percentagem da população a utilizar 
instalações de saneamento por Região da 
OMS, 2000 e 2012
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O fardo na saúde associado à poluição do 
ar interior, na Região, é substancial, sendo cal-
culado, em 2004, em 551  000 mortes devido a 
pneumonia infantil, doenças pulmonares obs-
trutivas crónicas e cancro do pulmão. Pouco 
mais de metade destas mortes (53%) resultam de 
pneumonia infantil.

Riscos da saúde específicos representados pelo 
tipo de combustível para cozinhar (combustível 
sólido como madeira, resíduos agrícolas, carvão 
vegetal, carvão e estrume) e os métodos utilizados 
(como lareiras abertas e fogões com fugas) estão a 
ser avaliados em 44 países na Região.

O que funciona? 
Integrar a qualidade do ar no interior das casas 
e o tratamento da água a nível doméstico
Melhorar a qualidade dos fogões de cozinha e 
o tratamento da água para consumo doméstico 
são duas intervenções ambientais que podem 
ter um papel importante na proteção da saúde, 
ao prevenir a diarreia e as doenças pulmona-
res. Para criar uma sinergia entre interven-
ções destinadas a melhorar a qualidade do ar 
no interior das casas e da água potável a nível 
doméstico, projetos nos Camarões e no Quénia 
mostraram resultados promissores ao juntarem 
o tratamento da água para consumo doméstico 
(verificando as condições de armazenamento e 
melhorando a qualidade da água a nível domés-
tico) e a distribuição de fogões de melhor qua-
lidade, alguns utilizando ainda combustível de 
biomassa e outros gás. Uma avaliação preliminar 
dos projetos revelou:
 ■ Reduções significativas na quantidade de 

combustível utilizado (cerca de 30%) e de 
custos associados (26%) e algumas evidên-
cias de menor tempo a cozinhar (10%), mas 
sem diferença no tempo total de utilização 
do fogão durante o dia.

 ■ Poupanças de custos, porque os fogões e o 
tratamento da água para consumo domés-
tico foram fornecidos ao mesmo tempo, 
pelo mesmo pessoal, que também deu for-
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Caixa 5.3. Melhorar o acesso a água 
potável, saneamento e higiene nas 
instalações de saúde durante emergências 
no norte do Mali

Desde 2012, o Mali tem enfrentado uma crise huma-
nitária séria, resultando na deslocação de mais de 
300 000 pessoas. Este grande afluxo de pessoas 
vindas de zonas de conflito no norte afetou as ins-
talações de saúde, sobrecarregando a sua capaci-
dade para fornecer água potável e manter um bom 
saneamento. Nas zonas de conflito, o abastecimento 
de água tem sido frequentemente interrompido, 
contribuindo para a degradação do saneamento nas 
instalações de saúde.

A OMS trabalhou com o Ministério da Saúde do Mali 
e uma organização não-governamental local (Groupe 
de Recherche pour l’Amélioration des Initiatives) 
para avaliar a situação da água, do saneamento e 
da higiene nas instalações dos distritos de Gao e 
Ansongo e para proporcionar intervenções para 
melhorar as condições, onde necessário. Essas inter-
venções incluíam a distribuição de equipamento e 
produtos (lixivia, kits de tratamento da água); desen-
volvimento de materiais de comunicação (cartazes e 
folhetos); e educação sobre práticas de higiene. Uma 
avaliação pós-intervenção constatou:

 ■ A percentagem de instalações com água de 
consumo potável (água tratada) tinha aumen-
tado de zero para 77% e as instalações com água 
potável armazenada de 26% para 100%.

 ■ O problema das águas residuais nas instalações 
tinha melhorado consideravelmente, de 42% 
com águas residuais em 2012, para 0% após a 
intervenção. Menos instalações continham água 
estagnada à volta dos seus pontos de água. Exis-
tiam menos sinais de defecação ao ar livre (de 
32% em 2012 para 8%, após a intervenção).

 ■ A gestão dos resíduos hospitalares também 
tinha melhorado. O número de instalações com 
caixotes do lixo adequados aumentara de zero 
para 92%, mas a segregação dos resíduos não 
tinha melhorado, apesar da distribuição de cai-
xotes às cores, para a separação. 

Esta experiência está agora a ser aplicada a inter-
venções de água e saneamento nas zonas de conflito 
no Sudão do Sul.
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mação e informações sobre como utilizar o 
novo equipamento.

 ■ Eficácia na concretização de intervenções e 
distribuição de mensagens através dos pro-
fissionais de saúde da comunidade, uma vez 
que estabeleceu confiança e ajudou a supe-
rar as diferenças entre os implementadores 
e a comunidade. 

Alterações climáticas

As alterações climáticas foram reconhecidas 
como uma das principais ameaças mundiais do 
século XXI. Os seus efeitos serão maiores em 
contextos com escassos recursos, tecnologias 
limitadas e infraestruturas frágeis, incluindo 
muitas partes da Região. A África Subsariana já 
carrega um grande fardo de doenças infeciosas, 
muitas delas sensíveis ao clima (por exemplo, 
paludismo, dengue, esquistossomose e menin-

gite meningocócica). Espera-se que as alterações 
climáticas alarguem a disseminação geográfica 
de agentes infeciosos sensíveis ao clima e, por 
isso, aumentem o seu impacto na saúde humana.

Uma análise dos planos nacionais de adapta-
ção às alterações climáticas revelou que os com-
ponentes da saúde eram muito frágeis. A maioria 
centrava-se na agricultura, ambiente e pesca,e 
ainda não tinha considerado a saúde. A OMS 
trabalhou com os países africanos para reforçar 
a sua resistência aos efeitos adversos das altera-
ções climáticas através da criação de grupos de 
ação multissectoriais em 34 países. Os princi-
pais sectores representados num grupo de ação 
incluem saúde, ambiente, agricultura, mundo 
académico, pesquisa e gestão dos recursos hídri-
cos e outras áreas relacionadas, como o governo 
local, organizações da sociedade civil e organi-
zações não-governamentais. Para além disso, 
os grupos de ação nacionais receberam apoio 

Caixa 5.4. Reforçar a capacidade nacional de adaptação para prevenir o paludismo epidémico 
nas zonas montanhosas do Quénia

A distribuição e intensidade da transmissão do paludismo são fortemente influenciadas por fatores climáticos e ambien-
tais. A pluviosidade e a temperatura são os principais fatores que afetam os padrões epidemiológicos do paludismo. 
A pluviosidade deixa água na superfície, onde os mosquitos que transmitem o paludismo procriam e a temperatura 
afeta a biologia, tanto dos mosquitos, como dos parasitas do paludismo. No Quénia, as comunidades que vivem em 
altitudes acima dos 1100 m, especialmente as das regiões montanhosas ocidentais, são mais vulneráveis a epidemias de 
paludismo  devido à variabilidade do clima, à sua falta de imunidade e à falta de preparação dos serviços de saúde. Hoje 
em dia, cerca de 20 milhões de quenianos estão em risco de contrair paludismo. Espera-se que este número aumente, 
uma vez que as alterações climáticas facilitam a transmissão do paludismo nas regiões montanhosas. 

Como resposta a esta situação, o Ministério da Saúde do Quénia está a trabalhar com a OMS num projeto a 4 anos, de 
adaptação às alterações climáticas (que teve início em outubro de 2010) para lidar com o paludismo. Procura reforçar 
a capacidade para prevenir as epidemias de paludismo nas zonas montanhosas ocidentais.

O projeto reuniu 10 anos de dados de base retrospetivos (paludismo clínico e paludismo confirmado em laborató-
rio) e dados climáticos (temperatura e pluviosidade) para desenvolver, com 3 meses de antecedência, um modelo 
nacional de previsão das epidemias de paludismo e um instrumento de apoio às decisões. Este instrumento de alerta 
precoce, de fácil utilização, tem como base um algoritmo simples que relaciona os dados do paludismo e os dados 
meteorológicos. Os profissionais de saúde dos distritos receberam formação para utilizarem este instrumento e as 
estações meteorológicas automáticas receberam a instalação dos programas necessários. Os instrumentos de alerta 
precoce do paludismo permitiram ao programa nacional de controlo do paludismo o planeamento de atividades de 
resposta, incluindo o posicionamento de produtos básicos, reforço de capacidades e sensibilização da comunidade 
em contextos sujeitos a epidemias, como as zonas de Kericho, Kisii e Nandi. A OMS está atualmente a apoiar o Quénia 
no desenvolvimento contínuo do instrumento de alerta precoce do paludismo, para este ser utilizado noutros países 
com padrões do paludismo semelhantes.



102

para avaliarem os fatores de risco ambientais que 
afetam a saúde humana, incluindo os sistemas de 
gestão, assim como as suas vulnerabilidades às 
alterações climáticas. Os grupos de ação nacio-
nais oferecem aos peritos de diferentes sectores 
oportunidades de trabalharem em conjunto na 
formulação e implementação de planos nacio-
nais de adaptação da saúde, destinados a reforçar 
a capacidade de resistência dos países. Até hoje, 
42 países (i.e. todos os países regionais exceto a 
Argélia, a República Democrática do Congo, o 
Ruanda, o Sudão do Sul e a República Unida da 
Tanzânia) desenvolveram esses planos, que estão 
agora a ser implementados em vários deles (por 
exemplo, Etiópia, Gana, Malawi, Quénia e Repú-
blica Unida da Tanzânia), em projetos que inves-
tigam o impacto das alterações climáticas em 
condições específicas, como doenças diarreicas e 
vetoriais e malnutrição. Estes projetos procuram 
reforçar a compreensão dos efeitos das alterações 
climáticas na saúde local e criar evidências sobre 
medidas de adaptação local apropriadas. O exem-
plo do Quénia (Caixa 5.4) ilustra o potencial da 
informação climática em melhorar a vigilância 
operacional das doenças e os alertas precoces.

Substâncias tóxicas

A gestão de químicos continua a ser um pro-
blema na Região, levando a intoxicações, casos 
fatais e contaminações ambientais, em grande 
escala. Os incidentes químicos resultam de um 
reduzido controlo do uso, reciclagem e elimina-
ção de químicos, em muitos países. Embora as 
substâncias químicas sejam utilizadas em quase 
todos os locais de trabalho, o seu uso é especial-
mente generalizado na agricultura. Em contex-
tos agrícolas, podem ser utilizados pesticidas 
mais baratos, criando maiores perigos do que 
quando são utilizadas alternativas mais seguras, 
mas também mais caras.

Em 2004, cerca de 346 000 pessoas morre-
ram em todo o mundo devido a intoxicações 
involuntárias e mais de 90% destas intoxicações 
fatais ocorreram em países com rendimentos 

baixos e médios. As intoxicações involuntá-
rias também causaram a perda de mais de 7,4 
milhões de anos de vida saudável em 2004. Em 
África, as intoxicações causam aproximada-
mente 7500 mortes por ano, sendo as principais 
causas os pesticidas; os produtos domésticos, 
especialmente querosene; produtos farmacêu-
ticos; mordidelas de cobras venenosas; medi-
camentos e plantas tradicionais; e intoxicações 
alimentares (a Caixa 5.5 fornece um exemplo de 
Angola). Até hoje, apenas sete países na Região 
possuem um centro antivenenos: África do Sul, 
Argélia, Gana, Madagáscar, Quénia, Senegal e 
Zimbabwe.

A OMS tem estado a trabalhar com seis países 
(Camarões, Madagáscar, Moçambique, Quénia, 
República Unida da Tanzânia e Senegal) para 
reforçarem a sua gestão de pesticidas.  Todos os 
países criaram quadros regulatórios nacionais, 
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Caixa 5.5. Identificação e gestão de 
intoxicações com massa de brometo, em 
Angola

A 24 de outubro de 2007, as autoridades sanitárias 
angolanas detetaram um surto de uma doença neu-
rológica aguda, que afetava mais de 40 pessoas no 
município de Cacuaco, na província de Luanda. Os 
sinais indicavam a presença de uma etiologia tóxica.

Os inquéritos locais revelaram químicos tóxicos na 
comunidade. Os laboratórios de referência detetaram 
níveis elevados de brometo nas amostras de sangue 
colhidas às pessoas afetadas e níveis elevados de 
brometo de sódio nas amostras de sal fino, recolhidas 
das casas das pessoas com sintomas.

A OMS coordenou vários parceiros para eventual-
mente identificar o maior surto de intoxicação de 
brometo alguma vez notificado, com 458 casos regis-
tados entre 19 de outubro e 5 de dezembro de 2007. 

A identificação do brometo mostrou ser desafiante 
por diferentes razões, especialmente devido à apre-
sentação incomum desta intoxicação, resultando da 
exposição acumulativa a brometo ao longo de um 
período de vários dias. Esta intoxicação massiva realça 
a necessidade de implementar programas nacionais 
de químicos e de segurança alimentar, eficazes. 
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para efeitos de saúde pública, a fim de melhorar 
os procedimentos de registo de pesticidas, como 
diclorodifeniltricloroetano (DDT), e reforça-
ram a sua monitorização, avaliação e controlo 
pós-registo. Funcionários de todos os sectores 
relevantes, especialmente saúde e agricultura, 
e a autoridade industrial de registo de pestici-
das, receberam formação sobre os problemas de 
gestão de pesticidas, permitindo que o sector da 
saúde inf luencie as políticas de gestão de pesti-
cidas noutros sectores relevantes.

Riscos relacionados 
com o estilo de vida
Nas últimas décadas, as DNT tornaram-se um 
problema significativo na Região, agravando o 
fardo, vindo de longa data, das doenças infe-
ciosas. As DNT tendem a ser causadas por fato-
res do estilo de vida e na Região o seu aumento 
pode ser atribuído a três principais fatores: o 
envelhecimento da população, a rápida urba-
nização e à globalização. No entanto, outros 
fatores como o consumo excessivo de álcool, o 
consumo excessivo de drogas e o consumo de 
tabaco, estão no topo da lista de fatores críti-
cos que afetam a saúde na Região. Apenas um 
pequeno número de países possui políticas de 
controlo de álcool ou regulamentações relativas 
à sua publicidade e muito poucos possuem uma 
compreensão detalhada da natureza e extensão 
do consumo de drogas. Os serviços e as inter-
venções de saúde dirigidas às pessoas afetadas, 
são escassos.

As mudanças nos padrões de trabalho e o 
aumento da urbanização estão a levar a baixos 
níveis de atividade física e ao aumento dos níveis 
de obesidade. Estes fatores estão a contribuir 
para um aumento da hipertensão (pressão arte-
rial elevada) e para um aumento dos níveis de 
glicemia e colesterol. Estes, por sua vez, estão a 
levar a um aumento de doenças cardiovascula-
res e diabetes. Não é raro encontrar num mesmo 
indivíduo múltiplos  fatores de risco. 

Consumo nocivo do álcool

As doenças causadas pelo consumo nocivo do 
álcool estão a aumentar na Região. Entre 2000 
e 2004, a percentagem estimada de mortes atri-
buíveis ao consumo nocivo do álcool era de 2,1-
2,4%. Evidências mais recentes, que indicam uma 
relação entre o consumo excessivo de álcool e as 
doenças infeciosas, sugerem que a percentagem de 
mortes atribuíveis ao álcool é consideravelmente 
mais elevada que o anteriormente estimado. 
Inquéritos sobre o consumo de 
álcool na Região revelam uma 
grande variedade nos níveis 
de consumo, variando entre 
níveis elevados de abs-
tenção, em alguns países, 
até elevados volumes 
de consumo, nou-
tros, com conse-
quências negativas, 
sociais e de saúde, 
associadas. 

Apesar dos 
danos significa-
tivos que o con-
sumo nocivo do 
álcool inflige à saúde, 
poucos países pos-
suem políticas ade-
quadas de controlo 
do álcool. Nos inqué-
ritos realizados em 
2008-2009, apenas 
10 países na Região 

Intervenções centradas na educa-
ção da população, com uma base 
comunitária, sobre os efeitos 
nocivos do álcool, a criação de 
alternativas recreativas, a utiliza-
ção de impostos para aumentar 
o custo das bebidas alcoólicas 
e o reforço no cumprimento da 
Lei irão provavelmente reduzir o 
consumo nocivo do álcool 

O
M

S/
Ju

lie
 P

ud
lo

w
sk

i



104

indicaram que possuíam, recentemente, políti-
cas de controlo de álcool e apenas 16 possuíam 
regulamentos relativos à sua publicidade. Muitos 
países ainda não utilizam, regularmente, siste-
mas de vigilância e monitorização. Poucos países 
possuem instalações hospitalares e ambulató-
rias que ofereçam intervenções ou tratamentos 
para o abuso e dependência do álcool. As razões 
para esta situação incluem dotações orçamen-
tais baixas ou inexistentes, a debilidade geral dos 
sistemas de saúde e a falta de infraestruturas de 
saúde pública.

As intervenções centradas na educação da 
população, com uma base comunitária, acerca 
dos efeitos nocivos do álcool, na disponibili-
zação de alternativas recreativas, na utilização 
de impostos para aumentar o custo das bebi-
das alcoólicas e no reforço do cumprimento 
da Lei, irão provavelmente reduzir o consumo 
nocivo do álcool. Na África do Sul, o aumento 
nos impostos e consequentemente dos preços de 
bebidas alcoólicas, reduziu em termos globais o 
consumo, e o consumo excessivo, de álcool.

Abuso de substâncias nocivas 
para a Saúde, de drogas

A morbilidade resultante do consumo de drogas 
está associada a um risco acrescido para a saúde, 
expresso por patologias como VIH/SIDA, a 
tuberculose, as hepatites, doenças cardiovascu-
lares, os suicídios e mortes devido a overdoses.

As tendências na utilização das drogas ilíci-
tas mais comuns (heroína, cocaína e anfetami-
nas) sugerem que estas estão a aumentar por toda 
a Região. As diferenças nos padrões de consumo 
de drogas são determinadas principalmente pela 
disponibilidade local. Este aumento está ligado 
não só a mudanças económicas e sociais rápi-
das, mas também à instabilidade política predo-
minante em muitos países africanos, a qual, por 
sua vez, leva a mecanismos frágeis de aplicação 
da lei, à corrupção e à pobreza, o que aumenta a 
vulnerabilidade aos mercados de drogas.

Foram registados aumentos significativos 
na disponibilidade de drogas ilícitas nas zonas 
costeiras. Uma grande diversidade de países da 
África Ocidental, incluindo o Benim, Cama-
rões, Côte d’Ivoire, Gana, Guiné-Bissau, Libé-
ria, Nigéria, Senegal e Togo, são utilizados como 
plataformas temporárias para o transporte de 
cocaína. Na África Oriental, foi também regis-
tado um aumento do tráfico de heroína nas zonas 
costeiras de países como, Maurícia, Moçambi-
que, Quénia e República Unida da Tanzânia. 
Existem indicações que a Etiópia, Uganda e 
Zâmbia estão vulneráveis e poder-se-ão tornar 
em novos países de trânsito de drogas. Os 16 
países referidos anteriormente, da África Oci-
dental e Oriental, são responsáveis por cerca 
de 53% da população que consome drogas na 
Região.

A prevenção e tratamento da dependên-
cia de drogas são essenciais para a redução da 
procura de drogas ilícitas e para a prevenção 
dos efeitos nocivos da toxicodependência. Nos 
países africanos a atual compreensão limi-
tada da natureza e da extensão do consumo 
de drogas, dificulta uma resposta específica. 
A ausência de sistemas de vigilância também 
limita a identificação de padrões emergentes no 
consumo de drogas.

Financiamento insuficiente, escassez de 
profissionais de saúde qualificados, instalações 
laboratoriais de reduzida qualidade, instalações 
para tratamento dos doentes inadequadas e falta 
de vontade política, são alguns dos obstáculos ao 
controlo do abuso de drogas, na Região. 

Os recursos investidos nas medidas de con-
trolo formais devem ser associados com medi-
das de prevenção do consumo e de tratamento 
da dependência de drogas. Para agir sobre estas 
falhas, o Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime e a OMS acordaram realizar um 
programa conjunto, reforçando a sua colaboração 
sobre cuidados de saúde e tratamento a depen-
dentes de drogas, a partilha de redes de inter-
venção e a interagindo com outras organizações 
não-governamentais e os Estados-Membros.

Saúde das pessoas: o que funciona
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Consumo do tabaco

A intensificação dos esforços de marketing por 
parte da indústria do tabaco e o rápido cres-
cimento da população na África Subsariana, 
levaram a um aumento da disponibilidade de 
produtos do tabaco na Região. Para contrariar 
esta situação, estão a ser envidados esforços para 
acelerar a implementação da Convenção-Qua-
dro da OMS para a Luta Antitabágica e os países 
na Região estão agora a desenvolver e implemen-
tar políticas de controlo do tabaco.

A África do Sul utilizou um processo inter-
sectorial para abordar a epidemia de consumo do 
tabaco, através de legislação. O valor económico 
do tabaco, calculado com base em investigação e 
modelos econométricos medindo os custos e os 
benefícios do consumo do tabaco, no país teve um 
papel significativo na legislação sobre o tabaco. 
As sondagens da opinião pública complementa-
ram os dados quantitativos e revela-
ram que a maioria dos cidadãos da 
África do Sul apoia todas as formas 
de regulação do tabaco. Como resul-
tado das multifacetadas evidências 
e da atenção dedicada ao assunto, o 
Governo da África do Sul promul-
gou a Lei de 1993 sobre o Controlo 
de Produtos do Tabaco, que, entre 
outras coisas, aumentou a tributação 
sobre os produtos de tabaco. Uma 
forte vontade política foi uma parte 
importante deste processo. Em 1993, 
o Presidente da África do Sul mos-
trou o seu forte compromisso para 
regular os produtos de tabaco, envol-
vendo vários parceiros num diálogo 
sobre o controlo do tabaco. O que foi 
mantido em 1998, quando o Ministro 
da Saúde se comprometeu a decretar 
regulamentação mais rigorosa.

O que funciona?
Proibir o consumo de tabaco nos locais públicos
Proibir fumar em locais públicos fechados ou 
semicobertos protege de forma eficaz os mem-
bros do público de serem expostos ao fumo pas-
sivo. Vinte e oito países já baniram o consumo 
de tabaco nos locais públicos e cinco possuem 
ambientes abrangentes 100% livres de tabaco. 
Estes países obrigam à colocação de sinais visí-
veis de proibição de fumar, em todos os locais 
públicos.

Proibir a publicidade
Uma proibição total da publicidade, da promo-
ção e do patrocínio ao tabaco é bastante eficaz 
para evitar o início e reduzir a continuação do 
consumo do tabaco. A maior parte dos países na 
Região proibiu ou restringiu a publicidade, pro-
moção e patrocínio ao tabaco. Dez países pos-
suem uma completa proibição à publicidade ao 

Vinte e oito países proibiram fumar em locais públicos e cinco possuem 
ambientes 100% livres de fumo 
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tabaco e dois países possuem uma vasta proibição 
à promoção e patrocínio ao tabaco. O Presidente 
do Gana assumiu um compromisso pessoal para 
aplicar uma forte legislação de controlo do tabaco 
e em julho de 2012 foi aprovada a Lei de Saúde 
Pública, uma consolidação de nove leis de saúde 
pública que incluía um conjunto de medidas de 
controlo do tabaco. Entre outras medidas, esta lei 
proíbe toda a publicidade, promoção e patrocínio 
ao tabaco, incluindo no local de venda.

Anúncios para defesa da saúde com imagens
Os anúncios com imagens comunicam os riscos do 
tabaco para a saúde de forma mais eficaz que um 
simples aviso em texto. Trinta e três países na Região 
exigem avisos para defesa da saúde nas embalagens 
dos produtos do tabaco e cinco desses países exigem 
atualmente avisos com imagens. Nesses países, o 
maço de tabaco já não é um veículo de publicidade 
gratuita e contínua para a indústria do tabaco, mas 
sim uma fonte de informação transmitindo mensa-
gens de saúde positivas para o público. Em julho de 
2012, o Governo de Madagáscar adotou regulamen-
tos que obrigam a colocação de anúncios com avisos 
dos riscos para a saúde com imagens, em todas as 
embalagens de tabaco. Os anúncios cobrem 50% 
tanto da frente como das costas das embalagens 
de tabaco, com uma imagem à frente e um aviso 
escrito, na língua malgaxe, no lado contrário.

Tributação
Aumentar o preço de venda de produtos do tabaco 
através de impostos elevados é uma intervenção 
eficaz, que está a ser amplamente utilizada na 
Região. Quando os impostos aos produtos do 
tabaco são aumentados, os preços aumentam e 
o consumo, posteriormente, diminui. Embora 
todos os países possuam vários impostos aos 
produtos de tabaco, a forma que aumenta mais 
eficazmente os preços de venda é o imposto espe-
cial sobre o consumo. Cerca de 90% dos países na 
Região cobram impostos especiais sobre o con-
sumo aos produtos do tabaco.

Monitorização e vigilância
Monitorização e vigilância do consumo do 
tabaco e políticas de controlo do tabaco, são 
fundamentais para se avaliarem os efeitos de 
iniciativas de controlo do tabaco. Quarenta e 
cinco países na Região realizam inquéritos aos 
jovens para seguir as tendências no consumo do 
tabaco e avaliar o impacto das intervenções de 
controlo do tabaco, ao longo do tempo. Os países 
também começaram a inserir questões acerca do 
consumo do tabaco nos inquéritos nacionais, já 
existentes, à população.

Inatividade física

A inatividade física é um fator de risco para a 
diabetes e doenças cardíacas que está a crescer, 
mas é um problema amplamente não reconhe-
cido na Região. Embora o nível médio de inati-
vidade física (28%) esteja abaixo dos valores da 
maior parte das outras regiões, existem grandes 
diferenças entre e dentro dos países. As mulhe-
res são especialmente inativas, registando níveis 
mais elevados de inatividade que os homens, em 
quase todos os países da Região (Fig.  5.2). Na 
Suazilândia, 72,1% das mulheres são fisicamente 
inativas (para os homens a taxa é de 65,9%), 
enquanto na Namíbia, 65,9% das mulheres são 
fisicamente inativas, comparando com os 51,9% 
dos homens namibianos.

Em África, a maioria das atividades físicas 
está associada a atividades ocupacionais, espe-
cialmente nas áreas rurais. Com a urbanização 
a crescer rapidamente e com as alterações ocu-
pacionais de trabalhos manuais para atividades 
mais sedentárias e com base em escritórios, a 
inatividade física é um fator de risco cada vez 
mais importante.

Vários países, incluindo Cabo Verde, Lesoto, 
Ruanda e Togo, desenvolveram, ou estão a desen-
volver, estratégias nacionais multissectoriais 
para abordar os fatores de risco, em consonância  
com o Plano Mundial de Ação para a Prevenção 
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e Controlo das Doenças Não Transmissíveis para 
2013-2020. Estas estratégias apoiam algumas das 
seguintes medidas:
 ■ desenvolvimento e implementação de 

orientações nacionais sobre atividade 
física para a saúde;

 ■ introdução de políticas de transporte em 
cooperação com os sectores relevantes, 
que promovem métodos ativos e seguros 
de viagem para as escolas e locais de tra-
balho, e vice-versa;

 ■ assegurar que os ambientes físicos permi-
tem deslocações entre casa e emprego em 
segurança e a criação de espaços para ativi-
dades recreativas; por exemplo, as Maurícia 
criaram ginásios gratuitos e desenvolve-
ram pistas sanitárias, onde se pode andar 
ou correr sem perigo, de modo a que as 
pessoas de todas as idades possam realizar 
regularmente atividades físicas .

Dietas pouco saudáveis

Comer alimentos pouco saudáveis é um fator de 
risco importante para as DNT. As dietas pouco 
saudáveis são aquelas com gorduras saturadas e 
trans, açúcar, excesso de sal e de calorias , mas 
com poucos nutrientes provenientes de frutas 
e vegetais. Existe uma escassez de dados sobre 
a ingestão de gorduras, açúcar, sal e calorias 
pelas pessoas na Região. Os dados da aborda-
gem faseada da OMS à vigilância (STEPS) (um 
método simples, padronizado, desenvolvido pela 
OMS para recolher, analisar e divulgar dados de 
países membros) e outros inquéritos realizados 
na Região ao longo da última década mostram, 
na maior parte dos países, um baixo consumo 
de fruta e de vegetais. O consumo de alimentos 
pouco saudáveis está associado a fatores como a 
rápida urbanização e a globalização assim como a 
persistência de pobreza e o subdesenvolvimento.

Em vários países da Região, os níveis de 
excesso de peso e obesidade atingiram pro-
porções epidémicas, especialmente entre as 
mulheres. De acordo com os dados do inquérito 
STEPS, 59,4% das mulheres nas Maurícia esta-
vam classificadas com excesso de peso ou como 
obesas, sendo os números no Lesoto semelhantes 
(58,2%). Cerca de metade das mulheres na cate-
goria de excesso de peso eram obesas.

Níveis elevados de glicose e de colesterol 
podem ser causados por dietas ricas em gordu-
ras e pobres em frutas, vegetais e nutrientes e por 
inatividade física. A glicose sistematicamente 
elevada pode causar diabetes e níveis elevados 
de colesterol no sangue podem causar doenças 
cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Os 
problemas de saúde devido a estes fatores con-
tribuem significativamente para a mortalidade 
nos países com baixos e médios rendimentos. 
Existem previsões que a diabetes será a sétima 
principal causa de morte a nível mundial até 
2030; as projecções indicam que o número total 
de mortes devido a diabetes aumente em mais de 
50% nos próximos 10 anos. Nos países onde os 

Fig. 5.2. Prevalência da inatividade física 
entre os adultos com 15 ou mais anos de idade 
(%) por sexo e Região da OMS, 2008
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dados do inquérito STEPS sobre os níveis de gli-
cose em jejum estão disponíveis, verificou-se que 
entre 5 e 15% da população tem diabetes.

Apenas um pequeno número de países afri-
canos documentam os níveis nacionais de coles-
terol. Estes são normalmente baixos, exceto nas 
Maurícia e nas Seychelles, onde foram encontra-
dos níveis elevados de colesterol em 31,5 e 59,7% 
da população. Vários governos estão a trabalhar 
para reduzirem os níveis excessivos de açúcar 
e sal nos alimentos vendidos à sua população, 
seja através de diálogo com a indústria ou sim-
plesmente através de proibições. As Maurícia 
proibiram a venda de refrigerantes e sumos açu-
carados e de aperitivos pouco saudáveis (ricos 
em calorias, sal, gorduras e açúcar) nas can-
tinas das escolas e introduziram um imposto 
sobre o açúcar presente nas bebidas açucaradas. 
O Governo das Maurícia iniciou também um 
diálogo com a indústria alimentar, procurando 
alcançar uma redução voluntária da quantidade 
de sal no pão e nos produtos alimentares trans-
formados. A África do Sul regula a quantidade 
de sal nos produtos alimentares transformados e 
a utilização de gorduras trans nos processos de 
produção de alimentos.

Comportamento sexual

O comportamento sexual varia bastante entre 
países e regiões. Sexo pouco seguro ou sem pro-
teção aumenta a probabilidade de infecção pelo 
VIH, de outras infeções sexualmente transmis-
síveis e de gravidez não planeada. 

Das 2,7 milhões de novas infeções pelo VIH 
em todo o mundo em 2010, 70% (1,9 milhões) 
ocorreram na África Subsariana. A maior parte 
das pessoas com novas infeções, nesta região, 
adquire o vírus durante relações sexuais heteros-
sexuais, sem proteção. A prevalência da infeção 
do VIH entre mulheres jovens na África Subsa-
riana é desproporcionadamente mais elevada que 
entre os homens jovens. Em 2010, 71% das pes-
soas entre os 15-24 anos que viviam com o VIH 
eram mulheres e um quarto de todas as novas 

infeções pelo VIH em todo o mundo ocorriam 
em mulheres jovens entre os 15-24 anos. Isto 
acontece devido ao fato de as mulheres terem 
um início na vida sexual mais precoce que os 
homens e utilizarem menos vezes preservativos 
(42% contra 63,6%) durante o ato sexual, devido 
à violência sexual contra as mulheres e raparigas 
e a fatores biológicos. Para além disso, as rapa-
rigas adolescentes têm um risco acrescido, uma 
vez que são muitas vezes casadas com parcei-
ros mais velhos, que têm mais probabilidade de 
terem sido expostos ao VIH. Por exemplo, num 
estudo, verificou-se que 30% dos maridos de 
raparigas adolescentes tinham VIH , enquanto 
nos rapazes da mesma idade se observava uma 
taxa de 12% de VIH positivo. 

Várias outras infeções resultam de compor-
tamentos sexuais de risco. O HPV, que é res-
ponsável por quase todos os cancros do colo do 
útero, é transmitido sexualmente. O cancro do 
colo do útero é a principal causa das mortes por 
cancro na Região. Outras infeções sexualmente 
transmitidas, como a sífilis, gonorreia e clamídia 
são totalmente atribuíveis a sexo sem proteção e 
ainda ocorrem em vários países africanos.

Catástrofes – incluindo conflitos

Os conflitos e emergências são um teste a todos os 
elementos de um sistema de saúde pública. Os ser-
viços de saúde de rotina são interrompidos e os pro-
fissionais de saúde deslocados, atacados ou mortos. 
Em 2011, 35 países na Região registaram emergên-
cias, definidas como condições de risco que exigem 
uma ação imediata. Em 2012, mais de 27 países 
registaram situações de emergência (Fig. 5.3).

Muitas vezes, uma emergência evolui para 
uma catástrofe, que é definida como uma per-
turbação séria do funcionamento de uma comu-
nidade ou sociedade, resultando em perdas 
humanas, materiais, económicas ou ambien-
tais generalizadas, que excede a capacidade da 
comunidade ou sociedade afetada de a enfrentar, 
utilizando os seus próprios recursos. 
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Desastres recentes na Região incluem:
 ■ A violência após as eleições de 2007-2008 no 

Quénia, que deslocou mais de 300 000 pessoas;
 ■ O grande surto de cólera no Zimbabwe 

em 2008, com mais de 11 000 casos e uma 
mortalidade elevada;

 ■ A seca de 2009 no Corno de África que 
afetou cerca de 13 milhões de pessoas;

 ■ A violência após as eleições de novembro de 
2010 na Côte d’Ivoire, que deslocou mais de 
900 000 pessoas;

 ■ As cheias de 2010-2011 em nove países 
da África Austral, que afetaram cerca de 
150 000 pessoas e destruíram terrenos agrí-
colas, habitações e infraestruturas sociais, 
incluindo instalações de saúde;

 ■ A crise alimentar de 2011-2012 no Sahel 
(envolvendo nove países da África Ocidental);

 ■ As cheias de 2012 nos Camarões, Comores, 
Congo, Moçambique e Nigéria;

 ■ Os surtos de cólera de 2012 no Congo, 
República Democrática do Congo, Serra 
Leoa e Uganda (95 000 casos);

 ■ A doença do vírus do ébola de 2012 na Repú-
blica Democrática do Congo e no Uganda;

 ■ O conflito armado na República Centro-
-Africana e no Sudão do Sul, em finais de 
2013, necessitando de uma resposta integrada 
por parte da OMS e de outros parceiros;

 ■ O surto do vírus ébola, em 2014 na África 
Ocidental, que desde então se tornou no 
maior, mais grave e mais complexa epide-
mia na história da doença.

O que funciona?
A Ação do Quadro de Resposta 
às Emergências da OMS 
A estratégia sobre gestão de riscos de catástro-
fes para o sector da saúde na Região foi apro-
vada pelos Estados-Membros em 2012. Embora 
a estratégia procure reforçar as capacidades 
dos países na gestão de riscos a longo prazo, 
são sempre necessárias estratégias para gerir 
as emergências de saúde pública, em constante 
mudança. O Quadro de Resposta às Emergên-
cias (ERF) foi publicado pela OMS em 2013 para 
orientar uma resposta eficaz da OMS às emer-
gências agudas de saúde pública, provocadas por 
catástrofes naturais ou por conflitos. O ERF des-
creve um conjunto de procedimentos de gestão 
das emergências e as funções críticas da OMS 
para uma resposta eficaz às emergências agudas 
de saúde pública. Estas funções são: liderança, 
gestão de informação, especialização técnica e 
serviços essenciais.

A 5 de dezembro de 2013, houve um aumento 
da violência na República Centro-Africana que 
levou à morte de mais de 1000 pessoas numa 
semana e à deslocação de mais de 400 000 pes-
soas, apenas em Bangui. A pilhagem e destruição 
dos serviços de saúde e a morte de profissionais 
de saúde resultou num colapso total do sistema 
de saúde. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram 
diretamente afetadas pela crise, ficando sem 
acesso a cuidados de saúde. A 16 de dezembro 
de 2013, a Diretora-Geral da OMS declarou uma 
crise humanitária na República Centro-Afri-
cana, uma emergência de saúde pública de Grau 
3 (o nível de crise mais elevado). Os procedimen-
tos do ERF foram imediatamente ativados. Em 
menos de 1 semana, a OMS colocou um especia-
lista em emergências de saúde com uma equipa 
de resposta forte. Durante as semanas seguin-
tes, foram colocados mais de 20 profissionais de 

Fig. 5.3. Países que registaram situações de 
emergência na Região Africana da OMS, 2012
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emergência de saúde pública para as operações 
de resposta no terreno. A OMS coordenou de 
forma eficaz os parceiros de saúde, ajudando a 
avaliar as principais necessidades, mobilizando 
os recursos e planeando a distribuição dos ser-
viços básicos de cuidados de saúde primários. 
Foram organizadas campanhas para a vacinação 
de emergência contra o sarampo e poliomielite, 
alcançando cerca de 40 000 crianças. Foram dis-
tribuídos medicamentos e abastecimentos essen-
ciais para satisfazer as necessidades de 180 000 
pessoas, para 3 meses. Foi criado um sistema de 
vigilância de doenças e de aviso e resposta pre-
coces, assim como um sistema de encaminha-
mento de emergências, que até hoje continuam 
em atividade. A ativação dos procedimentos do 
ERF ajudou a salvar centenas de vidas na Repú-
blica Centro-Africana.

Em conclusão, os determinantes da saúde 
na Região são múltiplos e complexos, reque-
rendo uma liderança empenhada para enfrentar 
as ameaças que se colocam ao desenvolvimento 
social e económico e, em última instância, à 
saúde humana. No entanto, existem oportunida-
des para se tomarem medidas coordenadas, para 
travar ou inverter o seu impacto negativo sobre a 
saúde e o desenvolvimento, na Região. 

Este capítulo mostra que alguns países 
criaram um organismo nacional de coordena-
ção para agir sobre os determinantes sociais da 
saúde, depois de terem feito uma análise quali-
tativa pormenorizada dos determinantes sociais 

que afetam a saúde das suas populações. Esses 
países estão a esforçar-se por reduzir as desigual-
dades e as injustiças em todos os grupos popu-
lacionais, através (i) da integração da saúde em 
todas as políticas e leis para proteger a saúde 
da população; e (ii) da participação de indiví-
duos, famílias e comunidades no processo de 
prestação de serviços de saúde. Os países adota-
ram igualmente uma abordagem intersectorial 
e lançaram programas nacionais de nutrição, 
combinando todos os serviços de nutrição, para 
combaterem as causas imediatas e subjacentes da 
malnutrição, especialmente a nível comunitário. 
Mesmo assim, outros mostraram resultados pro-
missores ao juntarem o tratamento da água para 
consumo doméstico e a distribuição de fogões 
de cozinha de melhor qualidade para aperfei-
çoar o ambiente físico das habitações. Estão 
também a ser envidados esforços para acelerar a 
implementação da Convenção-Quadro da OMS 
para a Luta Antitabágica através do desenvolvi-
mento e implementação de políticas de controlo 
do tabaco, incluindo um processo intersectorial 
para abordar a epidemia de consumo do tabaco 
através de legislação. No entanto, os aspetos-
-chave para acelerar a resposta à abordagem dos 
determinantes básicos da saúde são: um sistema 
de saúde forte que é sensível às necessidades das 
populações pobres (ver Capítulo 6); a monitori-
zação da implementação e recolha de evidências; 
e parcerias fortes para mobilizar os recursos téc-
nicos e financeiros indispensáveis.  ■
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Pontos principais

 ■ Os países possuem políticas e estratégias que orientam as decisões e atividades 
de investimento de todos os parceiros. Quadros detalhados de monitorização e 
avaliação e outros meios de monitorização do desempenho, como revisões anuais 
conjuntas, juntam todos os parceiros, permitindo uma avaliação inclusiva do 
desempenho do sector e uma discussão da alocação de recursos. 

 ■ Os países estão a promover recursos humanos qualificados para o planeamento da 
saúde. É fundamental o reforço da educação e a formação de profissionais da saúde, 
assim como a oferta de postos de trabalho viáveis e adequadamente apoiados, de 
modo a assegurar que os recém-licenciados são absorvidos no sistema de saúde após 
completarem a sua formação.

 ■ Os países realizaram várias abordagens para reduzir os obstáculos financeiros ao 
acesso aos cuidados de saúde, como remover as barreiras financeiras para assegurar 
um acesso equitativo, especialmente pagamentos diretos (taxas de uso); assegurar 
coberturas financeiras para as pessoas que não têm capacidade de pagar; tornar o 
pré-pagamento obrigatório; e criar avultados fundos de partilha de risco.

 ■ Os países estão a desenvolver e a implementar políticas nacionais do medicamento e 
planos para melhorar o acesso a medicamentos essenciais. 

 ■ A avaliação externa da qualidade dos laboratórios de saúde pública em quase todos 
os países permitiu aos laboratórios melhorar o seu desempenho no diagnóstico.

 ■ Os esforços para que todas as pessoas que precisam de cuidados de saúde, quando 
precisam e onde precisam, tenham acesso aos serviços de saúde, estão a ser 
desenvolvidos através da extensão da cobertura universal, como, por exemplo, 
utilizando abordagens inovadoras, tais como clínicas móveis com base em comboios 
e aumentando a prestação de serviços através de trabalhadores de saúde, da 
comunidade.

 ■ Vários países criaram enquadramentos políticos e estratégicos para melhorarem os 
seus sistemas nacionais de informação em saúde, as suas fontes de dados, nacionais 
e dos serviços de saúde, assim como a gestão e a divulgação de dados. Plataformas 
inovadoras, como o Observatório Africano da Saúde e os observatórios nacionais de 
saúde, reforçam os sistemas nacionais de informação em saúde.

 ■ A investigação e a utilização dos resultados da investigação são facilitadas quando 
impulsionadas pela procura e quando os decisores políticos e os investigadores 
trabalham como aliados, sendo co-responsáveis, uns pelos outros. Em alguns países, 
as EVIPNet de investigadores e de decisores políticos recolheram evidências e 
prepararam documentos-síntese de políticas que estão a ser utilizados num diálogo 
sobre políticas com os decisores.



Sistemas de saúde fortes são fundamentais para se poder manter uma boa saúde 
durante toda a vida e combater as ameaças à saúde. Embora a vacinação e outras 
intervenções descritas nos capítulos anteriores tenham salvo milhões de jovens, 
outros milhões continuam a morrer porque os sistemas de saúde são frágeis e 
não conseguem prestar os serviços necessários. Em muitos países da Região, os 
sistemas de saúde foram enfraquecidos pela devastação da guerra, pelas crises 
económicas e dívidas, entre outras coisas, que levaram a perdas drásticas de 
pessoal e à incapacidade de manter edifícios, tecnologias e abastecimentos. No 
entanto, na última década, foram feitos grandes esforços por parte de governos, 
parceiros internacionais, organismos técnicos, investigadores e outras partes 
interessadas comprometidas em melhorar a saúde do povo africano, de modo 
a reforçar os seus sistemas de saúde.

Será que esses esforços compensam? Resultados específicos utilizados para 
avaliar a eficácia dos sistemas de saúde incluem a cobertura de cuidados pré-
-natais, percentagem de nascimentos assistidos por parteiras qualificadas, taxas 
de vacinação de crianças, percentagem de crianças levadas a instalações de saúde 
para tratamentos específicos e a rapidez com que as necessidades de planeamento 
familiar estão a ser cumpridas. Todas estas situações foram discutidas nos capí-
tulos anteriores. É óbvio que, apesar de alguns países terem reduzido de forma 
eficaz as mortalidades materna e infantil através da melhoria dos acessos a cuida-
dos qualificados e serviços de prevenção, continuam a existir muitas lacunas na 
Região. Uma das maiores é a lacuna entre os serviços usufruídos pelos mais ricos 
e a falta de acesso a cuidados de saúde pelas pessoas mais pobres. 

Em África, uma geografia difícil, a falta de profissionais especialistas nos 
cuidados de saúde e débeis infraestruturas, tornam difícil a prestação dos ser-
viços, preventivos, de diagnóstico e curativos, que as pessoas necessitam, para 
alcançarem uma boa saúde. Este capítulo olha para os elementos necessários 
para um sistema de saúde funcional, tais como liderança e governação, recursos 
humanos, financiamento da saúde, informação e investigação, acesso a tecnolo-

6.  Melhorar o acesso aos cuidados de 
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gias médicas e da saúde e prestação de serviços. 
À medida que cada elemento do sistema de saúde 
é discutido, são descritas abordagens e inovações 
que tiveram sucesso no contexto africano, de 
modo a mostrar o que funcionou no reforço dos 
sistemas de saúde, na Região. 

Liderança e governação

Liderança e governação referem o papel que os 
governos têm no apoio à prestação de cuidados 
de saúde e ao seu relacionamento com todos os 
outros cujas atividades tenham um impacto na 
saúde. Os governos devem orientar os recur-
sos, o desempenho do sistema de saúde e as 

atividades dos parceiros com vista a atingir os 
objetivos do sistema de saúde, de forma trans-
parente, responsável e equitativa para irem ao 
encontro das necessidades da população. Para 
consegui-lo, devem ser postos em prática enqua-
dramentos estratégicos, juntamente com uma 
supervisão eficaz. Devem ser criadas parcerias 
que juntem todos os intervenientes necessários, 
sendo garantida uma participação inclusiva com 
papéis e responsabilidades para cada um dos 
diferentes intervenientes. Também devem ser 
criados mecanismos de monitorização, regula-
mentação e responsabilidade. 

Todos os países na Região possuem políticas 
e estratégias que orientam as decisões e as ati-
vidades de investimento de todos os parceiros. 

Fig. 6.1. Países com revisões anuais conjuntas institucionalizadas na Região Africana da OMS, 
2013 

Cabo Verde

Comores

Maurícia

Seychelles

São Tomé e Príncipe

Sim

Não

Sem dados

Fonte: adaptado do Atlas of African health statistics 2014. Brazzaville: Escritório Regional da OMS para a África; 2014.
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Foram reforçadas parcerias de várias formas: 
existem parcerias público-privadas em 37 países, 
enquanto 25 países assinaram contratos. As par-
cerias público-privadas explicitam as áreas de 
colaboração e os papéis e responsabilidades de 
cada parceiro. Os contratos, definidos como “um 
acordo negociado e assinado com prazo deter-
minado, onde os parceiros se comprometem a 
implementar e a apoiar as prioridades deline-
adas na estratégia de saúde do país”, englobam 
mais parceiros, incluindo parceiros internacio-
nais, sociedade civil e governos. Um exemplo 
de um desses acordos reforçados é o Fundo de 
Desenvolvimento do Milénio criado na Etiópia 
em 2007, a que aderiram 14 parceiros interna-
cionais que canalizam o seu apoio através de um 
mecanismo de financiamento comum.

A responsabilidade requer uma forma trans-
parente e detalhada de monitorização e avaliação 
dos sistemas de saúde. Atualmente, 14 países na 
Região possuem esses enquadramentos detalha-
dos de monitorização e avaliação. Outros meios 
de monitorização do desempenho incluem revi-
sões anuais conjuntas, que foram instituciona-
lizadas em 37 países, tal como é apresentado na 
Fig.  6.1. As revisões anuais conjuntas reúnem 
todos os parceiros, permitindo uma avaliação 
inclusiva do desempenho do sector e a discussão 
da alocação de recursos. 

Melhorar a responsabilidade e a rentabi-
lidade tornou-se uma questão central. Como 
forma de alcançar este objetivo, alguns países 
implementaram um financiamento com base em 
resultados (RBF) com consequências positivas. 
No entanto, até hoje, apenas o Benim, Burúndi, 
Comores, Ruanda e Serra Leoa o implementa-
ram à escala nacional (Caixa 6.1)

Reforçar os recursos 
humanos da saúde
Estratégias inovadoras para reforçar as insti-
tuições e abordar a governação a longo prazo, 
aproveitando o potencial de gestão de reformas 

para reforçar os recursos humanos da saúde, 
são necessárias na Região. Para consegui-lo, foi 
desenvolvido um roteiro regional para aumentar 
a força de trabalho da saúde para o período de 
2012-2025. Este roteiro é um guia para os países 
reforçarem os seus recursos humanos da saúde 
de acordo com as suas necessidades e contex-
tos. Se for bem aplicado, as seis áreas estratégi-
cas detalhadas no roteiro (Caixa 6.2) não só irão 
melhorar a prestação de serviços como também 
irão ajudar os países a alcançarem o objectivo 
desejado de “todas as pessoas, em todo o lado, 
terem acesso a um profissional de saúde compe-

Caixa 6.1. Adoção do Burúndi ao 
financiamento com base em resultados 
(RBF)

Confrontado com os desafios do subfinanciamento, 
com a implementação de planos de cobrança de 
taxas de uso e o subsequente empobrecimento, com 
a escassa utilização de serviços de fraca qualidade, 
e com baixos indicadores de saúde, o Governo do 
Burúndi introduziu, em 2006, isenções de taxas para 
as mulheres grávidas e para crianças com menos 
de 5 anos. Embora isto tenha levado a um aumento 
acentuado na utilização de serviços de saúde, o per-
sistente subfinanciamento do Governo para a saúde 
comprometeu ainda mais a qualidade dos serviços 
de saúde, com profissionais descontentes e subse-
quentes reduções nas taxas de utilização. As taxas 
de uso oficiais foram substituídas por pagamentos 
por baixo da mesa.

Os primeiros RBF foram introduzidos em 2008. O RBF 
é uma estratégia de financiamento da saúde que 
liga o financiamento aos resultados. As instalações 
de saúde nos primeiros RBF receberam bónus de 
desempenho tanto para a quantidade como para a 
qualidade dos serviços prestados, assim como indi-
cadores de qualidade relacionados com um pacote 
básico de saúde, que incluiu serviços que estavam 
isentos do sistema de taxas. 

Os primeiros RBF obtiveram resultados positivos com 
um aumento médio de 50-60% para cada indicador 
comparado com o período anterior à introdução do 
RBF. O RBF foi alargado para alcançar mais províncias 
e foi estabelecido um sistema nacional de RBF.
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tente, qualificado e bastante motivado, equipado 
para servir de forma apropriada todas as pessoas 
que necessitam de cuidados”.

Na última década, a maior parte dos países 
criou unidades de recursos humanos da saúde 
nos seus ministérios da saúde como uma demons-
tração do seu compromisso para melhorar os 
recursos humanos para a governação da saúde. 
Os países utilizaram um instrumento de gestão 
de saúde para adaptar os requisitos da força de 
trabalho da saúde, com base na real carga de tra-
balho, através da aplicação dos Indicadores das 
Necessidades em Pessoal segundo o Volume de 
Trabalho (WISN). Este instrumento foi utilizado 
em diferentes partes do mundo e também em 
África, como forma de criar ou rever as normas 
de alocação de pessoal. Os Camarões, por exem-
plo, utilizaram o instrumento para rever as suas 
normas de alocação de pessoal para diferentes 
níveis do sistema. O método foi participativo e 
foi utilizada uma abordagem com base em evi-
dências. Posteriormente, o Ministério da Saúde 
utilizou os resultados para advogar mais finan-
ciamento. O Ruanda também reforçou o seu sis-
tema e melhorou os resultados ao utilizar uma 
gestão com base no desempenho e um financia-
mento com base em resultados.

Os problemas da força de trabalho da saúde 
africana são muitas vezes caracterizados como 
uma falta de recursos humanos, em geral. Na 
verdade, alguns países produzem mais pessoal 
do que são capazes de empregar, mas a limitação 
é devido à capacidade de pagamento e não das 
necessidades no terreno. O subinvestimento no 
domínio da formação, da distribuição, da cria-
ção de condições de trabalho decentes e de uma 
gestão adequada, tem afetado negativamente a 
produção, o recrutamento, a distribuição equita-
tiva e a conservar os profissionais. Isto levou a 
uma crescente migração do sector público para o 
privado, de áreas rurais para urbanas e do sector 
da saúde para outros sectores. Também levou à 
migração, tanto para dentro como para fora da 
Região, para países mais estáveis com melhores 
condições económicas, resultando numa distri-
buição geográfica bastante injusta de profissionais 
de saúde qualificados a nível mundial (Fig. 6.2). A 
exportação de trabalhadores pode também fazer 
parte da cooperação intrarregional; por exem-
plo, o Quénia enviou enfermeiros para ajudar os 
países vizinhos, como o Botsuana e a Namíbia, 
não obstante as suas lacunas nas áreas rurais.

O que funciona?

É fundamental reforçar a educação e a forma-
ção dos profissionais de saúde, mas é igual-
mente fundamental disponibilizar postos de 
trabalho viáveis e devidamente apoiados, de 
modo a assegurar que os recém-licenciados são 
absorvidos no sistema de saúde quando acabam 
a sua formação. Diversos países estão a desen-
volver, de forma abrangente, recursos humanos 
associando os aspetos relevantes de várias com-
petências capazes de responder às necessidades, 
à produção e à utilização de recursos, apropria-
dos para o planeamento. A isto está ligada a 
necessidade de possuir sistemas de informação 
sobre recursos humanos, funcionais, capazes 
de fundamentar o recrutamento e a distribui-
ção. Vários países, como o Gana, Mali, Quénia, 
República Unida da Tanzânia e Serra Leoa 

Caixa 6.2. As seis áreas estratégicas do 
roteiro dos recursos humanos da saúde

1. Reforçar a capacidade de liderança e governação 
da força de trabalho da saúde.

2. Reforçar a capacidade reguladora dos recursos 
humanos da saúde na Região, através da criação 
ou reforço de órgãos reguladores e profissionais.

3. Incrementar a educação e a formação de profis-
sionais de saúde.

4. Otimizar a utilização, retenção e desempenho da 
força de trabalho da saúde disponível.

5. Melhorar a informação e os conhecimentos da força 
de trabalho da saúde.

6. Reforçar a parceria e o diálogo com a força de tra-
balho da saúde.
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melhoraram os seus recursos humanos para 
os sistemas de informação de saúde através da 
informatização dos seus dados de pessoal. O 
desempenho que os quadros menos especializa-
dos, como os profissionais de saúde da comuni-
dade, podem vir a ter após receberem o apoio de 
formação e suporte profissional relevantes, tem 
sido significativo. A colocação desses profissio-
nais com contratos com base no desempenho, 
tem dado resultados ainda melhores.

Os observatórios da força de trabalho da saúde 
instalados nos Ministérios da Saúde, são plata-
formas onde podem ser encontradas informa-
ções válidas sobre a situação da força de trabalho 
da saúde e nas quais a discussão de políticas pode 
ser informada e realizada de forma mais neutra e 
objetiva. Este é um passo importante com vista a 
melhorar a base de evidências para a advocacia, 
a criação de políticas, o planeamento estratégico 
e o reforço de capacidades institucionais. A apti-
dão dos observatórios de recursos humanos da 
saúde de reunirem todos os financiadores e par-
ceiros relevantes em torno da agenda dos recur-
sos humanos da saúde, assegura o melhor uso 

dos recursos disponíveis e das melhores formas 
de reduzir as lacunas identificadas.

Quem paga pelos 
cuidados de saúde?
Em muitos países na Região, são as pessoas mais 
pobres que pagam mais, em termos proporcio-
nais, pelos cuidados de saúde. Em 22 países na 
Região, as despesas domésticas correntes consti-
tuem mais de 40% das despesas totais de saúde. 
Os países com um baixo nível de investimento 
público na saúde tendem a apresentar níveis ele-
vados de pagamentos diretos (Fig. 6.3), que são 
um grande obstáculo ao acesso aos cuidados de 
saúde. Quando as famílias chegam aos centros 
de saúde com uma criança a morrer ou uma 
mulher a lutar para dar à luz, as taxas exigidas 
antes dos cuidados serem administrados podem 
consumir todos os seus fundos disponíveis, for-
çando-as a pedir emprestado ou a mergulharem 
num estado de pobreza ainda maior. A criança 
pode morrer enquanto os fundos estão a ser obti-

Fig. 6.2. Rácio de profissionais da saúde qualificados para a população (por cada 10 000 
habitantes) na Região Africana da OMS e a nível mundial, 2006-2013
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Fonte: adaptado de World Health Statistics 2014. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014.
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dos, afastando ainda mais os grupos mais pobres 
do sistema de saúde. A procura de cuidados, no 
futuro, será junto de provedores mais confiáveis 
e menos dispendiosas, como curandeiros tradi-
cionais ou “mulheres sábias” das aldeias. 

A Declaração de Abuja de 2001 propôs que 15% 
das despesas públicas fossem alocadas ao sector da 
saúde. No entanto, os progressos com vista a esta 
meta têm sido lentos e os gastos na saúde continuam 
a ser vistos como “consumo” em vez de “investi-
mento”. Apenas cinco países, Botsuana, Madagás-
car, Ruanda, Togo e Zâmbia, conseguiram alcançar 
a meta definida na Declaração de Abuja – dedi-
cando mais de 15% das despesas gerais de gover-
nação para os cuidados de saúde e gastando mais 
de 44 dólares por pessoa nos cuidados de saúde. 
Em 2006, a estratégia de financiamento da saúde 
para a Região exortou aos Estados-Membros que 
desenvolvessem mecanismos de pré-pagamento 

para financiar os serviços de saúde. Os países estão 
a desenvolver estratégias de forma gradual para 
reforçar a proteção contra o risco financeiro e redu-
zir os pagamentos diretos, mas os progressos têm 
sido lentos.

O que funciona?

Várias abordagens para reduzir os obstácu-
los financeiros ao acesso aos cuidados de saúde 
incluem:
 ■ assegurar um acesso equitativo através 

da eliminação das barreiras financeiras, 
especialmente dos pagamentos diretos 
(taxas de uso);

 ■ promover uma cobertura financeira para 
as pessoas que não têm possibilidade de 
contribuir;

 ■ tornar o pré-pagamento obrigatório;

Fig. 6.3. Despesas governamentais na saúde como uma parcela do produto interno bruto e 
pagamentos diretos como uma parcela das despesas totais com a saúde na Região Africana da 
OMS, 2012
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 ■ criar grandes fundos de partilha de riscos.

Remover barreiras financeiras
Muitos países removeram as taxas de uso – 
alguns para todos os serviços enquanto outros 
escolheram ser seletivos, removendo as taxas 
para as populações vulneráveis como mulheres 
grávidas e crianças jovens. Por exemplo, remover 
as taxas de utente para os cuidados de saúde das 
crianças no Burquina Faso duplicou as consul-
tas. O aumento médio atribuível à intervenção 
em 12 distritos foi de quase 2000 visitas por ano 
por centro, ou 110%. É importante realçar que 
remover as taxas de uso aumentou o acesso a ser-
viços, mas em alguns países ocorreram alguns 
efeitos negativos, inesperados.

Utilizar as receitas do governo 
para cobrir os custos da saúde
Os poucos países na Região que fazem investi-
mentos substanciais na saúde foram recompen-
sados com um maior acesso aos serviços de saúde 
e melhores resultados na saúde. O Botsuana é um 
desses países (Caixa 6.3). Outros países estão a uti-
lizar ou a considerar introduzir taxas sanitárias 
em indústrias de recursos naturais (por exemplo 
mineração) e outras atividades comerciais.

Muitos países estão agora a angariar fundos 
para os serviços de saúde através de impostos 
sobre produtos com conhecidos efeitos noci-
vos para a saúde, como tabaco, álcool e produ-
tos petrolíferos, e através de multas devido a 
atividades que afetam a saúde, como poluição 
ambiental e condução sobre o efeito do álcool 
(Tabela 6.1). Esses impostos e multas são utiliza-
dos para reduzir o uso de produtos prejudiciais 
à saúde e minorar comportamentos lesivos para 
a saúde e, portanto, deverão reduzir a necessi-
dade de serviços de saúde dedicados às DNT que 
se desenvolvem como resultado da utilização de 
drogas e de outros comportamentos pouco sau-
dáveis. Ao utilizarem este dinheiro para finan-
ciar os cuidados de saúde, os países estão a 
alcançar um ganho duplo – melhores finanças 
da saúde e taxas de DNT reduzidas. Uma análise 
de 22 países com baixos rendimentos evidenciou 
que se fossem aumentados os impostos do tabaco 
em 50% poder-se-iam angariar, no total, 1,42 mil 
milhões de dólares.

Tornar o pré-pagamento obrigatório
O Ruanda é um dos países que tornou o pré-
-pagamento obrigatório. Em 2008, o Ruanda 
promulgou uma lei sobre o seguro de saúde obri-
gatório e publicou-a no Jornal Oficial da Repú-
blica do Ruanda. Esta lei estabelece disposições 
relativamente à criação, organização, operação e 
gestão de organizações mútuas de saúde dentro 
da estratégia de alargar a cobertura do seguro 
de saúde no Ruanda. É especificado na secção 
33 que “qualquer pessoa que reside no Ruanda 
estará sujeita a um seguro de saúde. Qualquer 
estrangeiro que entre no país ou território do 
Ruanda estará sujeito a um seguro de saúde 
durante um período de tempo, não excedendo os 
15 (quinze) dias”. Atualmente, 92% da população 
está abrangida por um seguro de saúde.

Criar fundos de partilha de riscos 
As organizações mútuas de saúde são organiza-
ções voluntárias que fornecem serviços de seguros 
de saúde aos seus membros e são, normalmente, 

Caixa 6.3. Financiamento da saúde no 
Botsuana

O Botsuana é um dos poucos países na Região a fazer 
um investimento governamental significativo na 
saúde. O atual sistema de financiamento da saúde for-
nece um nível elevado de proteção ao risco financeiro 
quando comparado com outros países na Região. O 
Botsuana utiliza um sistema com base em impostos 
para abranger a população com uma grande varie-
dade de serviços e tem um dos níveis de pagamento 
direto pelos utentes de despesas de saúde mais baixos 
da Região, correspondendo a apenas 8% da despesa 
total da saúde. As despesas governamentais na saúde, 
com 384 dólares por pessoa são , por outro lado, con-
sideravelmente mais elevada que a média (147 dólares 
por pessoa) dos outros países na Região. 
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propriedade das comunidades que servem, sendo 
por estas criadas e geridas. São fontes impor-
tantes de mobilização de recursos e de proteção 
financeira face às devastadoras despesas com os 
cuidados de saúde e aumentam financeiramente 
o acesso aos cuidados, promovem a equidade 
através da partilha de riscos e reforçam a solida-
riedade da comunidade e a exigência de cuidados 
de qualidade. Os habitantes de cada casa tornam-
-se membros pagando uma taxa de inscrição, 
seguindo-se pagamentos regulares para cobrir 
um pacote específico de benefícios definido para 
os membros. Após um período de espera, os 
membros poderão usufruir dos serviços de saúde 

através de um pequeno copagamento. O resto da 
taxa do prestador de cuidados de saúde será paga 
pela organização mútua de saúde.

Na Região, especialmente na África Ociden-
tal, as organizações mútuas de saúde surgiram 
com grande rapidez, o que sugere que as comu-
nidades reconhecem que a principal barreira à 
obtenção dos cuidados de saúde é o seu custo 
direto. Um estudo sobre o efeito das organizações 
mútuas de saúde no acesso a cuidados de saúde, 
no Mali, mostrou que os membros das organiza-
ções têm uma maior probabilidade de fazerem 
pelo menos quatro visitas pré-natais durante a 
gravidez, de procurarem cuidados para crianças 

Tabela 6.1. Exemplos de estratégias de financiamento a serem utilizadas ou consideradas pelos 
países na Região Africana da OMS para financiar os cuidados de saúde

País Impostos sobre as 
companhias

Impostos sobre 
dinheiro/transações

Imposto sobre o 
consumo de tabaco/

álcool

Comentários

Cabo Verde – – A ser debatido –
Comores – – Tabaco –
Côte d’Ivoire – – Imposto sobre o tabaco, 

especificamente para o 
programa do VIH

Fundos da UNITAID utili-
zados para a tuberculose/
VIH

Gabão Imposto de 10% sobre 
operadoras de comu-
nicações móveis

Imposto de 1,5% sobre 
os lucros de remessas

– –

Gâmbia – – Álcool Multas para quem polui o 
ambiente

Gana – – – IVA/imposto sobre os 
salários

Níger – – – Potencial para aumentar 
os impostos da mineração 
não foi ainda explorado

Quénia Produtos petrolíferos – – –
República Unida 
da Tanzânia

– – – % dos impostos gerais. 
Destinada ao VIH, substi-
tuindo a ajuda externa

Serra Leoa – – Álcool –
Suazilândia Transações monetárias Álcool Multas para quem conduz 

embriagado
Zimbabwe Imposto sobre 

empresas
– – –

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Fonte: adaptado de State of health financing in the African Region. Brazzaville: Escritório Regional da OMS para a África; 2013.
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com diarreia e com menos de 5 anos, têm uma 
maior probabilidade de verem a sua febre ser 
tratada numa instalação de saúde moderna e de 
serem com eles serem utilizados sais de reidrata-
ção oral. Os membros das organizações mútuas 
de saúde também têm maior probabilidade de 
dormir debaixo de um MTI durante a gravidez 
e de ter crianças com menos de 5 anos a dormir 
debaixo de MTI.

Em muitos países, as organizações mútuas 
de saúde permaneceram soluções locais ou proje-
tos-piloto, mas o Gabão fez um esforço para criar 
um modelo de fundos de partilha de riscos. Em 
2007, o Gabão iniciou reformas no seu sistema 
de financiamento da saúde para alcançar uma 
cobertura universal de saúde. A reforma culmi-
nou na criação do Fundo Nacional de Saúde e 
Segurança Social, com a missão de assegurar a 
cobertura universal de saúde. O Fundo recebe 
os seus recursos de impostos especiais pagos 
por operadoras de comunicações móveis e com-
panhias de transferências financeiras. O Fundo 
é também financiado através de contribuições 
sociais por parte de assalariados, trabalhadores 
independentes, empregadores e subvenções esta-
tais. As autoridades adotaram uma abordagem 
gradual à filiação, começando em 2008 pelas pes-
soas mais pobres, pelos trabalhadores do Estado, 
em 2010, e por trabalhadores do sector pri-
vado, em 2013. Os recursos da Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie et de Securité Sociale para 
a saúde multiplicaram aproximadamente quatro 
vezes em 3 anos, de cerca de 10 mil milhões de 
CFA, em 2008, para mais de 37 mil milhões de 
CFA, em 2011. O agrupamento dos fundos faci-
litou o acesso aos serviços de saúde a várias cate-
gorias de populações, quer do sector formal quer 
do informal, tanto aos ricos como aos pobres.

Acesso a medicamentos 
essenciais
Os sistemas de saúde operacionais devem ter 
medicamentos essenciais sempre disponíveis e 

em quantidades adequadas, na forma e dosagens 
apropriadas, com uma qualidade assegurada 
e informação pertinente e a um custo que os 
doentes possam pagar. O acesso a medicamentos 
essenciais para o paludismo, VIH/SIDA e tuber-
culose tem melhorado em vários países africa-
nos. No entanto, a necessidade de medicamentos 
essenciais para outras doenças transmissíveis e 
não transmissíveis está a aumentar.

Os países estão a desenvolver, implementar e 
monitorizar a concretização de políticas e planos 
nacionais de medicamentos e de planos para 
melhorar o acesso a medicamentos essenciais. 
Até ao final de 2013, 36 países tinham desenvol-
vido as suas políticas nacionais de medicamen-
tos e outros oito países tinham feito projetos de 
políticas que aguardavam aprovação.

Os inquéritos ao sector farmacêutico de ava-
liação dos preços e da disponibilidade de medi-
camentos e a avaliação aos sistemas de aquisições 
e fornecimento, disponibilizaram informações 
essenciais, evidenciando os principais proble-
mas. Estes inquéritos mostraram: uma baixa 
disponibilidade de medicamentos essenciais 
nas instalações de saúde pública; atividades de 
aquisição não coordenadas; preços elevados de 
medicamentos; variações de preços entre pro-
dutos de marca genérica de país para país; falta 
de transparência e má governação da área dos 
medicamentos. A maior parte dos produtos far-
macêuticos nos países era importada.

Em alguns países, os produtores locais estão 
a modernizar as suas instalações para melhorar 
os padrões de produção. Isto pode aumentar o 
abastecimento sustentável de medicamentos 
essenciais e contribuir para melhorar o acesso. 
Por exemplo, alguns medicamentos produzidos 
por quatro produtores farmacêuticos africanos 
localizados na África do Sul, Quénia, Uganda e 
Zimbabwe e uma vacina produzida no Senegal 
foram pré-qualificados pela OMS. 

Assegurar a qualidade e segurança dos medi-
camentos é igualmente importante. No entanto, 
os sistemas de regulação na maior parte dos 
países africanos permanecem fracos e produ-
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tos médicos de qualidade inferior/adulterados/
falsamente rotulados/falsificados/contrafeitos 
(SSFFC) estão a proliferar nos mercados locais. 
Alguns países na Região reforçaram a sua capa-
cidade e estão a participar no projeto mundial da 
OMS de vigilância e controlo, através da notifi-
cação de produtos médicos SSFFC suspeitos.

Durante os últimos 10 anos, 26 países avalia-
ram os seus sistemas de regulação e implemen-
taram planos de desenvolvimento institucional. 
Sob o quadro do Fórum Africano Regulador 
de Vacinas, 22 países reforçaram a sua capaci-
dade reguladora. O Burquina Faso, Mali e Níger 
reviram as suas orientações para publicitarem a 
autorização e registaram a nova vacina menin-
gocócica A conjugada. Seis laboratórios de 
controlo de qualidade dos medicamentos, loca-
lizados na África do Sul, Argélia, Quénia e Repú-
blica Unida da Tanzânia, foram pré-qualificados 
pela OMS.

Utilização de listas nacionais 
de medicamentos essenciais

As listas nacionais de medica-
mentos essenciais melhoram a 
eficiência dos sistemas de gestão 
de aquisições e fornecimento e o 
uso racional de medicamentos. A 
maior parte dos países na Região, 
desenvolveu as suas listas nacio-
nais de medicamentos essenciais 
e as suas orientações terapêuticas 
padrão, para possibilitar uma sele-
ção de medicamentos com base 
em evidências, permitir aquisições 
e sistemas de fornecimento efica-
zes e fomentar o uso racional de 
medicamentos. Por exemplo, atra-
vés da utilização do formulário de 
medicamentos essenciais e com os 
planificadores distritais, a Zâmbia 
melhorou a seleção e a compra de 
medicamentos que salvam vidas. 
Os medicamentos pediátricos para 

o paludismo  ficaram disponíveis em 88% dos 
centros de saúde pública nos distritos-piloto, 
contra 51% nos distritos de controlo.

Medicina tradicional

Medicina tradicional refere-se ao conhecimento, 
competências e práticas com base em teorias, 
crenças e experiências indígenas de diferentes 
culturas. As estimativas mostram que a medi-
cina tradicional é a principal – e por vezes a única 
– fonte de cuidados de saúde para 80% das pes-
soas nos países em desenvolvimento. Em 2000, 
os países na Região concordaram em integrar a 
medicina tradicional nos seus sistemas de saúde, 
com o objetivo final de melhorar a colaboração e 
a complementaridade entre os profissionais dos 
dois sistemas de medicina.

Em 2012, 40 países tinham desenvolvido polí-
ticas nacionais de medicina tradicional, 19 tinham 
planos estratégicos e códigos de ética, 29 desen-
volveram regulamentos, seis tinham criado con-

Vários países desenvolveram políticas e regulamentos para a conservação de 
plantas medicinais e para a proteção dos direitos de propriedade intelectual e do 
conhecimento de medicina tradicional
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selhos nacionais de profissionais médicos e 39 e 24 
países tinham criado, respetivamente, escritórios 
nacionais e programas nacionais de medicina tra-
dicional nos seus Ministérios da Saúde. Também 
foram desenvolvidos, em vários países, políticas e 
regulamentos para a conservação de plantas medi-
cinais e para a proteção dos direitos de proprie-
dade intelectual e do conhecimento de medicina 
tradicional. A aceitação da medicina tradicional 
como parte dos cuidados de saúde regulares está 
a crescer. Por exemplo, tanto o Gana como o Mali 
conseguiram criar clínicas de medicina tradicio-
nal em contextos hospitalares. Para além disso, o 
Gana selecionou 80 produtos de medicina tradi-
cional para serem utilizados em estudos-piloto 
nos cuidados primários de hospitais.

A tradução em ação de um forte compro-
misso governamental e da boa vontade dos 
parceiros interessados em colaborar, é um dos 
principais fatores para a integração da medicina 
tradicional nos sistemas nacionais de saúde. 
Alguns países, como Mali, República Unida da 
Tanzânia, Senegal e Uganda, criaram redes for-
mais de médicos e praticantes de saúde tradicio-
nal a trabalharem em conjunto no diagnóstico 
e tratamento de doentes, no seu encaminha-
mento e na investigação. Por exemplo, a orga-
nização “Promoção de Medicina Tradicional” 
(PROMETRA), com base no Senegal, promove 
há muitos anos a colaboração entre sistemas de 
medicina moderna e tradicional (Caixa 6.4).

Acesso a tecnologias da saúde, 
incluindo diagnósticos
Dispositivos médicos são produtos concebidos 
para serem utilizados no diagnóstico ou cura, 
mitigação, tratamento ou prevenção de doenças 
ou anormalidades, nos seres humanos. Embora 
os dispositivos médicos sejam facilmente acessí-
veis, poucos países na Região têm meios para os 
comprar ou utilizar. Quando os dispositivos são 
doados, o seu uso apropriado pode ser um pro-
blema; não existe uma relação adequada entre as 

necessidades em dispositivos e as patologias e é 
muito escassa a regulamentação para gerir o uso 
de dispositivos médicos na Região.

Existe uma grave falta de serviços de diag-
nóstico por imagem, de imagiologia, seguros e 
apropriados, em grande parte da Região. Um 
grande número de imagens são de fraca qua-
lidade e não podem ser usadas para diagnós-
tico. Muitas são, também, mal interpretadas. 
Nalguns territórios, os serviços de imagiolo-
gia simplesmente não estão disponíveis ou não 
funcionam. Por isso, o diagnóstico das doen-
ças é normalmente clínico, baseado no exame 
médico, sem apoio de evidências radiológicas, e 
o tratamento pode, por isso ser inadequado ou 

Caixa 6.4. Promoção da medicina 
tradicional (PROMETRA), Senegal

No Centro Internacional Experimental da PROMETRA 
para a Medicina Tradicional (CEMETRA), em Fatick, no 
Senegal, de que são membros 450 associações de pra-
ticantes de medicina tradicional, de Sine, conhecidas 
como MALANGO, estas colaboram com médicos for-
mados no ocidente. Uma característica importante do 
CEMETRA é que os profissionais de saúde são oficial-
mente reconhecidos pelo Governo do Senegal, mas 
apenas são autorizados a tratar de doentes dentro 
do centro. O médico mede os sinais vitais do doente, 
como a pressão arterial, pulsação, ciclo respiratório, 
temperatura, peso etc. e faz um diagnóstico após a 
análise dos testes de laboratório, mas não pode fazer 
parte do tratamento. O papel do médico aqui é fazer 
um diagnóstico inicial e enviar o doente para o prati-
cante de medicina tradicional qualificado.

Após o tratamento, o praticante de medicina tradicio-
nal envia o doente de volta para a unidade de medi-
cina moderna para que o impacto do tratamento de 
medicina tradicional seja medido. Os exames físicos e 
os testes de laboratório são feitos antes e após o tra-
tamento e o impacto e resultados do tratamento são 
determinados pela comparação dos resultados labo-
ratoriais, dos sinais vitais e pelo resultados do exame 
físico, antes e após o tratamento. Esta colaboração 
ajudou a reduzir o ceticismo dos profissionais de saúde 
e reforçou a apreciação mútua, compreensão e respeito 
entre os praticantes dos dois sistemas de medicina. 
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até perigoso. Os desafios são a falta de conheci-
mentos, de recursos, de equipamentos e de pes-
soal qualificado.

Os serviços dos laboratórios nacionais de 
saúde, em funcionamento, dão confiança pela 
sua qualidade aos diagnósticos e à vigilância e à 
prevenção das principais doenças transmissíveis 
e não transmissíveis, emergentes, re-emergentes 
e endémicas. Na Região, os principais obstáculos 
para a deteção precoce de epidemias, como as 
dos vírus de febres hemorrágicas (vírus do ébola, 
vírus do Marburgo etc.) e da tuberculose multir-
resistente e extensivamente resistente, são, entre 
outros, a escassez de pessoal qualificado, a falta 
de infraestruturas, de equipamentos laborato-
riais, de reagentes e consumíveis imprescindí-

veis, de logística assim como a falta de padrões 
nacionais, de testes de proficiência e de controlo 
de qualidade para haver sistemas de acredita-
ção dos laboratórios. Por outro lado, quando o 
laboratório ou outros meios de diagnóstico estão 
disponíveis, a interpretação incorreta dos resul-
tados é um problema frequente. 

A procura de transplantes de órgãos não 
foi avaliada, mas é certamente importante na 
Região. As atividades de transplantação estão a 
crescer lentamente a partir de países pioneiros 
como África do Sul, Argélia, Gana, Maurícia, 
Nigéria e Quénia, onde os transplantes de rins 
estão a ficar cada vez mais comuns. Vários países 
mostraram interesse na criação de serviços 
de transplantação, mas é necessário abordar o 
quadro legal e os problemas de regulamentação.

Utilização de tecnologias

Paradoxalmente, os avanços rápidos no desen-
volvimento de tecnologia da saúde colocaram 
os países sob uma grande pressão para importar 
tecnologias da saúde modernas. A proliferação 
destas tecnologias, resultando num leque de esco-
lhas surpreendente, cria uma procura que sobre-
carrega os recursos limitados. Por conseguinte, a 
introdução de tecnologias é impulsionada mais 
pelas pressões dos produtores e utilizadores do 
que pelas necessidades dos países. Por isso, existe 
a necessidade de políticas claras e detalhadas 
sobre as tecnologias nos cuidados da saúde.

A telemedicina está ainda numa fase precoce 
de desenvolvimento na Região e a maior parte 
dos países não possui instalações de telemedi-
cina. O desafio é assegurar que a telemedicina é 
amplamente utilizada e distribuída para reforçar 
os cuidados de saúde primários, formar profis-
sionais de saúde e melhorar os cuidados nacio-
nais de saúde, incluindo serviços de laboratório e 
de diagnóstico por imagem. É necessário adotar 
regulamentos claros e devidamente adaptados 
para a telemedicina e outras tecnologias médi-
cas na Região. 

Os serviços nacionais de saúde laboratorial em 
funcionamento permitem diagnósticos de qualidade, 
vigilância eficaz de doenças e prevenção das principais 
doenças transmissíveis e não transmissíveis emergentes, 
reemergentes e endémicas
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Nos últimos 12 anos, o Escritório Regional 
da OMS para a África distribuiu um programa 
de avaliação externa da qualidade que abrange 
o diagnóstico de doenças infeciosas (VIH, 
tuberculose, paludismo e peste) a 81 laborató-
rios nacionais de saúde pública em 45 países da 
Região, com o apoio técnico do Instituto Nacio-
nal para as Doenças Transmissíveis em Joanes-
burgo, na África do Sul. A proficiência é testada 
e os resultados partilhados com os laboratórios, 
permitindo que melhorem o desempenho de 
diagnóstico.

Para reforçar ainda mais os serviços de 
laboratório na Região, o Escritório Regional e os 
seus parceiros, incluindo a Sociedade Africana 
para a Medicina Laboratorial e o CDC, criaram 
o Processo Gradual de Melhoria Laboratorial 
com Vista à Acreditação (SLIPTA), um processo 
gradual que permite aos laboratórios de saúde 
pública nos países em desenvolvimento alcan-
çarem os padrões ISO 15189, que governam os 
padrões laboratoriais. Os laboratórios desen-
volvem e documentam a sua capacidade para 
detetar, identificar e responder rapidamente e a 
notificarem todas as doenças com importância 
para a saúde pública, que possam estar presen-
tes nas amostras clínicas recebidas. O SLIPTA 
teve início em 2012 com a formação de auditores 
laboratoriais e avaliações de laboratórios. Desde 
então, seis laboratórios no Quénia, República 
Unida da Tanzânia, Togo e Uganda foram acre-
ditados com a obtenção dos padrões ISO 15189 
e 56 laboratórios foram auditados. Mais de 500 
laboratórios na Região estão no bom caminho 
para a consecução dos padrões ISO 15189 e para 
alcançarem a acreditação.

Sangue e produtos de sangue

A transfusão de sangue pode ser um trata-
mento que salva vidas, seja para mulheres 
com hemorragias durante ou após o parto, 
crianças com anemia grave devido ao palu-

dismo e malnutrição, vítimas de traumas e 
acidentes ou pessoas com doenças crónicas. 
Se o sangue não está disponível quando é 
necessário, patologias que seriam reversíveis 
podem levar à morte.

Foram feitos esforços consideráveis para 
melhorar o acesso a sangue seguro e a produtos 
de sangue. Em 2012, quase todos os países na 
Região (45) tinham criado uma política nacio-
nal de sangue, comparando com 32 países em 
2006. No entanto, apenas 31 países tinham feito 
progressos na implementação dessas políticas. 
Pouco mais de metade dos países na Região 
(24 países) estão agora a recolher 80% do seu 
sangue para transfusões de doadores voluntá-
rios e não remunerados e vários países melho-
raram consideravelmente as suas taxas de 
doação voluntária de sangue. A Argélia, Cabo 
Verde, Eritreia, Maurícia e Nigéria aumenta-
ram os níveis de doações voluntárias de menos 
de 50% para 80% ou mais.

A monitorização de infeções sanguíneas 
transmitidas por transfusões também melho-
rou, com 41 países a informarem que 100% 
do seu abastecimento de sangue foi testado 
para o VIH, enquanto 39 testaram o vírus da 
hepatite B e sífilis e 38 testaram o vírus da 
hepatite C. Trinta e três países possuem um 
programa de gestão de qualidade de transfu-
sões de sangue nos seus serviços de transfu-
sões de sangue.

Segurança dos doentes

As infeções associadas aos cuidados de saúde 
são um dos grandes problemas da segurança dos 
doentes na Região. Embora existam poucos dados 
sobre os problemas de segurança dos doentes na 
Região, estudos em alguns países africanos sobre 
as infeções associadas aos cuidados de saúde a 
nível hospitalar, indicam taxas elevadas de infe-
ções (Mali 18,9%, República Unida da Tanzânia 
14,8% e Argélia 9,8%). Os doentes submetidos a 
cirurgias são os mais frequentemente afetados. 
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A maior parte dos países não possui políticas 
nacionais sobre práticas seguras de cuidados 
de saúde. O financiamento pouco apropriado 
e a falta de sistemas fundamentais de apoio, 
incluindo estratégias, orientações, instrumentos 
e padrões de segurança dos doentes, são alguns 
dos principais problemas. Existe a necessidade 
de investir para melhorar a segurança dos doen-
tes em todos os serviços de saúde na Região. Para 
consegui-lo, os países necessitam de:
 ■ desenvolver e implementar políticas nacio-

nais de segurança dos doentes; 
 ■ melhorar o conhecimento e aprendizagem 

relativamente à segurança dos doentes;
 ■ minimizar as infeções associadas aos cui-

dados de saúde; 
 ■ assegurar práticas cirúrgicas seguras;
 ■ assegurar qualidade, segurança e utilização 

apropriada dos medicamentos; 
 ■ reforçar a vigilância e a capacidade de 

investigação sobre a segurança dos doentes.

As atividades para aumentar os conhecimen-
tos e mudar os comportamentos, a fim de melho-
rar a segurança dos doentes incluem a campanha 
SALVE VIDAS: Lave as Mãos e as Parcerias Afri-
canas para a Segurança dos Doentes, o que faci-
lita a constituição de parcerias entre hospitais de 
países desenvolvidos e hospitais da Região.

O que funciona?
Em 2008, a OMS lançou um programa mundial 
chamado “Cirurgia Segura Salva Vidas” para 
melhorar a segurança dos doentes. Cirurgiões 
experientes e anestesistas foram reunidos para 
desenvolverem formas de implementar a lista 
de verificação da segurança cirúrgica na Região. 
Até dezembro de 2013, a lista de verificação da 
segurança cirúrgica tinha sido utilizada com 
sucesso em hospitais no Botsuana, Mali, Namí-
bia, Ruanda, Suazilândia, Uganda e Zâmbia. A 
lista de verificação tem tido sucesso onde o seu 
uso tem sido obrigatório, onde tem havido um 
forte apoio para a sua aplicação por parte dos 
quadros superiores dos hospitais e onde as dis-

cussões de grupo e reuniões regulares abordam 
os problemas resultantes do seu uso.

Prestação de serviços: 
chegar a todos
Chegar a todas as pessoas que necessitam de cui-
dados de saúde, quando necessitam e onde neces-
sitam, é especialmente difícil na Região, onde 
a geografia, a pobreza e os limitados recursos 
humanos, concorrem contra uma compreensiva 
prestação de serviços. Alguns países estão a apli-
car abordagens inovadoras para levar um pouco 
de saber a comunidades remotas, de que é exem-
plo o comboio Phelophepa, na África do Sul.

O que funciona? 

Aumentar a prestação de serviços através 
de profissionais da comunidade
Outros países, como a Etiópia, o Gana e a Repú-
blica Unida da Tanzânia, estão a reforçar o 
acesso às comunidades através do reforço das 
capacidades, dos apoios financeiros e do número 
de profissionais de saúde da comunidade, conhe-
cidos como profissionais de extensão de saúde. 
No Gana, 92% dos prestadores de cuidados de 
crianças doentes procuraram tratamento junto 
de agentes com base na comunidade, formados 
para gerir pneumonia e paludismo, e a maioria 
procurou os cuidados para as suas crianças até 
24 horas após o início da febre. Na Zâmbia, um 
estudo sobre a pneumonia e paludismo revelou 
que 68% das crianças com pneumonia recebeu 
tratamento precoce e apropriado por parte dos 
profissionais de saúde da comunidade e que o 
tratamento excessivo do paludismo foi significa-
tivamente reduzido. Na Etiópia, os profissionais 
colocados nas comunidades remotas distribuí-
ram duas vezes e meia mais tratamentos para a 
diarreia, paludismo e pneumonia infantil do que 
todos os profissionais das instalações de saúde, 
no mesmo distrito. 
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Informação: melhores dados, 
melhores cuidados de saúde

Um sistema funcional de informações da saúde 
requer um esforço integrado para recolher, 
processar, notificar e utilizar informações e 
conhecimento da saúde a fim de influenciar a 
definição de políticas, de programas de acção e 
de investigação.

As avaliações aos serviços de informações da 
saúde em vários países na Região descobriram 
fraquezas nas políticas, incluindo legislações 
inadequadas, ausência de planos nacionais estra-
tégicos e mecanismos de coordenação ineficazes. 
Muitas vezes, descobre-se que os enquadramen-
tos institucionais para a informação em saúde 
estão fragmentados, com responsabilidades e 
modalidades de recolha de dados da saúde divi-
didos ao longo dos diferentes ministérios e de 

programas específicos a doenças, criando vários 
sistemas paralelos de recolha de dados. 

Os principais indicadores da saúde são 
necessários para avaliar as alterações em três 
domínios: determinantes da saúde; sistema de 
saúde; e estado da saúde, incluindo mortali-
dade, morbilidade, incapacidades e bem-estar. 
Em vários países, os principais indicado-
res mínimos nacionais foram identificados e 
abrangem também os ODM relacionados com 
a saúde. No entanto, a crescente procura de 
informações da saúde por parte dos parceiros 
internacionais levou à proliferação de indicado-
res e a vários sistemas de monitorização, muitas 
vezes excessivos.

Existem grandes desafios relacionados com 
fontes de dados frágeis, incluindo:
 ■ inquéritos nacionais de saúde de conteúdo, 

frequência, qualidade e eficácia inadequados;
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 ■ falta de registos de nascimento e de morte 
e da verificação das causas de morte; 
(Fig. 6.4); 

 ■ indisponibilidade de dados demográficos e 
de estatísticas recentes, dos censos;

 ■ deficiente vigilância e estatísticas dos servi-
ços de fraca qualidade.

Por exemplo, vários indicadores não têm dis-
poníveis as tendências dos dados sobre os ODM 
relacionados com a saúde e as notificações mun-
diais são muitas vezes baseadas em estimativas e 
não em recolhas atempadas de dados empíricos. 
Muitos países não têm capacidade para a análise 

e avaliações e as decisões podem não ser tomadas 
com base em informação correta.

Apesar destas limitações, vários países fize-
ram progressos ao instituírem enquadramentos 
políticos e estratégicos adequados para melho-
rar os seus sistemas nacionais de informações da 
saúde, melhorar as suas fontes de dados, nacio-
nais e de serviços locais de saúde, assim como 
para a gestão e distribuição de dados.

Na maior parte dos países, os registos médi-
cos eletrónicos ou não são de todo utilizados ou 
têm uma utilização limitada em alguns hospitais 
ou centros de saúde. Noutros sectores – clínicas 
privadas, medicina tradicional e entidades não-
-governamentais – os registos médicos eletróni-

Fig. 6.4. Percentagem da cobertura de registos civis para os nascimentos na Região Africana, 
2006-2012

Cabo Verde

Comores

Maurícia

Seychelles

São Tomé e Príncipe

4.0–31.6%

56.7–73.2%

80.1–99.0%
Sem dados

31.7–56.6%

73.3–80.0%

Fonte: adaptado das Estatísticas Mundiais da Saúde 2014. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014. 
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cos raramente são utilizados. Em todos os países 
da Região, o Ministério da Saúde é a principal 

fonte de todos os tipos de conhecimento utiliza-
dos pelos prestadores de serviços clínicos.

O que funciona?
A análise da lacuna de conhecimentos e o estado 
da gestão da investigação, informação e conhe-
cimentos na Região, descrita anteriormente, 
abriu caminho para melhores abordagens com 
vista à melhoria do acesso a informações e a evi-
dências. Uma dessas plataformas é o Observató-
rio Africano da Saúde (Caixa 6.5). Vários países 
também criaram os seus próprios observatórios 
nacionais da saúde. 

Cibersaúde

A cibersaúde é o uso rentável e seguro de tecno-
logias de informação e comunicação para a saúde 
e para fins relacionados com a saúde. O uso de 
soluções da cibersaúde pode reforçar a prestação 
de serviços; desenvolver a força de trabalho da 
saúde e melhorar o desempenho ao eliminar as 
barreiras de distância e tempo; melhorar a dispo-
nibilidade, qualidade e utilização da informação 
e de evidências; e melhorar o acesso a informa-
ções e conhecimento da saúde. 

As soluções da cibersaúde existentes na 
Região incluem observatórios nacionais de 
saúde (ver Caixa  6.5), planeamento dos recur-
sos empresariais para uma melhor gestão e tele-
medicina e saúde móvel. Outros exemplos são 
registos médicos eletrónicos, encaminhamentos 
e receitas eletrónicas e aprendizagem à distân-
cia e recursos eletrónicos (Caixa  6.6). São uti-
lizados uma grande variedade de tecnologias e 
aparelhos, permitindo serviços como telefonia 
móvel, mensagens de texto, teleconferências, 
correio eletrónico e videoconferências. Os secto-
res público e privado criaram muitas iniciativas, 
mas a taxa de sucesso ainda não é clara devido à 
falta de documentação e de avaliações formais.

Estima-se que os utilizadores da internet 
na Região são 16 por cada 100 habitantes e os 
utilizadores de telemóveis são 63 por cada 100 

Caixa 6.5. Observatório Africano da 
Saúde: melhores informações, melhores 
ações na área da saúde

O Observatório Africano da Saúde é uma plataforma 
com base na internet cujos objetivos são melhorar a dis-
ponibilidade e utilização de informações e evidências 
sobre o estado da saúde e suas tendências, alicerçar o 
diálogo político e monitorizar e avaliar a implementa-
ção de estratégias e planos nacionais de saúde. 

A plataforma de dados e estatísticas do Observatório 
oferece os melhores dados e estatísticas relacionados 
com a saúde na Região. Inclui o Atlas para as estatísti-
cas africanas da saúde, que é atualizado anualmente, e 
perfis estatísticos detalhados da saúde para a Região 
como um todo e para cada um dos seus 47 países.

Outra plataforma oferece perfis nacionais de saúde 
detalhados e analíticos para informar os decisores 
políticos acerca de uma grande variedade de áreas: 
estado da saúde, sistemas de saúde, programas e 
doenças específicos, determinantes da saúde e pro-
gressos sobre os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM) e outros objetivos acordados a nível 
internacional. Uma das principais publicações do 
Observatório é o Monitor Africano da Saúde – uma 
publicação regular, que sai quatro vezes por ano.

O Observatório também oferece uma plataforma para 
a colaboração e para comunidades de práticas. Os 
membros das comunidades aprendem e trabalham 
em conjunto e procuram traduzir e utilizar as melho-
res evidências disponíveis para a criação de políticas 
e para a tomada de decisões.

O Observatório fornece apoio aos países para que 
estes criem os seus próprios observatórios nacionais 
de saúde com funções e estruturas semelhantes. Vários 
países estão a criar observatórios nacionais de saúde 
que também irão servir como plataformas colaborati-
vas e representativas dos parceiros, de modo a reforçar 
os sistemas nacionais de informação em saúde.

Mais informações podem ser obtidas a partir do sítio 
da internet do Observatório (www.aho.afro.who.int).
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habitantes. Em ambos os casos, as taxas são 
mais baixas nas áreas rurais do que nas urbanas. 
Muito poucos países possuem ligações de fibra 
ótica ou de banda larga por satélite. 

Investigação

Um sistema de investigação em saúde integra as 
pessoas, as instituições e as atividades envolvi-
das na criação e na divulgação do conhecimento. 
É uma parte integral do sistema de saúde e deve 
produzir evidências para informar o desenvolvi-
mento e o reforço do sistema de saúde.

A governação da investigação tem uma 
influência fundamental em todas as suas outras 
funções. Apenas alguns países conseguiram 

coordenar com sucesso o apoio e o envolvimento 
de parceiros de desenvolvimento, do sector pri-
vado e da sociedade civil, de modo a melhorar 
o ambiente das políticas de investigação, através 
do desenvolvimento de políticas de investigação 
em saúde, de planos estratégicos, de legislação 
e de programas. Os decisores políticos não têm 
uma forte presença na definição de prioridades 
das agendas nacionais de investigação. Apenas 
metade das instituições de investigação em 
saúde inquiridas indicaram possuir uma política 
escrita exigindo que os investigadores obtenham 
o consentimento informado, prévio, dos partici-
pantes da investigação (Fig. 6.5). 

Pouco ou nenhum dinheiro é atribuído à 
investigação em saúde em quase todos os países 
da Região. Embora vários projetos de investiga-
ção realizados na Região, tivessem uma enorme 
importância na redução do fardo de doenças que 
afetam a Região, como foi o caso dos ensaios da 
vacina meningocócica A conjugada, da vacina 
pneumocócica conjugada e da vacina do rotaví-
rus (ver Capítulos 2 e 3 para mais detalhes), o seu 
financiamento foi externo. A dependência con-
tínua da investigação aos fundos externos pode 
nem sempre estar em linha com as prioridades 
regionais e logo pode não ser sustentável. 

As instituições de investigação na Região 
não têm instalações e infraestruturas suficientes: 
menos de metade possui sítios na internet das 
instituições, fornecem uma morada eletrónica ao 
pessoal de investigação ou têm uma biblioteca. 
Existe uma grave falta de pessoal qualificado 
envolvido na investigação em saúde. Embora a 
maioria dos investigadores sejam funcionários a 
tempo inteiro, um número significativo também 
abandona as suas instituições por vários motivos, 
levando à falta de investigadores experientes.

Apesar destas limitações, um número 
significativo de investigações são realizadas 
e apresentadas em jornais regionais e nacio-
nais e em séries de documentos de trabalho 
ou manuscritos não publicados. No entanto, 
a partilha relativa de publicações em jornais 
internacionais por parte da Região é baixa. Os 

Caixa 6.6. Otimizar redes de vigilância 
de doenças propícias a epidemias nos 
Camarões utilizando tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) 

Entre 2010 e 2012, os Camarões distribuíram tele-
móveis a 310 pessoas chave para que comunicassem 
informações epidemiológicas sem custos e dessa 
forma melhorar a resposta a epidemias de cólera, 
febre amarela, sarampo e poliomielite. O pessoal que 
recebeu os telefones estava a trabalhar em 181 distri-
tos e a todos os níveis do sistema de saúde.

O projeto-piloto mostrou ser bastante eficaz e em 
2013 a iniciativa foi alargada para abranger todo 
o país. A rede móvel é atualmente constituída por 
quase 2000 membros de todos os níveis do sistema de 
saúde, todos listados numa lista telefónica dedicada.

Como resultado, a cobertura da rede de vigilância 
de doenças propícias a epidemias, que era de 30% 
antes da distribuição dos telemóveis, chegou aos 98% 
durante a última semana de 2013.

A prontidão também aumentou de 6 para 77%, em 
média, para o mesmo período. O uso da rede móvel 
permitiu a utilização de prazos para a apresentação 
de resultados a regiões e distritos de saúde, viabili-
zando uma resposta rápida a surtos. Os prazos para 
a investigação de casos foram também reduzidos de 
2 semanas para 48 horas.
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Fig. 6.5. Governação de instituições de saúde que realizam investigações na Região Africana da 
OMS, 2008
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investigadores também nem sempre consegui-
ram fazer com que as suas evidências fossem 
utilizadas para dinamizar a política. Embora 
os decisores políticos usualmente não baseiem 
as políticas nem as práticas em evidências, 
houve importantes exceções, tal como indica a 
discussão que se segue.

O que funciona?

No Burquina Faso, uma combinação de Fagara 
zanthoxyloides e Calotropis procera (FACA), 
identificada pelos praticantes de medicina tradi-
cional, foi sujeita a uma investigação rigorosa e 
processos de desenvolvimento. Verificou-se que 
a FACA possui uma combinação de proprieda-
des anti-inflamatórias, antipiréticas e inibido-
ras da deformação eritocitária típica da anemia 
de células falciformes, que funcionam contra os 
principais sintomas desta doença. Consequen-
temente foi dada aprovação para a utilização, 
produção em larga escala e exportação da FACA 
para outros países.

A investigação e utilização das descober-
tas são facilitadas quando são impulsionadas 
pela procura e quando os decisores políticos e 
os investigadores trabalham como aliados com 
responsabilidade mútua. Após preocupações 
relativamente ao aparecimento de resistência em 
medicamentos contra o paludismo, o Ministério 
da Saúde dos Camarões solicitou aos investiga-
dores e à equipa da Rede de Políticas Informadas 
pelas Evidências, EVIPNet, que confirmassem ou 
refutassem o problema. A equipa EVIPNet reco-
lheu evidências sobre a prevalência de resistência 
em medicamentos contra o paludismo, dentro e 

fora do país, e preparou um documento-síntese 
de política que foi utilizado num diálogo com os 
decisores políticos, resultando numa alteração 
da política do medicamento, no respeitante ao 
tratamento do paludismo, no país.

Em conclusão, sabemos que o que funciona 
para alcançarmos um acesso equitativo aos cui-
dados de saúde é uma combinação de financia-
mento, prestação de serviços, disponibilidade 
e distribuição equitativa de recursos humanos 
para a saúde e disponibilidade de medicamentos 
essenciais, tecnologias e diagnósticos da saúde 
a toda a hora, que devem ser apoiados por uma 
boa governação e administração. Todos os países 
na Região desenvolveram políticas e estratégias 
que apelam a uma coordenação e harmoniza-
ção eficaz dos parceiros e a um alinhamento de 
todos os recursos disponíveis, de modo a assegu-
rar a sua implementação. Cada país pode fazer 
algo para reforçar o seu sistema de saúde, alguns 
através de grandes reformas e outros através de 
medidas mais graduais, de modo a cobrir grande 
parte das suas populações, com especial atenção 
aos pobres e vulneráveis, para alcançar o obje-
tivo da cobertura universal da saúde. A priori-
dade é a existência de boas políticas e estratégias 
com base em evidências, assim como a criação de 
conhecimentos e a troca de boas práticas entre 
países, com a participação de outras entidades 
que não estão normalmente envolvidas no sis-
tema de saúde, como por exemplo os Ministé-
rios das Finanças, do Trabalho e da Segurança 
Social, e outros ministérios envolvidos na gestão 
de fatores relacionados com os determinantes 
sociais.  ■ 
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Não é, de modo algum, verdade que a Região não tenha feito progressos na 
saúde. O presente relatório utilizou uma grande variedade de dados para mos-
trar que, na última década, a saúde em geral das pessoas que vivem na Região 
melhorou consideravelmente. Isso deveu-se, em parte, a mudanças demográ-
ficas e económicas e a uma maior estabilidade política e, por conseguinte, a 
menos conflitos. Mas muito também se deve aos esforços sustentados para pre-
venir as doenças e manter uma boa saúde, melhorar o acesso aos tratamentos, 
quando as doenças ocorrem, e encontrar formas de proporcionar um melhor 
nível de cuidados de saúde no contexto africano.

Contudo, é necessário fazer muito mais. As mães e os seus filhos precisam 
de ser protegidos contra as ameaças e doenças que ainda os afectam e matam 
em números muito superiores aos do resto do mundo. A epidemia do VIH tem 
sido controlada, mas continua a matar muitos jovens.

Os cuidados de saúde de qualidade, isto é, cuidados que estejam prontamente 
disponíveis, tenham um custo comportável e sejam prestados por profissionais 
devidamente formados e equipados para identificarem os verdadeiros problemas 
e providenciarem os melhores tratamentos, devem estar acessíveis a todos e não 
apenas às pessoas mais abastadas que vivem nas vilas e cidades. 

Se, por um lado, os cuidados de saúde estão a melhorar e as pessoas sobre-
vivem às doenças e a traumatismos, por outro, as incapacidades e as consequên-
cias de viver com doenças crónicas estão a tornar-se ameaças cada vez maiores 
à saúde e ao bem-estar das pessoas que vivem na Região. É preciso prestar mais 
atenção à saúde dos mais velhos. A saúde mental tem sido negligenciada em 
toda a Região, mas está a ser cada vez mais reconhecida como essencial para a 
saúde, não só dos indivíduos, mas também das sociedades e das nações.

Ao longo deste relatório, analisámos as medidas que comprovadamente têm 
funcionado para melhorar a saúde das pessoas na Região. Algumas delas são 
medidas que funcionaram noutros locais mas que, para serem eficazes, tiveram 
de ser adaptadas ao contexto africano. Neste capítulo, analisamos as estratégias 
e as abordagens que funcionam para se alcançar uma melhor saúde na Região. 

7.  Conclusão: o que funciona?
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Boa governação na área da saúde

A boa governação é um dos elementos de uma boa liderança. Usando as evi-
dências para fundamentar as políticas, uma boa liderança na saúde exige 

responsabilidade a todos os níveis, desde as comunidades até aos níveis 
superiores. A boa governação é um determinante-chave para bons 

resultados na saúde dos países. Tanto nos países, como entre os 
países e a nível mundial, a governação da saúde manifesta-se atra-
vés de políticas e leis, em todas as áreas que tenham influência 
direta ou indireta sobre a saúde das pessoas. Quando os líderes 
se envolvem ativamente na promoção das intervenções de saúde, 
a procura dessas intervenções aumenta. Um dos pontos fortes do 

programa de erradicação da poliomielite tem sido a participação 
ativa dos líderes nacionais, líderes tradicionais, líderes religiosos e 

“ativistas” para aumentar a aceitação da vacinação da poliomielite 
por parte das comunidades. 

Anciães da aldeia (Sylvestr
e M

an
go

ua
nd

za
)

Saúde em todas as políticas

A saúde em todas as políticas não é um novo conceito, 
mas é muitas vezes mais falado do que praticado. 
No entanto, na Região há sinais de que os governos 
estão actualmente a considerar a saúde quando anga-
riam receitas ou aplicam multas por infrações à lei. Por 
exemplo, vários países estão actualmente a usar as recei-
tas provenientes dos impostos sobre os produtos do tabaco 
para financiarem os seus serviços de saúde. Alguns países estão 
igualmente a usar as receitas das multas por poluição ambiental ou 
condução sob o efeito do álcool para financiarem os seus serviços de saúde. Deste modo, 
esses países ficam a ganhar duplamente – usando os impostos e as multas para reduzir 
comportamentos gravosos para a saúde que aumentam a utilização dos serviços de saúde, 
ao mesmo tempo que aplicam as receitas obtidas na oferta de melhores serviços de saúde. 
A saúde em todas as políticas vai para além das finanças. Requer parcerias genuínas em 
todos os sectores. Na Região, as infraestruturas destinadas a apoiar o saneamento, for-
necimento de água potável, estradas e transportes seguros estão a atrasar-se em relação 
ao crescimento económico. As medidas que forem tomadas nesse domínio contribuirão 
para reduzir drasticamente o número de incapacidades e de mortes, na Região.

Lavando roupa (Sylvestr
e M
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)
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Tomada de decisões com base em dados

Na última década, a qualidade dos dados e a capacidade para recolher, notificar e receber 
rápida retroinformação, melhoraram consideravelmente na Região. Isso 
foi motivado pela procura de dados de qualidade que fundamentas-
sem o programa de erradicação da poliomielite, mas é agora uma 
plataforma de recolha e notificação de outros dados em tempo 
real, por exemplo, relativamente ao sarampo, febre amarela, 
rotavírus e meningite bacteriana infantil. Essa plataforma 
terá de ser alargada e reforçada para fornecer dados precisos 
que fundamentem a ação sobre todas as ameaças significati-
vas à saúde humana na Região, como o painel REACH, que 
se descreve mais adiante, neste documento.

Uma decisão com base em dados de boa qualidade con-
stitui um sucesso gerador de sucesso. A informação com base 
em melhores dados, comunicados em tempo real, permitirá aos 
decisores responder eficazmente às necessidade de saúde das suas 
populações e aos países confirmarem o valor de uma melhor recolha de 
dados.

Encontrar e colmatar as lacunas

A não ser que as lacunas sejam identificadas de forma precoce e precisa, for-
necer simplesmente uma grande quantidade de intervenções gerais não 

irá satisfazer as reais necessidades de saúde das pessoas da Região. Uma 
melhor vigilância e um sistema laboratorial mais forte levaram à dete-

ção precoce e a uma rápida resposta às ameaças de doenças. Quando 
a gripe pandémica H1N1 apareceu por todo o mundo, os países da 
Região reforçaram os seus sistemas de alerta precoce e de resposta, 
levando à deteção precoce do primeiro caso da gripe pandémica 
(H1N1) na África do Sul, em junho de 2009, e de casos subsequen-

tes, noutros países da Região. 
Os painéis REACH são instrumentos utilizados para avaliar os 

dados relacionados com a nutrição e aplicá-los com vista a constituí-
rem um sistema de alerta precoce. Isto permite que os países utilizem os 

dados de forma eficaz, para evitarem emergências nutricionais e melhorarem 
a nutrição em termos gerais. Os países adaptam o painel às características e necessidades 
específicas das suas populações, mas o objetivo é retratar os indicadores de todos os sectores 
relevantes para a nutrição. Os painéis REACH foram projetados na Etiópia, Gana, Moçam-
bique, Níger, República Unida da Tanzânia, Ruanda e Uganda. 

Recolha de água (Axel Bilo
udji)

Cubismo (Abdel Inoua)
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Aproveitar a capacidade tecnológica local

O rápido crescimento na utilização de telemóveis tem sido uma das mudanças mais radi-
cais na Região. Sistemas de vigilância, apoio ao diagnóstico para profis-

sionais de saúde isolados, formação e apoio, tudo isto pode ser feito 
através de um telemóvel. No entanto, para que isso seja eficaz, é 

necessário identificar e designar pessoas, no seio do sistema de 
saúde, para administrarem o sistema, responderem de forma 
apropriada a imagens de diagnóstico e interpretarem dados, 
apoiarem a vigilância com recolha de informação e retro-
-informação e apoiarem os profissionais de saúde da comu-
nidade com formação a intervalos regulares, com avaliação e 

apoio material. Por exemplo, os Camarões distribuíram tele-
móveis a pessoal-chave, para que este pudesse comunicar infor-

mações epidemiológicas sem custos. Como resultado, a cobertura 
da rede de vigilância das doenças de potencial epidémico aumentou 

de 30 para 98%, melhorando dessa forma a resposta às epidemias da 
cólera, febre amarela, sarampo e poliomielite (ver Caixa 6.6).

Pessoal devidamente remunerado

A grave escassez de profissionais de saúde na Região está 
agora a ser revertida em vários países, onde os salários 
foram aumentados e os pagamentos garantidos. Para 
assegurar a sustentabilidade, estes países estão no pro-
cesso de institucionalizar esta abordagem através do 
aumento da percentagem das despesas governamentais 
gerais com a saúde. Isto reflete-se em melhorias de salá-
rios e na criação de mais postos de trabalho, resultando 
numa força de trabalho da saúde mais bem paga e mais 
motivada. 

O WISN é um instrumento que permite aos responsáveis 
pelo planeamento utilizarem dados para determinarem as ver-
dadeiras necessidades de pessoal. Este instrumento tem sido utilizado 
em diferentes partes do mundo e em África como forma de criar ou rever as normas de 
colocação de pessoal. Por exemplo, os Camarões utilizaram o instrumento WISN e reviram 
as suas normas de colocação de pessoal em diferentes níveis do sistema (ver Capítulo 6). O 
método foi participativo, mas com base em evidências,e permitiu ao Ministério da Saúde 
utilizar os resultados para advogar mais fundos para remunerar o pessoal.

Vendedora de pão (Adam Opou)

Mercado (Boniface N
zim

y)
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Gestão da saúde com base no desempenho

A gestão com base no desempenho significa assumir a responsabili-
dade pela utilização dos recursos e pelo cumprimento de promes-
sas. Na saúde, estas promessas podem ser uma questão de vida 
ou de morte para as comunidades, que os profissionais de saúde 
estão a servir. Embora ligar os resultados ao desempenho seja 
uma forma poderosa de responsabilizar os profissionais de 
saúde, estes devem ser capazes, do mesmo modo, de respon-
sabilizar os seus administradores e os sistemas. Se não existir 
uma pronta disponibilidade de vacinas, medicamentos essen-
ciais, testes de diagnóstico, equipamento operacional, forma-
ção regular e apoio logístico, os responsáveis por essas faltas 
devem também ser responsabilizados. O Burúndi introduziu um 
esquema nacional de financiamento com base em resultados, em 
2010, de modo a superar a má prestação de serviços, após os estudos-
-piloto terem mostrado uma melhoria média de 50-60% para cada indicador ligado às finanças 
(ver Caixa 6.1).
 

Qualidade em todas as coisas

Utilizando uma acreditação externa e com o apoio de parcerias com labo-
ratórios e organizações, os laboratórios de referência para a poliomielite 

e sarampo na Região atingiram os padrões internacionais. Análises 
comparativas, acreditação, supervisões genuínas, avaliação e retroin-
formação construtiva devem ser utilizadas para assegurar que todo 
o trabalho na saúde – começando na comunidade – é realizado 
segundo os mais elevados padrões mundiais. Nos últimos 12 anos, 
um programa de avaliação externa da qualidade, abrangendo o diag-

nóstico de doenças infeciosas (VIH, tuberculose, paludismo e peste), 
foi fornecido a 81 laboratórios nacionais de saúde pública, em 45 países. 

A proficiência é testada e os resultados partilhados com os laboratórios, 
permitindo que estes melhorem o seu desempenho nos diagnósticos.

A cirurgia é uma área essencial dos cuidados de saúde em que as complicações 
são normais (3-16%). Uma lista de verificação da segurança cirúrgica foi utilizada com sucesso em 
hospitais no Botsuana, Mali, Namíbia, Ruanda, Suazilândia, Uganda e Zâmbia. A lista de verifica-
ção tem tido sucesso onde o seu uso tem sido obrigatório, onde tem havido um forte apoio para a sua 
aplicação por parte dos quadros superiores dos hospitais e onde as discussões de grupo e reuniões 
regulares abordam os problemas resultantes do seu uso.

Pescador com rede (Antoine S
ita

)

Bicicletas (Sylvestre Mangouandza
)
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Expandir mais

Expandir, isto é, transpor a teoria comprovada por progra-
mas-piloto bem-sucedidos para práticas amplamente utiliza-
das, é muitas vezes difícil. Os novos programas tendem a ser 
impostos, em vez de construídos com base nas capacidades 
existentes. A necessidade de desenvolver um forte sistema de 
vigilância e prestação de serviços que funcione bem a todos os 
níveis da comunidade e aos níveis distrital, provincial e nacio-
nal, todos apoiados por serviços de laboratório de alta qualidade e 
por um sistema logístico forte, reforçou capacidades que estão agora 
a ser alargadas a outras áreas. Um melhor apoio à vacinação tem refor-
çado a detecção de casos, os diagnósticos, a notificação e deteção do sarampo, 
febre amarela e outros surtos, assim como a malnutrição, por parte da comunidade. Esta é uma 
oportunidade para melhorar, que não deve ser desperdiçada. O sistema está a funcionar e a obter 
resultados, devendo ser alargado ainda mais para capitalizar esta plataforma interna.

Intervenções com base na comunidade

Impor intervenções às comunidades é difícil e muitas vezes insustentável, porque não existe uma 
verdadeira procura. Quando as comunidades são responsáveis pelo planeamento, pelas políticas 
e também por apoiar uma intervenção, esta tem mais probabilidade de ter sucesso. No Ruanda, 

quando as organizações mútuas de saúde são criadas, são os membros da comunidade 
que decidem quem deve pagar o quê. Foi delineada uma estratégia para determinar 

as contribuições, subvenções e isenções das organizações mútuas da saúde. Esta 
abordagem tem como base os valores tradicionais, com vista a agrupar as pes-

soas em torno de esforços partilhados, para melhorar as condições sociais. 
No passado, as pessoas que viviam em pequenas povoações podiam organi-
zar-se para trabalharem no campo e construírem casas para as pessoas mais 
pobres. Os parceiros de desenvolvimento viram nisso uma oportunidade 
para se inspirarem nesta ética e criaram um sistema pelo qual a comunidade 
identifica as pessoas necessitadas e determina a ajuda de que necessitam. O 

Governo do Ruanda e os parceiros de desenvolvimento enviam depois ajuda 
aos grupos que identificaram as suas próprias necessidades, como parte das 

atividades de redução da pobreza.
Compreender em quem as comunidades confiam para receber conselhos e 

intervenções em matéria de saúde (por exemplo, 80% utilizam curandeiros tradicio-
nais), e por que razão, e incluir essas pessoas no sistema de saúde, aumenta as oportunidades para 
proporcionar uma melhor saúde. Torná-las reais – passar as recomendações para ações exequíveis 
– requer uma parceria genuína e adaptação às comunidades afetadas.

Pesca à rede (Antoine Sita)

Noite na aldeia (Bonifa
ce N

zim
y)
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Comores

Botsuana
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do Congo
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Centro-Africana 
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Gabão

Congo
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Este relatório refere-se aos 47 Estados-Membros da Região Africana da OMS, tal como está ilustrado neste mapa. A Região Afri-
cana da OMS não inclui todos os países do continente africano e não está limitada à África Subsariana.

A palavra “Região” é utilizada quando se refere à Região Africana tal como é definida pela OMS, enquanto “África” é utilizada 
quando se discute o continente como um todo, incluindo as suas ilhas. O Escritório Regional da OMS para a África está sediado 
em Brazzaville, no Congo. 

É de salientar que o Banco Mundial divide o continente africano em duas regiões: Norte de África e África Subsariana, enquanto 
a UNICEF o divide em três regiões: África Oriental e Austral; África Ocidental e Central; e Norte de África.

Região Africana da Organização Mundial da Saúde
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Anexo estatístico

Indicadores-síntese
As tabelas de síntese neste relatório incluem algumas das estatísticas da saúde 
mais recentes, disponíveis dos 47 Estados-Membros da Região. Têm como base 
evidências disponíveis em 2013 e representam as melhores estimativas da OMS 
para uma grande variedade dos principais indicadores de saúde pública. As 
estatísticas abrangem as seguintes categorias:

1. Estatísticas demográficas e socioeconómicas
2. Esperança de vida e mortalidade
3. Mortalidade e morbilidade devidas a causas específicas
4. Doenças infeciosas selecionadas
5. Cobertura dos serviços de saúde 
6. Fatores de risco 
7. Sistemas de saúde 
8. Despesas com a saúde 
9. Desigualdades em saúde

Estas estimativas são calculadas pela OMS utilizando categorias e métodos 
padrão, de modo a reforçar a comparabilidade entre os países. Podem não estar de 
acordo com as estimativas a nível nacional e não ser necessariamente as estatísticas 
oficiais dos Estados-Membros. 

Mais informação detalhada está disponível no Observatório Africano da Saúde 
(https://www.aho.afro.who.int/en) e no Observatório Mundial da Saúde (http://
www.who.int/gho/en). 

Para uma definição das categorias das estatísticas da saúde incluídas neste 
anexo, assim como a lógica para a sua inclusão e os métodos de estimativa utiliza-
dos na sua produção, ver secção 7 do Atlas of African health statistics 2014 (https://
www.aho.afro.who.int/en/atlas/explanatory-notes-and-references).
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ODM 5 ODM 2 ODM 1 ODM 8

Estado-Membro População a Cobertura de registos civis  
(%)

Taxa bruta  
de natalidade a 

(por 1000 habitantes)

 Taxa bruta de 
mortalidade c  

(por 1000 
habitantes)

Taxa total de 
fertilidadea  

(por mulher)

Taxa de 
fertilidade d  

(por 1000  
raparigas entre os 

15–19 anos)

Taxa de literacia 
entre os adultos 
com ≥15 anos e  

(%)

Taxa líquida de inscrições  
na escola primáriae  

(%)

Rendimento  
nacional bruto 

per capitaf  
(PPP $ int.)

População que 
vive com < 1 

dólar  
(PPP int. $)  

por dia g  
(%)

Subscritores de 
telemóveis h  

(por 100 
habitantes) 

Estado-Membro

Total 
(000s)

Idade
média  
(anos)

Menos  
de 15 
(%)

Mais  
de 60 
(%)

Taxa de  
crescimento anual  

(%)

A viver em  
áreas urbanas  

(%)

Nascimentos b Causas de 
morte c

Masculino Feminino

2012 2012 2012 2012 2002–2012 2012 2006–2012 2012 2012 2012 2006–2011 2006–2012 2006–2012 2012 2006–2012 2012

África do Sul  52 386 26 30 8 1.3 62 95 j 92 21.1 11.6 2.4 54 93 90 k 91 k  11 010 13.8 131 África do Sul
Angola  20 821 16 48 4 3.4 60 … … 44.8 14.4 6 … 70 97 74  5 400 43.4 47 Angola
Argélia  38 482 27 27 7 1.7 74 99 … 24.6 5.7 2.8 4 73 98 96  8 360 … 98 Argélia
Benim  10 051 18 43 5 3 46 80 … 36.9 9.7 4.9 94 29 l 100 88  1 550 … 84 Benim
Botsuana  2 004 22 34 6 1 62 72 … 23.8 8.1 2.7 51 85 83 k 85 k  16 060 … 154 Botsuana
Burquina Faso  16 460 17 46 4 2.9 27 77 … 41.4 9.8 5.7 130 29 68 65  1 490 44.6 61 Burquina Faso
Burúndi  9 850 18 44 4 3.4 11 75 … 45 11.5 6.1 65 87 94 94 550 81.3 23 Burúndi
Cabo Verde 494 24 30 7 0.7 63 91 … 20.4 5.2 2.3 … 85 99 96  4 930 … 86 Cabo Verde
Camarões  21 700 18 43 5 2.6 53 61 … 37.7 11 4.9 127 71 97 86  2 270 9.6 60 Camarões
Chade  12 448 16 49 4 3.3 22 16 … 46.4 14 6.4 203 35 72 56  1 620 … 35 Chade
Comores 718 19 42 5 2.5 28 … … 35.9 8.3 4.8 … 76 86 80  1 210 … 40 Comores
Congo  4 337 19 42 5 2.8 64 91 … 38 10.4 5 147 … 88 96  3 450 54.1 99 Congo
Côte d'Ivoire  19 840 19 41 5 1.7 52 65 … 36.7 12.7 4.9 128 57 67 56  1 920 23.8 91 Côte d'Ivoire
Eritreia  6 131 18 43 4 3.6 22 … … 37.4 6.5 4.8 … 69 36 32 550 … 5 Eritreia
Etiópia  91 729 18 43 5 2.7 17 … … 33.5 7.5 4.6 79 39 … …  1 110 30.7 22 Etiópia
Gabão  1 633 21 38 7 2.4 87 90 … 32.2 9.2 4.1 114 89 … …  14 090 4.8 179 Gabão
Gâmbia  1 791 17 46 4 3.2 58 53 … 43 8.4 5.8 118 51 71 76  1 830 … 85 Gâmbia
Gana  25 366 20 39 5 2.5 53 63 … 31.3 8.3 3.9 70 71 84 k 81 k  1 910 28.6 101 Gana
Guiné  11 451 19 42 5 2.4 36 … … 37.3 10.3 5 146 25 81 70 970 43.3 42 Guiné 
Guiné Equatorial 736 20 39 5 2.9 40 … … 35.8 11.9 4.9 … 94 62 62  18 570 … 68 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau  1 664 19 42 5 2.2 45 24 … 37.9 12.2 5 … 55 73 69  1 100 … 63 Guiné-Bissau
Lesoto  2 052 21 37 6 0.8 28 45 … 27.6 14.1 3.1 92 76 l 80 84  2 170 … 75 Lesoto
Libéria  4 190 18 43 5 3.1 49 4 j … 36 8.2 4.9 177 43 l 42 40 580 83.8 57 Libéria
Madagáscar  22 294 18 43 4 2.9 33 80 … 34.9 7.1 4.5 147 64 l … … 930 81.3 39 Madagáscar
Malawi  15 906 17 45 5 2.9 16 … … 40.1 9.5 5.5 157 61 l 90 97 730 61.6 29 Malawi
Mali  14 854 16 47 4 3.1 36 81 … 47.4 11.5 6.9 … 33 78 68  1 140 50.4 98 Mali
Maurícia  1 240 34 20 13 0.3 42 … 100 11.5 7.3 1.5 31 89 98 98  15 060 … 120 Maurícia
Mauritânia  3 796 20 40 5 2.8 42 59 … 34.5 7.9 4.7 … 59 68 73  2 480 23.4 106 Mauritânia
Moçambique  25 203 17 45 5 2.7 31 48 … 39.4 12.4 5.3 167 51 89 84  1 000 59.6 36 Moçambique
Namíbia  2 259 21 37 5 1.4 39 78 j … 26.4 6.3 3.1 … 76 l 87 90  7 240 … 95 Namíbia
Níger  17 157 15 50 4 3.7 18 32 … 49.8 10.5 7.6 206 … 69 58 760 43.6 31 Níger
Nigéria  168 834 18 44 4 2.7 50 42 … 41.5 12.3 6 113 51 l 61 k 56 k  2 450 68 67 Nigéria
Quénia  43 178 19 42 4 2.7 24 60 … 35.5 8.6 4.5 106 72 l 82 k 83 k  1 730 43.4 71 Quénia
República Centro-Africana  4 525 20 40 6 1.8 39 61 … 34.5 14.4 4.5 229 57 81 64  1 080 62.8 25 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  65 705 17 45 5 2.8 35 28 … 43.2 14 6 135 61 … … 390 87.7 31 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia  47 783 17 45 5 2.9 27 16 … 39.7 8.4 5.3 128 68 l 98 98  1 560 67.9 57 República Unida da Tanzânia
Ruanda  11 458 18 44 4 2.4 19 63 … 35.8 6.8 4.6 41 66 l 97 100  1 320 63.2 50 Ruanda
São Tomé e Príncipe 188 19 42 5 2.6 63 75 … 34.7 6.6 4.1 110 70 l 98 100  1 810 … 65 São Tomé e Príncipe
Senegal  13 726 18 44 5 2.8 43 75 … 38.1 7.2 5 96 50 77 82  1 880 29.6 84 Senegal
Serra Leoa  5 979 19 42 4 2.9 40 78 … 37.1 17.1 4.8 122 43 … …  1 340 51.7 37 Serra Leoa
Seychelles 92 32 22 10 1.1 54 … 100 17.1 6.7 2.2 78 92 i 92 95  25 740 <2.0 148 Seychelles
Suazilândia  1 231 20 38 5 1.3 21 50 … 30.2 11.7 3.4 89 88 84 86  4 760 40.6 65 Suazilândia
Sudão do Sul  10 838 19 42 5 4.1 18 35 … 36.5 11.6 5 … … 48 k 34 k … … 21 Sudão do Sul
Togo  6 643 19 42 4 2.6 38 78 … 36.8 9.8 4.7 88 60 98 87 900 28.2 50 Togo
Uganda  36 346 16 49 4 3.4 16 30 … 43.7 9.7 6 146 73 90 92  1 120 38 45 Uganda
Zâmbia  14 075 17 47 4 2.8 40 14 … 43 10.4 5.7 … 61 l 95 k 96 k  1 590 74.5 75 Zâmbia
Zimbabwe  13 724 19 40 6 0.8 39 49 … 31.6 10.1 3.6 115 84 l … … … … 92 Zimbabwe

Região Africana  892 529 19 43 5 2.6 39 … … 37.6 10.4 5 114 60 81 77  2 594 51.5 61 Região Africana

Global 7 044 272 30 26 11 1.2 53 … … 19.6 7.9 2.5 49 84 92 90  12 018 21.5 89 Global

As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

ODM 5 ODM 2 ODM 1 ODM 8

Estado-Membro População a Cobertura de registos civis  
(%)

Taxa bruta  
de natalidade a 

(por 1000 habitantes)

 Taxa bruta de 
mortalidade c  

(por 1000 
habitantes)

Taxa total de 
fertilidadea  

(por mulher)

Taxa de 
fertilidade d  

(por 1000  
raparigas entre os 

15–19 anos)

Taxa de literacia 
entre os adultos 
com ≥15 anos e  

(%)

Taxa líquida de inscrições  
na escola primáriae  

(%)

Rendimento  
nacional bruto 

per capitaf  
(PPP $ int.)

População que 
vive com < 1 

dólar  
(PPP int. $)  

por dia g  
(%)

Subscritores de 
telemóveis h  

(por 100 
habitantes) 

Estado-Membro

Total 
(000s)

Idade
média  
(anos)

Menos  
de 15 
(%)

Mais  
de 60 
(%)

Taxa de  
crescimento anual  

(%)

A viver em  
áreas urbanas  

(%)

Nascimentos b Causas de 
morte c

Masculino Feminino

2012 2012 2012 2012 2002–2012 2012 2006–2012 2012 2012 2012 2006–2011 2006–2012 2006–2012 2012 2006–2012 2012

África do Sul  52 386 26 30 8 1.3 62 95 j 92 21.1 11.6 2.4 54 93 90 k 91 k  11 010 13.8 131 África do Sul
Angola  20 821 16 48 4 3.4 60 … … 44.8 14.4 6 … 70 97 74  5 400 43.4 47 Angola
Argélia  38 482 27 27 7 1.7 74 99 … 24.6 5.7 2.8 4 73 98 96  8 360 … 98 Argélia
Benim  10 051 18 43 5 3 46 80 … 36.9 9.7 4.9 94 29 l 100 88  1 550 … 84 Benim
Botsuana  2 004 22 34 6 1 62 72 … 23.8 8.1 2.7 51 85 83 k 85 k  16 060 … 154 Botsuana
Burquina Faso  16 460 17 46 4 2.9 27 77 … 41.4 9.8 5.7 130 29 68 65  1 490 44.6 61 Burquina Faso
Burúndi  9 850 18 44 4 3.4 11 75 … 45 11.5 6.1 65 87 94 94 550 81.3 23 Burúndi
Cabo Verde 494 24 30 7 0.7 63 91 … 20.4 5.2 2.3 … 85 99 96  4 930 … 86 Cabo Verde
Camarões  21 700 18 43 5 2.6 53 61 … 37.7 11 4.9 127 71 97 86  2 270 9.6 60 Camarões
Chade  12 448 16 49 4 3.3 22 16 … 46.4 14 6.4 203 35 72 56  1 620 … 35 Chade
Comores 718 19 42 5 2.5 28 … … 35.9 8.3 4.8 … 76 86 80  1 210 … 40 Comores
Congo  4 337 19 42 5 2.8 64 91 … 38 10.4 5 147 … 88 96  3 450 54.1 99 Congo
Côte d'Ivoire  19 840 19 41 5 1.7 52 65 … 36.7 12.7 4.9 128 57 67 56  1 920 23.8 91 Côte d'Ivoire
Eritreia  6 131 18 43 4 3.6 22 … … 37.4 6.5 4.8 … 69 36 32 550 … 5 Eritreia
Etiópia  91 729 18 43 5 2.7 17 … … 33.5 7.5 4.6 79 39 … …  1 110 30.7 22 Etiópia
Gabão  1 633 21 38 7 2.4 87 90 … 32.2 9.2 4.1 114 89 … …  14 090 4.8 179 Gabão
Gâmbia  1 791 17 46 4 3.2 58 53 … 43 8.4 5.8 118 51 71 76  1 830 … 85 Gâmbia
Gana  25 366 20 39 5 2.5 53 63 … 31.3 8.3 3.9 70 71 84 k 81 k  1 910 28.6 101 Gana
Guiné  11 451 19 42 5 2.4 36 … … 37.3 10.3 5 146 25 81 70 970 43.3 42 Guiné 
Guiné Equatorial 736 20 39 5 2.9 40 … … 35.8 11.9 4.9 … 94 62 62  18 570 … 68 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau  1 664 19 42 5 2.2 45 24 … 37.9 12.2 5 … 55 73 69  1 100 … 63 Guiné-Bissau
Lesoto  2 052 21 37 6 0.8 28 45 … 27.6 14.1 3.1 92 76 l 80 84  2 170 … 75 Lesoto
Libéria  4 190 18 43 5 3.1 49 4 j … 36 8.2 4.9 177 43 l 42 40 580 83.8 57 Libéria
Madagáscar  22 294 18 43 4 2.9 33 80 … 34.9 7.1 4.5 147 64 l … … 930 81.3 39 Madagáscar
Malawi  15 906 17 45 5 2.9 16 … … 40.1 9.5 5.5 157 61 l 90 97 730 61.6 29 Malawi
Mali  14 854 16 47 4 3.1 36 81 … 47.4 11.5 6.9 … 33 78 68  1 140 50.4 98 Mali
Maurícia  1 240 34 20 13 0.3 42 … 100 11.5 7.3 1.5 31 89 98 98  15 060 … 120 Maurícia
Mauritânia  3 796 20 40 5 2.8 42 59 … 34.5 7.9 4.7 … 59 68 73  2 480 23.4 106 Mauritânia
Moçambique  25 203 17 45 5 2.7 31 48 … 39.4 12.4 5.3 167 51 89 84  1 000 59.6 36 Moçambique
Namíbia  2 259 21 37 5 1.4 39 78 j … 26.4 6.3 3.1 … 76 l 87 90  7 240 … 95 Namíbia
Níger  17 157 15 50 4 3.7 18 32 … 49.8 10.5 7.6 206 … 69 58 760 43.6 31 Níger
Nigéria  168 834 18 44 4 2.7 50 42 … 41.5 12.3 6 113 51 l 61 k 56 k  2 450 68 67 Nigéria
Quénia  43 178 19 42 4 2.7 24 60 … 35.5 8.6 4.5 106 72 l 82 k 83 k  1 730 43.4 71 Quénia
República Centro-Africana  4 525 20 40 6 1.8 39 61 … 34.5 14.4 4.5 229 57 81 64  1 080 62.8 25 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  65 705 17 45 5 2.8 35 28 … 43.2 14 6 135 61 … … 390 87.7 31 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia  47 783 17 45 5 2.9 27 16 … 39.7 8.4 5.3 128 68 l 98 98  1 560 67.9 57 República Unida da Tanzânia
Ruanda  11 458 18 44 4 2.4 19 63 … 35.8 6.8 4.6 41 66 l 97 100  1 320 63.2 50 Ruanda
São Tomé e Príncipe 188 19 42 5 2.6 63 75 … 34.7 6.6 4.1 110 70 l 98 100  1 810 … 65 São Tomé e Príncipe
Senegal  13 726 18 44 5 2.8 43 75 … 38.1 7.2 5 96 50 77 82  1 880 29.6 84 Senegal
Serra Leoa  5 979 19 42 4 2.9 40 78 … 37.1 17.1 4.8 122 43 … …  1 340 51.7 37 Serra Leoa
Seychelles 92 32 22 10 1.1 54 … 100 17.1 6.7 2.2 78 92 i 92 95  25 740 <2.0 148 Seychelles
Suazilândia  1 231 20 38 5 1.3 21 50 … 30.2 11.7 3.4 89 88 84 86  4 760 40.6 65 Suazilândia
Sudão do Sul  10 838 19 42 5 4.1 18 35 … 36.5 11.6 5 … … 48 k 34 k … … 21 Sudão do Sul
Togo  6 643 19 42 4 2.6 38 78 … 36.8 9.8 4.7 88 60 98 87 900 28.2 50 Togo
Uganda  36 346 16 49 4 3.4 16 30 … 43.7 9.7 6 146 73 90 92  1 120 38 45 Uganda
Zâmbia  14 075 17 47 4 2.8 40 14 … 43 10.4 5.7 … 61 l 95 k 96 k  1 590 74.5 75 Zâmbia
Zimbabwe  13 724 19 40 6 0.8 39 49 … 31.6 10.1 3.6 115 84 l … … … … 92 Zimbabwe

Região Africana  892 529 19 43 5 2.6 39 … … 37.6 10.4 5 114 60 81 77  2 594 51.5 61 Região Africana

Global 7 044 272 30 26 11 1.2 53 … … 19.6 7.9 2.5 49 84 92 90  12 018 21.5 89 Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

ODM 4

Estado-Membro Esperança de vida à nascença a 
(anos) 

Esperança de vida aos 60 anos a

(anos) 
 

Esperança de 
vida saudável à 

nascença a 
(anos) 

Taxa de mortalidade 
neonatal b 
(por 1000 

nascimentos)  

Taxa de mortalidade infantil b

(probabilidade de morte no 
primeiro ano de vida por 1000 

nascimentos)

Taxa de mortalidade em crianças 
com menos de 5 anos b 

(probabilidade de morte até aos  
5 anos por 1000 nascimentos)

Taxa de mortalidade adulta a 
(probabilidade de morte entre os  

15 e os 60 anos por 1000 habitantes)

Estado-Membro

Ambos os sexos Masculino Feminino Ambos os sexos Masculino Feminino Ambos os sexos Ambos os sexos Ambos os sexos Ambos os sexos Masculino Feminino

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 2012 1990 2012 1990 2000 2012 1990 2000 2012 1990 2012 1990 2012

África do Sul 62 59 59 56 66 62 15 16 13 14 17 18 51 21 15 47 51 33 61 74 45 344 463 219 350 África do Sul
Angola 43 51 41 50 45 52 14 16 13 15 14 16 44 52 45 126 121 100 213 203 164 505 376 409 336 Angola
Argélia 68 72 66 70 69 73 17 18 16 17 18 19 62 23 12 42 30 17 50 35 20 199 165 152 122 Argélia
Benim 53 59 51 57 56 60 15 16 14 15 16 16 50 41 28 109 91 59 181 147 90 318 284 246 240 Benim
Botsuana 65 62 65 61 66 63 17 18 18 18 17 18 53 25 29 38 55 41 48 85 53 243 370 242 327 Botsuana
Burquina Faso 50 58 48 57 51 59 15 15 14 15 15 15 50 40 28 102 96 66 202 186 102 371 301 313 259 Burquina Faso
Burúndi 49 56 48 54 51 57 15 16 14 15 16 17 48 46 36 100 92 67 164 150 104 417 370 356 313 Burúndi
Cabo Verde 66 74 63 71 68 78 17 20 16 17 18 22 64 21 10 47 31 19 62 38 22 240 149 167 70 Cabo Verde
Camarões 54 56 53 55 56 57 16 16 15 16 16 17 48 35 28 84 92 61 135 150 95 340 371 287 349 Camarões
Chade 45 51 43 50 47 52 14 15 13 14 15 15 44 47 40 114 105 89 209 189 150 501 413 401 385 Chade
Comores 56 62 54 60 58 63 15 16 14 15 16 17 53 41 31 87 71 58 124 99 78 347 283 283 236 Comores
Congo 56 59 55 57 58 60 16 17 16 17 17 18 50 33 32 65 75 62 100 118 96 379 325 325 284 Congo
Côte d'Ivoire 51 53 50 52 54 54 16 16 15 15 17 16 46 48 40 104 99 76 152 145 108 412 409 351 396 Côte d'Ivoire
Eritreia 48 63 46 61 50 66 12 15 11 13 13 17 54 35 18 92 58 37 150 89 52 534 313 447 245 Eritreia
Etiópia 45 64 42 62 48 65 15 18 14 17 15 19 55 54 29 121 90 47 204 146 68 478 250 366 212 Etiópia
Gabão 61 63 60 62 63 64 17 18 17 18 18 19 54 33 25 60 56 42 92 86 62 267 285 221 273 Gabão
Gâmbia 52 61 50 59 53 63 16 17 15 16 16 17 53 46 28 80 63 49 170 116 73 348 296 300 244 Gâmbia
Gana 57 62 55 61 58 64 16 17 16 17 17 18 54 40 28 80 66 49 128 103 72 299 263 260 227 Gana
Guiné 47 58 46 57 48 59 15 16 15 16 16 17 49 54 34 142 104 65 241 171 101 355 306 307 277 Guiné 
Guiné Equatorial 48 55 46 54 49 57 15 16 14 16 15 17 47 47 34 123 99 72 182 143 100 411 379 353 336 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 49 54 47 53 52 56 14 15 14 14 15 15 47 58 46 122 105 81 206 174 129 365 354 286 307 Guiné-Bissau
Lesoto 61 50 59 49 62 52 17 16 16 15 17 17 43 45 45 68 80 74 85 114 100 297 560 247 503 Lesoto
Libéria 42 62 39 60 46 63 14 16 13 15 15 17 52 51 27 165 120 56 248 176 75 544 282 376 246 Libéria
Madagáscar 51 64 50 62 53 65 15 17 15 16 16 17 55 40 22 97 69 41 159 109 58 370 263 320 213 Madagáscar
Malawi 45 59 43 58 46 60 15 16 14 16 15 17 50 50 24 143 103 46 244 174 71 467 376 407 330 Malawi
Mali 46 57 46 57 46 57 14 15 14 15 14 16 48 59 42 130 116 80 253 220 128 348 282 340 277 Mali
Maurícia 70 74 66 70 74 78 17 20 15 18 19 22 65 16 9 20 16 13 23 19 15 264 204 121 96 Maurícia
Mauritânia 58 63 57 61 60 65 16 16 15 16 16 17 53 43 34 82 75 65 128 111 84 270 235 223 188 Mauritânia
Moçambique 43 53 41 52 45 54 14 16 14 16 15 17 45 54 30 155 112 63 233 166 90 459 466 384 453 Moçambique
Namíbia 63 67 62 64 64 69 16 18 16 18 16 19 57 29 18 49 48 28 73 73 39 268 293 230 204 Namíbia
Níger 43 59 43 59 43 59 15 15 14 15 15 16 50 48 28 137 101 63 326 227 114 317 257 295 246 Níger
Nigéria 46 54 45 53 47 55 15 16 14 15 15 16 46 52 39 126 112 78 213 188 124 408 371 364 346 Nigéria
Quénia 60 61 58 59 62 62 17 18 16 17 18 18 53 33 27 64 68 49 98 110 73 287 307 228 261 Quénia
República Centro-Africana 48 51 46 50 50 52 15 16 14 15 15 16 43 47 41 113 109 91 171 164 129 447 445 376 430 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 49 52 48 50 51 53 15 15 14 15 16 16 44 47 44 112 112 100 171 171 146 401 382 345 323 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 51 61 49 59 52 63 16 18 15 17 16 18 52 43 21 101 81 38 166 132 54 388 342 328 277 República Unida da Tanzânia
Ruanda 48 65 46 63 50 66 15 18 14 17 15 19 55 38 21 92 108 39 151 182 55 487 253 406 212 Ruanda
São Tomé e Príncipe 61 67 59 65 63 69 17 18 17 17 18 19 57 31 20 67 57 38 104 87 53 264 222 210 169 São Tomé e Príncipe
Senegal 57 64 56 63 59 66 16 16 15 15 16 17 55 41 24 71 70 45 142 139 60 282 246 220 194 Senegal
Serra Leoa 38 46 38 45 38 46 11 13 11 12 11 13 39 59 50 153 143 117 257 234 182 525 444 512 426 Serra Leoa
Seychelles 69 74 64 69 75 78 17 20 14 17 21 23 67 10 8 14 12 11 17 14 13 318 217 127 101 Seychelles
Suazilândia 61 54 62 52 61 55 16 17 16 17 15 17 46 29 30 54 80 56 71 121 80 253 494 288 411 Suazilândia
Sudão do Sul 42 55 41 54 44 56 14 16 13 16 14 17 48 57 36 149 109 67 251 181 104 448 373 391 349 Sudão do Sul
Togo 55 58 54 57 57 59 16 17 16 16 17 17 50 41 33 89 77 62 143 122 96 304 318 259 293 Togo
Uganda 47 57 44 56 49 58 15 16 14 16 16 17 49 39 23 107 89 45 178 147 69 503 389 418 360 Uganda
Zâmbia 43 57 40 55 47 58 15 17 14 16 16 18 49 44 29 114 99 56 192 169 89 634 398 452 353 Zâmbia
Zimbabwe 62 58 60 56 64 60 18 18 17 17 18 19 49 31 39 50 61 56 74 102 90 308 390 255 313 Zimbabwe

Região Africana 50 58 48 56 52 59 15 17 14 16 16 17 50 44 32 105 94 63 173 154 95 395 343 326 298 Região Africana
Global 64 70 62 68 67 73 18 20 17 18 20 21 62 33 21 63 53 35 90 75 48 233 187 161 124 Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

ODM 4

Estado-Membro Esperança de vida à nascença a 
(anos) 

Esperança de vida aos 60 anos a

(anos) 
 

Esperança de 
vida saudável à 

nascença a 
(anos) 

Taxa de mortalidade 
neonatal b 
(por 1000 

nascimentos)  

Taxa de mortalidade infantil b

(probabilidade de morte no 
primeiro ano de vida por 1000 

nascimentos)

Taxa de mortalidade em crianças 
com menos de 5 anos b 

(probabilidade de morte até aos  
5 anos por 1000 nascimentos)

Taxa de mortalidade adulta a 
(probabilidade de morte entre os  

15 e os 60 anos por 1000 habitantes)

Estado-Membro

Ambos os sexos Masculino Feminino Ambos os sexos Masculino Feminino Ambos os sexos Ambos os sexos Ambos os sexos Ambos os sexos Masculino Feminino

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012 2012 1990 2012 1990 2000 2012 1990 2000 2012 1990 2012 1990 2012

África do Sul 62 59 59 56 66 62 15 16 13 14 17 18 51 21 15 47 51 33 61 74 45 344 463 219 350 África do Sul
Angola 43 51 41 50 45 52 14 16 13 15 14 16 44 52 45 126 121 100 213 203 164 505 376 409 336 Angola
Argélia 68 72 66 70 69 73 17 18 16 17 18 19 62 23 12 42 30 17 50 35 20 199 165 152 122 Argélia
Benim 53 59 51 57 56 60 15 16 14 15 16 16 50 41 28 109 91 59 181 147 90 318 284 246 240 Benim
Botsuana 65 62 65 61 66 63 17 18 18 18 17 18 53 25 29 38 55 41 48 85 53 243 370 242 327 Botsuana
Burquina Faso 50 58 48 57 51 59 15 15 14 15 15 15 50 40 28 102 96 66 202 186 102 371 301 313 259 Burquina Faso
Burúndi 49 56 48 54 51 57 15 16 14 15 16 17 48 46 36 100 92 67 164 150 104 417 370 356 313 Burúndi
Cabo Verde 66 74 63 71 68 78 17 20 16 17 18 22 64 21 10 47 31 19 62 38 22 240 149 167 70 Cabo Verde
Camarões 54 56 53 55 56 57 16 16 15 16 16 17 48 35 28 84 92 61 135 150 95 340 371 287 349 Camarões
Chade 45 51 43 50 47 52 14 15 13 14 15 15 44 47 40 114 105 89 209 189 150 501 413 401 385 Chade
Comores 56 62 54 60 58 63 15 16 14 15 16 17 53 41 31 87 71 58 124 99 78 347 283 283 236 Comores
Congo 56 59 55 57 58 60 16 17 16 17 17 18 50 33 32 65 75 62 100 118 96 379 325 325 284 Congo
Côte d'Ivoire 51 53 50 52 54 54 16 16 15 15 17 16 46 48 40 104 99 76 152 145 108 412 409 351 396 Côte d'Ivoire
Eritreia 48 63 46 61 50 66 12 15 11 13 13 17 54 35 18 92 58 37 150 89 52 534 313 447 245 Eritreia
Etiópia 45 64 42 62 48 65 15 18 14 17 15 19 55 54 29 121 90 47 204 146 68 478 250 366 212 Etiópia
Gabão 61 63 60 62 63 64 17 18 17 18 18 19 54 33 25 60 56 42 92 86 62 267 285 221 273 Gabão
Gâmbia 52 61 50 59 53 63 16 17 15 16 16 17 53 46 28 80 63 49 170 116 73 348 296 300 244 Gâmbia
Gana 57 62 55 61 58 64 16 17 16 17 17 18 54 40 28 80 66 49 128 103 72 299 263 260 227 Gana
Guiné 47 58 46 57 48 59 15 16 15 16 16 17 49 54 34 142 104 65 241 171 101 355 306 307 277 Guiné 
Guiné Equatorial 48 55 46 54 49 57 15 16 14 16 15 17 47 47 34 123 99 72 182 143 100 411 379 353 336 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 49 54 47 53 52 56 14 15 14 14 15 15 47 58 46 122 105 81 206 174 129 365 354 286 307 Guiné-Bissau
Lesoto 61 50 59 49 62 52 17 16 16 15 17 17 43 45 45 68 80 74 85 114 100 297 560 247 503 Lesoto
Libéria 42 62 39 60 46 63 14 16 13 15 15 17 52 51 27 165 120 56 248 176 75 544 282 376 246 Libéria
Madagáscar 51 64 50 62 53 65 15 17 15 16 16 17 55 40 22 97 69 41 159 109 58 370 263 320 213 Madagáscar
Malawi 45 59 43 58 46 60 15 16 14 16 15 17 50 50 24 143 103 46 244 174 71 467 376 407 330 Malawi
Mali 46 57 46 57 46 57 14 15 14 15 14 16 48 59 42 130 116 80 253 220 128 348 282 340 277 Mali
Maurícia 70 74 66 70 74 78 17 20 15 18 19 22 65 16 9 20 16 13 23 19 15 264 204 121 96 Maurícia
Mauritânia 58 63 57 61 60 65 16 16 15 16 16 17 53 43 34 82 75 65 128 111 84 270 235 223 188 Mauritânia
Moçambique 43 53 41 52 45 54 14 16 14 16 15 17 45 54 30 155 112 63 233 166 90 459 466 384 453 Moçambique
Namíbia 63 67 62 64 64 69 16 18 16 18 16 19 57 29 18 49 48 28 73 73 39 268 293 230 204 Namíbia
Níger 43 59 43 59 43 59 15 15 14 15 15 16 50 48 28 137 101 63 326 227 114 317 257 295 246 Níger
Nigéria 46 54 45 53 47 55 15 16 14 15 15 16 46 52 39 126 112 78 213 188 124 408 371 364 346 Nigéria
Quénia 60 61 58 59 62 62 17 18 16 17 18 18 53 33 27 64 68 49 98 110 73 287 307 228 261 Quénia
República Centro-Africana 48 51 46 50 50 52 15 16 14 15 15 16 43 47 41 113 109 91 171 164 129 447 445 376 430 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 49 52 48 50 51 53 15 15 14 15 16 16 44 47 44 112 112 100 171 171 146 401 382 345 323 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 51 61 49 59 52 63 16 18 15 17 16 18 52 43 21 101 81 38 166 132 54 388 342 328 277 República Unida da Tanzânia
Ruanda 48 65 46 63 50 66 15 18 14 17 15 19 55 38 21 92 108 39 151 182 55 487 253 406 212 Ruanda
São Tomé e Príncipe 61 67 59 65 63 69 17 18 17 17 18 19 57 31 20 67 57 38 104 87 53 264 222 210 169 São Tomé e Príncipe
Senegal 57 64 56 63 59 66 16 16 15 15 16 17 55 41 24 71 70 45 142 139 60 282 246 220 194 Senegal
Serra Leoa 38 46 38 45 38 46 11 13 11 12 11 13 39 59 50 153 143 117 257 234 182 525 444 512 426 Serra Leoa
Seychelles 69 74 64 69 75 78 17 20 14 17 21 23 67 10 8 14 12 11 17 14 13 318 217 127 101 Seychelles
Suazilândia 61 54 62 52 61 55 16 17 16 17 15 17 46 29 30 54 80 56 71 121 80 253 494 288 411 Suazilândia
Sudão do Sul 42 55 41 54 44 56 14 16 13 16 14 17 48 57 36 149 109 67 251 181 104 448 373 391 349 Sudão do Sul
Togo 55 58 54 57 57 59 16 17 16 16 17 17 50 41 33 89 77 62 143 122 96 304 318 259 293 Togo
Uganda 47 57 44 56 49 58 15 16 14 16 16 17 49 39 23 107 89 45 178 147 69 503 389 418 360 Uganda
Zâmbia 43 57 40 55 47 58 15 17 14 16 16 18 49 44 29 114 99 56 192 169 89 634 398 452 353 Zâmbia
Zimbabwe 62 58 60 56 64 60 18 18 17 17 18 19 49 31 39 50 61 56 74 102 90 308 390 255 313 Zimbabwe

Região Africana 50 58 48 56 52 59 15 17 14 16 16 17 50 44 32 105 94 63 173 154 95 395 343 326 298 Região Africana
Global 64 70 62 68 67 73 18 20 17 18 20 21 62 33 21 63 53 35 90 75 48 233 187 161 124 Global
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Mortalidade Mortalidade

Estado-Membro Taxas de mortalidade 
padronizadas para a idade por 

causa a 
(per 100 000 population) 

Anos de vida perdidos a 
(por 100 000 habitantes)

ODM 4

Número de 
mortes entre 
crianças com 

< 5 anos a 
(000s)

Distribuição de causas de morte entre  
crianças com < 5 anos a,b  

(%)

Distribuição de causas de morte entre  
crianças com < 5 anoss a,b  

(%)

Estado-Membro
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HIV Diarreia Sarampo Paludismo

Infeções 
respiratórias 

agudas Prematuridade

Complicações 
relacionadas com 

 o intraparto Sepse neonatal
Anomalias 
congénitas Outras doenças Traumatismos

2012 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012

África do Sul 612 711 104  50 128  30 989  14 121  5 017 74 49 36 17 9 7 1 1 0 0 12 16 11 14 7 10 3 4 4 6 14 18 4 7 África do Sul
Angola 873 768 138  102 199  75 280  17 031  9 887 133 149 1 1 19 15 1 1 15 13 18 17 9 11 7 9 3 5 2 5 21 19 4 5 Angola
Argélia 98 710 54  19 635  4 810  12 406  2 418 20 20 0 1 7 4 6 1 0 0 15 12 23 20 11 13 6 8 11 20 15 14 6 8 Argélia
Benim 577 761 98  53 328  35 559  12 712  5 057 43 31 1 1 12 10 7 1 26 21 13 15 9 12 7 10 5 6 2 4 13 15 3 5 Benim
Botsuana 555 612 88  39 743  26 187  9 111  4 444 4 3 46 5 5 7 8 1 1 0 7 13 10 24 7 14 4 8 3 9 6 14 2 5 Botsuana
Burquina Faso 648 784 119  62 658  42 924  13 422  6 312 96 66 2 1 13 11 5 1 29 23 14 15 8 11 6 9 3 5 2 4 15 16 3 5 Burquina Faso
Burúndi 705 729 147  74 914  51 897  14 209  8 809 42 43 4 1 16 13 5 0 8 5 19 19 10 12 8 11 4 7 2 4 19 20 5 7 Burúndi
Cabo Verde 142 482 54  15 736  5 127  8 695  1 914 0 0 6 4 11 5 2 0 0 0 19 14 17 19 9 8 4 5 12 19 16 23 4 3 Cabo Verde
Camarões 769 675 106  66 447  45 696  14 488  6 263 97 74 4 3 14 12 5 1 19 12 15 17 10 11 7 11 3 6 3 5 16 18 4 6 Camarões
Chade  1 071 713 114  94 968  75 598  12 700  6 670 73 82 3 2 14 13 5 0 24 19 14 17 8 11 7 8 2 3 2 3 18 19 3 5 Chade
Comores 495 695 132  47 196  29 959  11 603  5 634 2 2 0 1 12 9 0 0 15 15 16 15 16 15 10 13 6 8 3 5 16 15 4 5 Comores
Congo 667 632 89  62 710  45 395  11 739  5 576 14 15 6 3 10 8 5 0 22 25 12 12 13 14 10 10 4 6 3 5 12 12 3 4 Congo
Côte d'Ivoire 861 794 124  78 319  54 054  16 884  7 382 87 75 6 2 10 10 4 0 22 16 12 15 12 13 10 12 6 8 3 5 12 15 3 5 Côte d'Ivoire
Eritreia 506 672 119  36 628  22 640  9 469  4 519 15 12 2 1 12 10 24 6 0 0 17 19 8 9 9 12 5 7 3 8 15 19 5 8 Eritreia
Etiópia 559 476 94  42 966  29 697  8 571  4 697 412 205 4 2 16 10 5 2 5 3 19 18 10 13 10 15 4 8 2 5 21 18 5 6 Etiópia
Gabão 589 505 77  44 352  30 028  10 127  4 197 3 3 7 2 8 7 3 1 19 19 12 12 18 17 9 12 5 7 5 8 11 12 3 5 Gabão
Gâmbia 590 630 96  53 070  35 805  11 970  5 295 6 5 1 1 11 7 4 0 23 20 12 13 11 13 11 13 6 8 4 7 13 13 4 5 Gâmbia
Gana 476 670 76  45 576  28 629  12 863  4 084 65 56 3 1 8 7 10 1 21 19 11 13 11 14 11 13 6 8 4 7 11 13 3 5 Gana
Guiné 680 681 96  64 439  45 952  12 912  5 574 68 42 1 2 11 8 15 2 24 27 12 13 8 11 8 12 4 6 2 3 13 13 3 4 Guiné 
Guiné Equatorial 757 729 134  71 724  48 783  15 054  7 887 3 3 3 7 11 8 5 4 24 15 13 15 12 13 9 11 4 6 2 4 14 14 3 4 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 870 765 112  75 954  56 025  13 835  6 094 9 8 2 3 11 10 8 1 23 18 13 14 11 11 8 12 4 7 3 4 15 15 3 4 Guiné-Bissau
Lesoto  1 110 672 142  76 738  57 102  11 697  7 939 7 6 34 19 8 7 1 1 0 0 11 12 12 16 11 14 6 8 3 4 11 13 3 4 Lesoto
Libéria 609 657 83  47 041  32 485  10 525  4 030 23 11 1 1 11 8 17 1 23 21 12 14 9 11 7 13 3 7 2 5 13 14 3 5 Libéria
Madagáscar 430 649 89  39 785  24 877  10 233  4 675 71 44 1 1 15 10 8 1 5 7 19 18 11 12 9 13 5 7 2 6 19 18 5 7 Madagáscar
Malawi 778 655 98  54 730  41 453  9 228  4 049 81 43 13 12 13 8 0 1 20 15 14 13 8 12 7 11 4 7 2 5 15 13 3 5 Malawi
Mali 588 866 120  76 206  55 170  14 432  6 603 102 82 1 1 14 12 3 1 25 14 14 16 10 13 6 10 3 6 2 3 17 18 3 5 Mali
Maurícia 62 577 44  21 106  2 399  16 472  2 235 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 10 40 27 10 5 4 7 22 29 12 13 7 7 Maurícia
Mauritânia 619 555 83  45 160  31 786  9 373  4 001 11 11 1 0 13 10 5 1 9 10 17 16 17 18 9 11 5 8 3 6 16 16 4 5 Mauritânia
Moçambique 998 594 175  73 589  53 997  11 531  8 061 122 84 5 6 12 9 4 0 25 18 13 14 9 12 8 11 5 6 2 4 14 14 3 5 Moçambique
Namíbia 357 580 76  29 801  18 018  8 027  3 755 4 2 29 9 8 6 1 3 3 0 13 13 12 20 10 13 5 7 4 10 11 13 4 6 Namíbia
Níger 740 649 98  70 633  54 270  10 726  5 637 121 90 0 0 16 12 5 0 27 19 15 18 6 10 6 7 2 5 2 3 18 19 3 6 Níger
Nigéria 866 674 146  81 624  59 843  13 237  8 544  1 035 827 2 3 11 10 15 1 23 20 12 16 8 12 8 11 3 5 2 3 13 16 3 4 Nigéria
Quénia 657 515 101  51 435  37 031  9 133  5 271 128 108 13 4 13 10 1 0 5 4 17 18 10 13 10 14 5 7 3 6 16 18 5 7 Quénia
República Centro-Africana  1 212 551 108  86 460  69 308  10 575  6 577 24 19 6 3 10 9 10 1 23 25 12 14 10 12 8 10 3 5 2 3 13 14 3 4 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 921 724 137  94 624  70 873  14 227  9 524 352 391 1 1 12 12 11 4 19 16 14 16 11 12 8 9 3 5 2 3 16 17 3 5 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 584 570 129  48 220  32 565  9 699  5 956 177 98 10 6 12 8 2 0 19 10 14 15 8 11 10 14 5 8 2 7 14 15 3 6 República Unida da Tanzânia
Ruanda 402 585 106  40 122  24 964  9 517  5 642 79 24 3 1 19 10 1 1 6 4 21 18 7 12 10 13 5 7 2 7 21 18 5 8 Ruanda
São Tomé e Príncipe … … … … … … … 0 0 2 1 14 9 0 1 9 8 19 16 14 13 10 13 6 7 5 10 17 16 5 7 São Tomé e Príncipe
Senegal 588 558 89  39 510  26 368  9 505  3 637 53 30 0 1 11 7 5 1 24 17 13 13 12 15 8 13 5 8 3 7 14 13 3 5 Senegal
Serra Leoa  1 327 964 150  113 198  82 802  21 114  9 282 43 39 0 0 13 14 12 6 25 14 13 17 9 9 6 9 3 5 2 4 15 18 3 4 Serra Leoa
Seychelles … … … … … … … 0 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Suazilândia 884 702 119  66 341  48 011  11 412  6 918 4 3 35 15 10 9 0 0 0 0 13 15 10 14 10 12 5 7 3 6 12 16 3 6 Suazilândia
Sudão do Sul 827 623 143  70 179  50 404  12 108  7 667 49 40 2 3 18 11 3 2 7 6 19 20 11 14 7 10 3 6 2 4 21 19 4 5 Sudão do Sul
Togo 682 679 93  61 629  43 673  12 507  5 449 22 22 4 1 10 9 6 1 24 18 12 15 12 12 9 12 5 7 3 5 12 15 3 5 Togo
Uganda 697 664 167  60 022  41 005  10 918  8 098 167 103 7 7 12 9 8 0 18 13 14 15 9 12 7 11 4 6 2 5 15 16 4 6 Uganda
Zâmbia 764 587 156  66 252  49 853  9 379  7 020 76 50 14 6 12 9 5 1 19 16 13 15 7 11 8 12 4 6 2 4 14 15 3 5 Zâmbia
Zimbabwe 711 599 82  57 699  42 568  9 782  5 349 39 39 45 9 6 9 0 1 2 1 9 15 10 17 9 14 5 8 3 6 8 15 2 5 Zimbabwe

Região Africana 683 652 116  63 153  44 628  12 045  6 480  4 014  3 070 5 3 13 10 8 1 18 15 14 16 9 12 8 11 4 6 2 4 15 17 3 5 Região Africana

Global 178 539 73  28 311  11 315  13 343  3 654  9 848  6 554 2 2 13 9 5 2 8 7 17 15 13 17 11 11 6 7 5 7 16 17 5 6 Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

Mortalidade Mortalidade

Estado-Membro Taxas de mortalidade 
padronizadas para a idade por 

causa a 
(per 100 000 population) 

Anos de vida perdidos a 
(por 100 000 habitantes)

ODM 4

Número de 
mortes entre 
crianças com 

< 5 anos a 
(000s)

Distribuição de causas de morte entre  
crianças com < 5 anos a,b  

(%)

Distribuição de causas de morte entre  
crianças com < 5 anoss a,b  

(%)

Estado-Membro
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HIV Diarreia Sarampo Paludismo

Infeções 
respiratórias 

agudas Prematuridade

Complicações 
relacionadas com 

 o intraparto Sepse neonatal
Anomalias 
congénitas Outras doenças Traumatismos

2012 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012

África do Sul 612 711 104  50 128  30 989  14 121  5 017 74 49 36 17 9 7 1 1 0 0 12 16 11 14 7 10 3 4 4 6 14 18 4 7 África do Sul
Angola 873 768 138  102 199  75 280  17 031  9 887 133 149 1 1 19 15 1 1 15 13 18 17 9 11 7 9 3 5 2 5 21 19 4 5 Angola
Argélia 98 710 54  19 635  4 810  12 406  2 418 20 20 0 1 7 4 6 1 0 0 15 12 23 20 11 13 6 8 11 20 15 14 6 8 Argélia
Benim 577 761 98  53 328  35 559  12 712  5 057 43 31 1 1 12 10 7 1 26 21 13 15 9 12 7 10 5 6 2 4 13 15 3 5 Benim
Botsuana 555 612 88  39 743  26 187  9 111  4 444 4 3 46 5 5 7 8 1 1 0 7 13 10 24 7 14 4 8 3 9 6 14 2 5 Botsuana
Burquina Faso 648 784 119  62 658  42 924  13 422  6 312 96 66 2 1 13 11 5 1 29 23 14 15 8 11 6 9 3 5 2 4 15 16 3 5 Burquina Faso
Burúndi 705 729 147  74 914  51 897  14 209  8 809 42 43 4 1 16 13 5 0 8 5 19 19 10 12 8 11 4 7 2 4 19 20 5 7 Burúndi
Cabo Verde 142 482 54  15 736  5 127  8 695  1 914 0 0 6 4 11 5 2 0 0 0 19 14 17 19 9 8 4 5 12 19 16 23 4 3 Cabo Verde
Camarões 769 675 106  66 447  45 696  14 488  6 263 97 74 4 3 14 12 5 1 19 12 15 17 10 11 7 11 3 6 3 5 16 18 4 6 Camarões
Chade  1 071 713 114  94 968  75 598  12 700  6 670 73 82 3 2 14 13 5 0 24 19 14 17 8 11 7 8 2 3 2 3 18 19 3 5 Chade
Comores 495 695 132  47 196  29 959  11 603  5 634 2 2 0 1 12 9 0 0 15 15 16 15 16 15 10 13 6 8 3 5 16 15 4 5 Comores
Congo 667 632 89  62 710  45 395  11 739  5 576 14 15 6 3 10 8 5 0 22 25 12 12 13 14 10 10 4 6 3 5 12 12 3 4 Congo
Côte d'Ivoire 861 794 124  78 319  54 054  16 884  7 382 87 75 6 2 10 10 4 0 22 16 12 15 12 13 10 12 6 8 3 5 12 15 3 5 Côte d'Ivoire
Eritreia 506 672 119  36 628  22 640  9 469  4 519 15 12 2 1 12 10 24 6 0 0 17 19 8 9 9 12 5 7 3 8 15 19 5 8 Eritreia
Etiópia 559 476 94  42 966  29 697  8 571  4 697 412 205 4 2 16 10 5 2 5 3 19 18 10 13 10 15 4 8 2 5 21 18 5 6 Etiópia
Gabão 589 505 77  44 352  30 028  10 127  4 197 3 3 7 2 8 7 3 1 19 19 12 12 18 17 9 12 5 7 5 8 11 12 3 5 Gabão
Gâmbia 590 630 96  53 070  35 805  11 970  5 295 6 5 1 1 11 7 4 0 23 20 12 13 11 13 11 13 6 8 4 7 13 13 4 5 Gâmbia
Gana 476 670 76  45 576  28 629  12 863  4 084 65 56 3 1 8 7 10 1 21 19 11 13 11 14 11 13 6 8 4 7 11 13 3 5 Gana
Guiné 680 681 96  64 439  45 952  12 912  5 574 68 42 1 2 11 8 15 2 24 27 12 13 8 11 8 12 4 6 2 3 13 13 3 4 Guiné 
Guiné Equatorial 757 729 134  71 724  48 783  15 054  7 887 3 3 3 7 11 8 5 4 24 15 13 15 12 13 9 11 4 6 2 4 14 14 3 4 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 870 765 112  75 954  56 025  13 835  6 094 9 8 2 3 11 10 8 1 23 18 13 14 11 11 8 12 4 7 3 4 15 15 3 4 Guiné-Bissau
Lesoto  1 110 672 142  76 738  57 102  11 697  7 939 7 6 34 19 8 7 1 1 0 0 11 12 12 16 11 14 6 8 3 4 11 13 3 4 Lesoto
Libéria 609 657 83  47 041  32 485  10 525  4 030 23 11 1 1 11 8 17 1 23 21 12 14 9 11 7 13 3 7 2 5 13 14 3 5 Libéria
Madagáscar 430 649 89  39 785  24 877  10 233  4 675 71 44 1 1 15 10 8 1 5 7 19 18 11 12 9 13 5 7 2 6 19 18 5 7 Madagáscar
Malawi 778 655 98  54 730  41 453  9 228  4 049 81 43 13 12 13 8 0 1 20 15 14 13 8 12 7 11 4 7 2 5 15 13 3 5 Malawi
Mali 588 866 120  76 206  55 170  14 432  6 603 102 82 1 1 14 12 3 1 25 14 14 16 10 13 6 10 3 6 2 3 17 18 3 5 Mali
Maurícia 62 577 44  21 106  2 399  16 472  2 235 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 10 40 27 10 5 4 7 22 29 12 13 7 7 Maurícia
Mauritânia 619 555 83  45 160  31 786  9 373  4 001 11 11 1 0 13 10 5 1 9 10 17 16 17 18 9 11 5 8 3 6 16 16 4 5 Mauritânia
Moçambique 998 594 175  73 589  53 997  11 531  8 061 122 84 5 6 12 9 4 0 25 18 13 14 9 12 8 11 5 6 2 4 14 14 3 5 Moçambique
Namíbia 357 580 76  29 801  18 018  8 027  3 755 4 2 29 9 8 6 1 3 3 0 13 13 12 20 10 13 5 7 4 10 11 13 4 6 Namíbia
Níger 740 649 98  70 633  54 270  10 726  5 637 121 90 0 0 16 12 5 0 27 19 15 18 6 10 6 7 2 5 2 3 18 19 3 6 Níger
Nigéria 866 674 146  81 624  59 843  13 237  8 544  1 035 827 2 3 11 10 15 1 23 20 12 16 8 12 8 11 3 5 2 3 13 16 3 4 Nigéria
Quénia 657 515 101  51 435  37 031  9 133  5 271 128 108 13 4 13 10 1 0 5 4 17 18 10 13 10 14 5 7 3 6 16 18 5 7 Quénia
República Centro-Africana  1 212 551 108  86 460  69 308  10 575  6 577 24 19 6 3 10 9 10 1 23 25 12 14 10 12 8 10 3 5 2 3 13 14 3 4 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 921 724 137  94 624  70 873  14 227  9 524 352 391 1 1 12 12 11 4 19 16 14 16 11 12 8 9 3 5 2 3 16 17 3 5 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 584 570 129  48 220  32 565  9 699  5 956 177 98 10 6 12 8 2 0 19 10 14 15 8 11 10 14 5 8 2 7 14 15 3 6 República Unida da Tanzânia
Ruanda 402 585 106  40 122  24 964  9 517  5 642 79 24 3 1 19 10 1 1 6 4 21 18 7 12 10 13 5 7 2 7 21 18 5 8 Ruanda
São Tomé e Príncipe … … … … … … … 0 0 2 1 14 9 0 1 9 8 19 16 14 13 10 13 6 7 5 10 17 16 5 7 São Tomé e Príncipe
Senegal 588 558 89  39 510  26 368  9 505  3 637 53 30 0 1 11 7 5 1 24 17 13 13 12 15 8 13 5 8 3 7 14 13 3 5 Senegal
Serra Leoa  1 327 964 150  113 198  82 802  21 114  9 282 43 39 0 0 13 14 12 6 25 14 13 17 9 9 6 9 3 5 2 4 15 18 3 4 Serra Leoa
Seychelles … … … … … … … 0 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Suazilândia 884 702 119  66 341  48 011  11 412  6 918 4 3 35 15 10 9 0 0 0 0 13 15 10 14 10 12 5 7 3 6 12 16 3 6 Suazilândia
Sudão do Sul 827 623 143  70 179  50 404  12 108  7 667 49 40 2 3 18 11 3 2 7 6 19 20 11 14 7 10 3 6 2 4 21 19 4 5 Sudão do Sul
Togo 682 679 93  61 629  43 673  12 507  5 449 22 22 4 1 10 9 6 1 24 18 12 15 12 12 9 12 5 7 3 5 12 15 3 5 Togo
Uganda 697 664 167  60 022  41 005  10 918  8 098 167 103 7 7 12 9 8 0 18 13 14 15 9 12 7 11 4 6 2 5 15 16 4 6 Uganda
Zâmbia 764 587 156  66 252  49 853  9 379  7 020 76 50 14 6 12 9 5 1 19 16 13 15 7 11 8 12 4 6 2 4 14 15 3 5 Zâmbia
Zimbabwe 711 599 82  57 699  42 568  9 782  5 349 39 39 45 9 6 9 0 1 2 1 9 15 10 17 9 14 5 8 3 6 8 15 2 5 Zimbabwe

Região Africana 683 652 116  63 153  44 628  12 045  6 480  4 014  3 070 5 3 13 10 8 1 18 15 14 16 9 12 8 11 4 6 2 4 15 17 3 5 Região Africana

Global 178 539 73  28 311  11 315  13 343  3 654  9 848  6 554 2 2 13 9 5 2 8 7 17 15 13 17 11 11 6 7 5 7 16 17 5 6 Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

Estado-Membro Mortalidade Mortalidade Estado-Membro

ODM 5 ODM 6 ODM 6
Taxa de mortalidade materna c  

(por 100 000 nascimentos)
Taxa de mortalidade devida a  causas específicas  

(por 100 000 habitantes)
Taxa de incidência  

(por 100 000 habitantes)
Prevalência  

(por 100 000 habitantes)

VIH/SIDA d Paludismo e Tuberculose entre  
pessoas sem VIH f VIH/SIDA d Paludismo e Tuberculose g VIH/SIDA d Tuberculose g

1990 2000 2013 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2000 2012

África do Sul 150 150 140 438 449 0.1 44 59 1 399 700 33 576  1 003 9 512 11 589 568 857 África do Sul
Angola  1 400  1 100 460 59 60 99 42 42 133 134  18 241 250 316 894 1 195 421 474 Angola
Argélia 160 120 89 ... ... 0 14 15 ... ... 0.2 87 89 ... ... 148 152 Argélia
Benim 600 490 340 57 31 79 14 9.4 104 41  29 282 86 70 866 712 134 110 Benim
Botsuana 360 390 170 1 171 282 0.1 50 21 1 518 616 30 918 408 16 694 16 850 720 343 Botsuana
Burquina Faso 770 580 400 163 33 101 13 8.5 70 35  33 759 71 54 1 502 696 108 82 Burquina Faso
Burúndi  1 300  1 000 740 191 48 33 40 18 82 46  8 492 288 130 1 842 909 408 199 Burúndi
Cabo Verde 230 84 53 <44 <20 … 34 23 ... ... 22 160 144 285 161 311 237 Cabo Verde
Camarões 720 740 590 176 159 56 51 29 381 206  16 877 310 238 2 955 2 767 504 319 Camarões
Chade  1 700  1 500 980 160 116 136 24 18 266 125  26 152 151 151 2 213 1 712 252 221 Chade
Comores 630 480 350 0 6.7 68 6.9 6.3 ... ...  22 419 39 34 0.1 1 098 64 62 Comores
Congo 670 610 410 280 119 104 36 42 277 108  33 824 353 381 2 856 1 717 455 530 Congo
Côte d'Ivoire 740 670 720 283 157 71 56 22 356 149  20 730 369 172 3 845 2 268 513 228 Côte d'Ivoire
Eritreia  1 700 670 380 66 19 3.2 7.7 4.6 45 <8  1 282 157 93 738 290 194 152 Eritreia
Etiópia  1 400 990 420 148 51 17 41 18 185 22  4 563 421 247 1 912 827 429 224 Etiópia
Gabão 380 330 240 187 143 67 81 44 468 62  24 892 527 428 3 348 2 490 898 563 Gabão
Gâmbia 710 580 430 <39 <56 82 36 51 122 <56  29 095 225 284 569 798 373 490 Gâmbia
Gana 760 570 380 100 46 69 27 6.9 144 31  27 337 152 72 1 385 930 257 92 Gana
Guiné  1 100 950 650 37 44 103 44 23 ... ...  38 333 234 178 716 1 031 429 274 Guiné 
Guiné Equatorial  1 600 790 290 <187 194 69 0 0 ... ...  24 767 101 139 2 276 4 259 130 164 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 930 840 560 <77 136 95 28 29 320 219  28 120 192 242 1 584 2 480 290 312 Guiné-Bissau
Lesoto 720 680 490 858 755 … 16 17 1 759 1 284 … 553 630 14 822 17 482 387 424 Lesoto
Libéria  1 200  1 100 640 67 40 69 54 46 142 <12  27 793 242 304 1 110 521 482 495 Libéria
Madagáscar 740 550 440 29 28 27 69 46 ... ...  6 020 293 234 337 264 609 442 Madagáscar
Malawi  1 100 750 510 743 287 64 28 9 956 414  27 462 467 163 9 206 7 103 365 140 Malawi
Mali  1 100 860 550 74 33 87 12 9 106 28  20 399 77 60 1 021 675 117 92 Mali
Maurícia 70 28 73 1.3 a 5.5 a … 0.7 1 ... ... … 24 21 615 850 46 39 Maurícia
Mauritânia 630 480 320 <18 <26 50 57 93 ... ...  17 591 277 350 327 276 536 794 Mauritânia
Moçambique  1 300 870 480 210 305 70 75 53 870 467  27 947 513 552 4 508 6 169 701 553 Moçambique
Namíbia 320 270 130 483 219 0.1 24 14 1 213 458 23  1 407 655 8 853 9 742  1 429 688 Namíbia
Níger  1 000 850 630 28 20 110 46 16 69 6.6  27 726 191 104 500 270 396 166 Níger
Nigéria  1 200 950 560 120 142 108 38 16 320 153  28 710 172 108 2 044 2 030 326 161 Nigéria
Quénia 490 570 400 412 133 28 19 22 426 228  8 200 286 272 5 024 3 812 273 299 Quénia
República Centro-Africana  1 200  1 200 880 ... ... 116 143 50 ... ...  34 675  1 071 367 ... ...  1 495 520 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  1 000  1 100 730 65 48 105 61 54 107 52  25 999 327 327 909 733 611 576 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 910 770 410 339 167 44 17 13 381 174  17 318 236 165 4 340 3 082 234 176 República Unida da Tanzânia
Ruanda  1 400  1 000 320 267 49 33 49 10 198 68  5 714 325 86 2 761 1 806 417 114 Ruanda
São Tomé e Príncipe 410 300 210 <71 <53 43 13 16 <353 <53  12 375 114 93 <705 731 159 159 São Tomé e Príncipe
Senegal 530 480 320 13 14 59 26 20 47 14  27 925 155 137 264 312 273 219 Senegal
Serra Leoa  2 300  2 200  1 100 25 55 108 59 143 141 51  19 027 264 674 618 965 537  1 304 Serra Leoa
Seychelles … … … ... ... … 2 1.8 ... ... … 37 30 ... ... 57 39 Seychelles
Suazilândia 550 520 310 713 443 0.2 34 63 1 618 966 43 803  1 349 13 614 17 291 573 907 Suazilândia
Sudão do Sul  1 800  1 200 730 100 119 56 … 30 ... ...  29 891 … 146 1 777 1 419 … 257 Sudão do Sul
Togo 660 580 450 158 108 83 12 8.7 353 73  23 543 72 73 2 635 1 929 114 104 Togo
Uganda 780 650 360 424 174 55 35 13 374 380  24 597 427 179 4 094 4 262 380 175 Uganda
Zâmbia 580 610 280 745 215 78 31 28 984 396  26 087 713 427 9 082 7 861 524 388 Zâmbia
Zimbabwe 520 680 470 1 252 288 9.1 17 33 1 063 501  7 844 726 562 14 679 9 969 389 433 Zimbabwe

Região Africana 960 820 500 221 377 63 38 26 377 176  18 579 310 255  3 203  2 774 397 303 Região Africana
Global 380 330 210 32 56 11 22 13 56 33  3 752 148 122 494 511 263 169 Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

        
       
      

Estado-Membro Mortalidade Mortalidade Estado-Membro

ODM 5 ODM 6 ODM 6
Taxa de mortalidade materna c  

(por 100 000 nascimentos)
Taxa de mortalidade devida a  causas específicas  

(por 100 000 habitantes)
Taxa de incidência  

(por 100 000 habitantes)
Prevalência  

(por 100 000 habitantes)

VIH/SIDA d Paludismo e Tuberculose entre  
pessoas sem VIH f VIH/SIDA d Paludismo e Tuberculose g VIH/SIDA d Tuberculose g

1990 2000 2013 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2012 2000 2012 2001 2012 2000 2012

África do Sul 150 150 140 438 449 0.1 44 59 1 399 700 33 576  1 003 9 512 11 589 568 857 África do Sul
Angola  1 400  1 100 460 59 60 99 42 42 133 134  18 241 250 316 894 1 195 421 474 Angola
Argélia 160 120 89 ... ... 0 14 15 ... ... 0.2 87 89 ... ... 148 152 Argélia
Benim 600 490 340 57 31 79 14 9.4 104 41  29 282 86 70 866 712 134 110 Benim
Botsuana 360 390 170 1 171 282 0.1 50 21 1 518 616 30 918 408 16 694 16 850 720 343 Botsuana
Burquina Faso 770 580 400 163 33 101 13 8.5 70 35  33 759 71 54 1 502 696 108 82 Burquina Faso
Burúndi  1 300  1 000 740 191 48 33 40 18 82 46  8 492 288 130 1 842 909 408 199 Burúndi
Cabo Verde 230 84 53 <44 <20 … 34 23 ... ... 22 160 144 285 161 311 237 Cabo Verde
Camarões 720 740 590 176 159 56 51 29 381 206  16 877 310 238 2 955 2 767 504 319 Camarões
Chade  1 700  1 500 980 160 116 136 24 18 266 125  26 152 151 151 2 213 1 712 252 221 Chade
Comores 630 480 350 0 6.7 68 6.9 6.3 ... ...  22 419 39 34 0.1 1 098 64 62 Comores
Congo 670 610 410 280 119 104 36 42 277 108  33 824 353 381 2 856 1 717 455 530 Congo
Côte d'Ivoire 740 670 720 283 157 71 56 22 356 149  20 730 369 172 3 845 2 268 513 228 Côte d'Ivoire
Eritreia  1 700 670 380 66 19 3.2 7.7 4.6 45 <8  1 282 157 93 738 290 194 152 Eritreia
Etiópia  1 400 990 420 148 51 17 41 18 185 22  4 563 421 247 1 912 827 429 224 Etiópia
Gabão 380 330 240 187 143 67 81 44 468 62  24 892 527 428 3 348 2 490 898 563 Gabão
Gâmbia 710 580 430 <39 <56 82 36 51 122 <56  29 095 225 284 569 798 373 490 Gâmbia
Gana 760 570 380 100 46 69 27 6.9 144 31  27 337 152 72 1 385 930 257 92 Gana
Guiné  1 100 950 650 37 44 103 44 23 ... ...  38 333 234 178 716 1 031 429 274 Guiné 
Guiné Equatorial  1 600 790 290 <187 194 69 0 0 ... ...  24 767 101 139 2 276 4 259 130 164 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 930 840 560 <77 136 95 28 29 320 219  28 120 192 242 1 584 2 480 290 312 Guiné-Bissau
Lesoto 720 680 490 858 755 … 16 17 1 759 1 284 … 553 630 14 822 17 482 387 424 Lesoto
Libéria  1 200  1 100 640 67 40 69 54 46 142 <12  27 793 242 304 1 110 521 482 495 Libéria
Madagáscar 740 550 440 29 28 27 69 46 ... ...  6 020 293 234 337 264 609 442 Madagáscar
Malawi  1 100 750 510 743 287 64 28 9 956 414  27 462 467 163 9 206 7 103 365 140 Malawi
Mali  1 100 860 550 74 33 87 12 9 106 28  20 399 77 60 1 021 675 117 92 Mali
Maurícia 70 28 73 1.3 a 5.5 a … 0.7 1 ... ... … 24 21 615 850 46 39 Maurícia
Mauritânia 630 480 320 <18 <26 50 57 93 ... ...  17 591 277 350 327 276 536 794 Mauritânia
Moçambique  1 300 870 480 210 305 70 75 53 870 467  27 947 513 552 4 508 6 169 701 553 Moçambique
Namíbia 320 270 130 483 219 0.1 24 14 1 213 458 23  1 407 655 8 853 9 742  1 429 688 Namíbia
Níger  1 000 850 630 28 20 110 46 16 69 6.6  27 726 191 104 500 270 396 166 Níger
Nigéria  1 200 950 560 120 142 108 38 16 320 153  28 710 172 108 2 044 2 030 326 161 Nigéria
Quénia 490 570 400 412 133 28 19 22 426 228  8 200 286 272 5 024 3 812 273 299 Quénia
República Centro-Africana  1 200  1 200 880 ... ... 116 143 50 ... ...  34 675  1 071 367 ... ...  1 495 520 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  1 000  1 100 730 65 48 105 61 54 107 52  25 999 327 327 909 733 611 576 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 910 770 410 339 167 44 17 13 381 174  17 318 236 165 4 340 3 082 234 176 República Unida da Tanzânia
Ruanda  1 400  1 000 320 267 49 33 49 10 198 68  5 714 325 86 2 761 1 806 417 114 Ruanda
São Tomé e Príncipe 410 300 210 <71 <53 43 13 16 <353 <53  12 375 114 93 <705 731 159 159 São Tomé e Príncipe
Senegal 530 480 320 13 14 59 26 20 47 14  27 925 155 137 264 312 273 219 Senegal
Serra Leoa  2 300  2 200  1 100 25 55 108 59 143 141 51  19 027 264 674 618 965 537  1 304 Serra Leoa
Seychelles … … … ... ... … 2 1.8 ... ... … 37 30 ... ... 57 39 Seychelles
Suazilândia 550 520 310 713 443 0.2 34 63 1 618 966 43 803  1 349 13 614 17 291 573 907 Suazilândia
Sudão do Sul  1 800  1 200 730 100 119 56 … 30 ... ...  29 891 … 146 1 777 1 419 … 257 Sudão do Sul
Togo 660 580 450 158 108 83 12 8.7 353 73  23 543 72 73 2 635 1 929 114 104 Togo
Uganda 780 650 360 424 174 55 35 13 374 380  24 597 427 179 4 094 4 262 380 175 Uganda
Zâmbia 580 610 280 745 215 78 31 28 984 396  26 087 713 427 9 082 7 861 524 388 Zâmbia
Zimbabwe 520 680 470 1 252 288 9.1 17 33 1 063 501  7 844 726 562 14 679 9 969 389 433 Zimbabwe

Região Africana 960 820 500 221 377 63 38 26 377 176  18 579 310 255  3 203  2 774 397 303 Região Africana
Global 380 330 210 32 56 11 22 13 56 33  3 752 148 122 494 511 263 169 Global
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2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012

África do Sul … … … … … 15  6 846 32 … … … 0 …  2 298 1 1  323 664 … África do Sul
Angola  1 215 15 70 … … 431 1 496 834  4 458 … …  1 259 0 … 65 6 543  51 819 0 Angola
Argélia … 0 … 0  9 127 … 887 18 … 0 104 0 0 420 0 0  21 880 0 Argélia
Benim 625 0 0 … … 243 1 151 038 288 833 … 0 0 0 41 4 7  3 966 0 Benim
Botsuana … 0 … … … 1 308 7 … … 0 0 … 163 0 0  6 161 … Botsuana
Burquina Faso 143 0 0 … … 313 6 089 101  7 362  2 917 … 0 0 … 677 1 1  5 210 0 Burquina Faso
Burúndi 214 … … … … … 2 151 076 49 … … 0 0 … 11 1 1  6 921 … Burúndi
Cabo Verde … 0 … 0 … …  8 751 0 … 40 0 0 0 18 0 2 420 0 Cabo Verde
Camarões 363 … 7 … … 502  313 315 609  1 010 … … 8 i … 147 23 23  24 802 31 Camarões
Chade … … 197 … … …  590 786 120 371 … … 4 i … … 225 225  10 585 48 Chade
Comores … … … … … …  49 840 1 … … … 0 … 0 … … 120 … Comores
Congo  1 181 1 39 0 … …  117 640 260 … 0 12 0 0 22 2 2  11 303 1 Congo
Côte d'Ivoire 424 … 9 … 0  1 030 2 168 215 137 255 … … 0 … 298 9 9  23 762 4 Côte d'Ivoire
Eritreia … 8 … … … …  42 178 194 …  2 350 208 0 … 18 0 19  3 143 0 Eritreia
Etiópia … … … …  2 500  3 776 3 876 745  4 347 … … … 9 … 795 40 …  145 323 0 Etiópia
Gabão … … 9 … … 30  137 695 2 … … … 0 … 2 2 2  4 929 0 Gabão
Gâmbia … 0 … 0 … 33  271 038 0 248 l 0 0 0 0 39 0 0  2 333 1 Gâmbia
Gana  9 548 0 0 … … … 8 774 516  1 613 454 … … 0 0 272 0 456  14 753 3 Gana
Guiné  7 350 0 70 … … 438 1 220 574 6 480 … … 0 … 55 8 …  11 407 0 Guiné 
Guiné Equatorial … 0 2 … … 4  15 169  1 190 … … 0 0 0 … 0 0 … 0 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau  3 068 0 … 0 … …  50 381 0 … 0 0 0 0 23 0 0  1 939 0 Guiné-Bissau
Lesoto … 0 … 0 … … … 179 … 0 0 0 0 68 0 0  10 776 0 Lesoto
Libéria 219 0 … 0 … … 1 407 455 43 … 0 0 0 0 39 12 12  8 093 17 Libéria
Madagáscar … 1 … … …  1 474  359 420 2 … … 33 0 … 110 9 490  25 782 … Madagáscar
Malawi 187 … 18 … … … 3 659 565 11 … … … 0 … 56 1 1  20 335 … Malawi
Mali 219 … 0 … … 228 2 171 739 341 358 … … 0 … 19 10 108  5 446 0 Mali
Maurícia … 0 … 0 … … … 0 … 11 0 0 1 9 0 0 128 0 Maurícia
Mauritânia … 0 … … … …  165 834 35 14 … 30 0 0 … 0 0  2 616 0 Mauritânia
Moçambique 647 … … … … 758 1 813 984 145 … … … 0 … 428 … 110  47 741 … Moçambique
Namíbia … 2 … … … …  3 163 86 … 0 2 0 … 42 3 3  10 003 … Namíbia
Níger  5 284 0 … 0 … 464 3 525 112 272 311 0 0 1 i 0 77 3 75  10 989 0 Níger
Nigéria 597 … 2 … 0  3 805 2 087 068  6 447 871 …  11 628 56 i … 239 110 112  92 818 0 Nigéria
Quénia … … 2 0 457 … 5 788 381 … … 0 … 14 0 … 2 2  92 987 0 Quénia
República Centro-Africana 21 0 381 … … 152  451 012 141 210 j … 124 0 … 11 65 74  8 084 0 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  33 661 …  5 983 … …  3 607 6 263 607  72 029  9 339 k …  3 407 0 …  1 860  1 252  1 296  108 984 1 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 286 0 4 0 …  2 528 2 441 750  1 668 … … 0 0 … 55 0 …  62 178 0 República Unida da Tanzânia
Ruanda 9 0 … … … 41  483 470 75 … … 0 0 5 172 0 0  6 091 0 Ruanda
São Tomé e Príncipe … 0 … … … 2  12 550 0 … … 0 0 … … 0 0 115 0 São Tomé e Príncipe
Senegal 1 … … … … 224  366 912 46 379 … … 0 … 44 14 118  12 265 1 Senegal
Serra Leoa  23 124 … … … … 236 1 537 322 678 … … … 0 … … 23 …  13 074 94 Serra Leoa
Seychelles … 0 … 0 … … … 0 … 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Seychelles
Suazilândia … 0 … 0 … … 626 0 … 0 0 0 0 23 0 0  7 165 0 Suazilândia
Sudão do Sul … … 317 …  5 012  1 801 1 125 039  1 952 259 m … … 0 … 20 48 …  8 403 0 Sudão do Sul
Togo 61 0 0 … … …  697 374 238 266 … 32 0 0 33 20 20  2 843 12 Togo
Uganda  6 326 … 91 … 87 264 10 338 093  2 027 … … … 0 …  2 027 149  1 019  44 663 32 Uganda
Zâmbia 198 0 6 0 … … 4 695 400 896 … … 0 0 0 134 0 0  40 726 0 Zâmbia
Zimbabwe 23 0 9 0 … …  276 963 0 … 0 0 0 63 20 6 6  35 760 0 Zimbabwe

Região Africana  994 94 …  899 6 … …  599 20 733 079 77  052 106 … …  839 16 92 …  830 10  001 2  737 4 122 344 1 245 Região Africana
Global …  490 4 … …  410 230  847 232 435 194 89  722 226 …  120 687  556 249 461 …  030 94  650 4  392 10 838 776 5 … Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012

África do Sul … … … … … 15  6 846 32 … … … 0 …  2 298 1 1  323 664 … África do Sul
Angola  1 215 15 70 … … 431 1 496 834  4 458 … …  1 259 0 … 65 6 543  51 819 0 Angola
Argélia … 0 … 0  9 127 … 887 18 … 0 104 0 0 420 0 0  21 880 0 Argélia
Benim 625 0 0 … … 243 1 151 038 288 833 … 0 0 0 41 4 7  3 966 0 Benim
Botsuana … 0 … … … 1 308 7 … … 0 0 … 163 0 0  6 161 … Botsuana
Burquina Faso 143 0 0 … … 313 6 089 101  7 362  2 917 … 0 0 … 677 1 1  5 210 0 Burquina Faso
Burúndi 214 … … … … … 2 151 076 49 … … 0 0 … 11 1 1  6 921 … Burúndi
Cabo Verde … 0 … 0 … …  8 751 0 … 40 0 0 0 18 0 2 420 0 Cabo Verde
Camarões 363 … 7 … … 502  313 315 609  1 010 … … 8 i … 147 23 23  24 802 31 Camarões
Chade … … 197 … … …  590 786 120 371 … … 4 i … … 225 225  10 585 48 Chade
Comores … … … … … …  49 840 1 … … … 0 … 0 … … 120 … Comores
Congo  1 181 1 39 0 … …  117 640 260 … 0 12 0 0 22 2 2  11 303 1 Congo
Côte d'Ivoire 424 … 9 … 0  1 030 2 168 215 137 255 … … 0 … 298 9 9  23 762 4 Côte d'Ivoire
Eritreia … 8 … … … …  42 178 194 …  2 350 208 0 … 18 0 19  3 143 0 Eritreia
Etiópia … … … …  2 500  3 776 3 876 745  4 347 … … … 9 … 795 40 …  145 323 0 Etiópia
Gabão … … 9 … … 30  137 695 2 … … … 0 … 2 2 2  4 929 0 Gabão
Gâmbia … 0 … 0 … 33  271 038 0 248 l 0 0 0 0 39 0 0  2 333 1 Gâmbia
Gana  9 548 0 0 … … … 8 774 516  1 613 454 … … 0 0 272 0 456  14 753 3 Gana
Guiné  7 350 0 70 … … 438 1 220 574 6 480 … … 0 … 55 8 …  11 407 0 Guiné 
Guiné Equatorial … 0 2 … … 4  15 169  1 190 … … 0 0 0 … 0 0 … 0 Guiné Equatorial
Guiné-Bissau  3 068 0 … 0 … …  50 381 0 … 0 0 0 0 23 0 0  1 939 0 Guiné-Bissau
Lesoto … 0 … 0 … … … 179 … 0 0 0 0 68 0 0  10 776 0 Lesoto
Libéria 219 0 … 0 … … 1 407 455 43 … 0 0 0 0 39 12 12  8 093 17 Libéria
Madagáscar … 1 … … …  1 474  359 420 2 … … 33 0 … 110 9 490  25 782 … Madagáscar
Malawi 187 … 18 … … … 3 659 565 11 … … … 0 … 56 1 1  20 335 … Malawi
Mali 219 … 0 … … 228 2 171 739 341 358 … … 0 … 19 10 108  5 446 0 Mali
Maurícia … 0 … 0 … … … 0 … 11 0 0 1 9 0 0 128 0 Maurícia
Mauritânia … 0 … … … …  165 834 35 14 … 30 0 0 … 0 0  2 616 0 Mauritânia
Moçambique 647 … … … … 758 1 813 984 145 … … … 0 … 428 … 110  47 741 … Moçambique
Namíbia … 2 … … … …  3 163 86 … 0 2 0 … 42 3 3  10 003 … Namíbia
Níger  5 284 0 … 0 … 464 3 525 112 272 311 0 0 1 i 0 77 3 75  10 989 0 Níger
Nigéria 597 … 2 … 0  3 805 2 087 068  6 447 871 …  11 628 56 i … 239 110 112  92 818 0 Nigéria
Quénia … … 2 0 457 … 5 788 381 … … 0 … 14 0 … 2 2  92 987 0 Quénia
República Centro-Africana 21 0 381 … … 152  451 012 141 210 j … 124 0 … 11 65 74  8 084 0 República Centro-Africana
República Democrática do Congo  33 661 …  5 983 … …  3 607 6 263 607  72 029  9 339 k …  3 407 0 …  1 860  1 252  1 296  108 984 1 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 286 0 4 0 …  2 528 2 441 750  1 668 … … 0 0 … 55 0 …  62 178 0 República Unida da Tanzânia
Ruanda 9 0 … … … 41  483 470 75 … … 0 0 5 172 0 0  6 091 0 Ruanda
São Tomé e Príncipe … 0 … … … 2  12 550 0 … … 0 0 … … 0 0 115 0 São Tomé e Príncipe
Senegal 1 … … … … 224  366 912 46 379 … … 0 … 44 14 118  12 265 1 Senegal
Serra Leoa  23 124 … … … … 236 1 537 322 678 … … … 0 … … 23 …  13 074 94 Serra Leoa
Seychelles … 0 … 0 … … … 0 … 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Seychelles
Suazilândia … 0 … 0 … … 626 0 … 0 0 0 0 23 0 0  7 165 0 Suazilândia
Sudão do Sul … … 317 …  5 012  1 801 1 125 039  1 952 259 m … … 0 … 20 48 …  8 403 0 Sudão do Sul
Togo 61 0 0 … … …  697 374 238 266 … 32 0 0 33 20 20  2 843 12 Togo
Uganda  6 326 … 91 … 87 264 10 338 093  2 027 … … … 0 …  2 027 149  1 019  44 663 32 Uganda
Zâmbia 198 0 6 0 … … 4 695 400 896 … … 0 0 0 134 0 0  40 726 0 Zâmbia
Zimbabwe 23 0 9 0 … …  276 963 0 … 0 0 0 63 20 6 6  35 760 0 Zimbabwe

Região Africana  994 94 …  899 6 … …  599 20 733 079 77  052 106 … …  839 16 92 …  830 10  001 2  737 4 122 344 1 245 Região Africana
Global …  490 4 … …  410 230  847 232 435 194 89  722 226 …  120 687  556 249 461 …  030 94  650 4  392 10 838 776 5 … Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

ODM 5  ODM 6
Estado-Membro Necessi-

dade não 
satisfeita  

de pla-
neamento 
familiar a 

(%)

Preva-
lência 

contrace-
tivaa (%)

Cobertura dos cuidados 
pré-natais b  

(%)

Partos 
assistidos por 
profissionais 

de saúde 
qualificadosb  

(%)

Partos  
por  

cesariana b 
(%)

Visita de 
cuidados 

pós-natais até 
dois dias após 
o parto b (%)

Recém-
nascidos 

protegidos 
à nascença 

contra 
tétano 

neonatal c 
(%)

Visita de cuidados pós-natais até dois dias após o parto d  
(%)

Recém-
nascidos 

protegidos 
à nascença 

contra tétano 
neonatal e  

(%)

Crianças com < 5 anos  
(%)

                ODM 6

Mulheres grá-
vidas com VIH 
a receberem 
antirretro-
virais para 
prevenir a 

PTV h  
(%)

Cobertura 
da terapia 

antirretroviral 
entre pessoas 
elegíveis para 
tratamento h  

(%)

Taxa de deteção 
de casos para 

todas as formas 
de tuberculose i  

(%)

Taxa de sucesso 
de tratamento 
da tuberculose 
com esfregaços 

positivos  j

 (%)

Estado-Membro

Com sintomas 
de ARI 

levados a uma 
instalação de 

saúde e

Com suspeitas 
de pneumo-
nia a receber 
antibióticos e

Com diarreia  
a receber ORT 

(ORS e/ou 
RHF) e

A dormir 
debaixo de 

mosquiteiros 
tratados  

com inseticida f

Com febre a 
receber   

tratamento 
com qualquer 
antipalúdicog

Pelo  
menos  
1 visita

Pelo  
menos  

4 visitas

ODM 4

Measles DTP3 HepB3 Hib3

2006–2012
2006–
2012 2006–2013 2006–2013 2006–2012 2006–2012 2012 1990 2000 2012 2012 2012 2012 2006–2013        2006–2013            2006–2012 2012 2012 2000 2012 2000 2011

África do Sul … … … … … … … 77 79 72 79 68 73 68 … … … … … … 83 80 59 62 63 79 África do Sul
Angola … 18 68 k 47 49 k … … 72 38 41 97 91 91 91 … … … … 26 28 17 42 46 79 68 55 Angola
Argélia … 61 89 … 95 … … 90 83 80 95 95 95 95 … 53 59 27 … … … … 67 64 87 92 Argélia
Benim 27 13 86 61 84 4 66 93 79 70 72 85 85 85 49 31 29 54 … 38 40 67 45 57 78 90 Benim
Botsuana … 53 94 73 99 k … … 92 87 91 94 96 96 96 … … … … … … >95 >95 58 75 77 81 Botsuana
Burquina Faso 25 16 95 34 67 2 72 88 79 48 87 90 90 90 63 56 47 24 47 35 66 62 28 58 60 78 Burquina Faso
Burúndi 32 22 99 33 60 4 30 85 74 72 93 96 96 96 81 55 43 41 44 17 54 58 33 54 80 92 Burúndi
Cabo Verde … … 91 l … 99 … … 92 79 86 96 90 90 90 … … … … … … … >95 … 59 64 77 Cabo Verde
Camarões 24 23 85 k 62 64 k 4 37 85 56 49 82 85 85 85 … 30 45 22 11 23 64 45 11 48 77 80 Camarões
Chade 28 5 43 23 17 2 … 43 32 28 64 45 45 45 98 26 31 48 … 43 14 40 … 56 … 68 Chade
Comores … … 92 … 82 … … 85 87 70 85 86 86 86 … … … … … 28 … … 58 49 93 25 Comores
Congo … 45 90 79 90 6 64 83 75 34 80 85 85 85 65 52 59 37 31 25 19 39 84 68 69 71 Congo
Côte d'Ivoire … 18 89 44 57 3 70 82 56 68 85 94 94 94 61 38 29 22 37 18 68 49 25 69 57 78 Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … … … … 94 … 76 99 99 99 99 50 45 … 58 … 13 46 73 110 55 76 87 Eritreia
Etiópia 26 29 34 19 10 2 7 68 38 33 66 61 61 61 53 27 7 31 33 26 41 61 33 64 80 90 Etiópia
Gabão … 31 95 k 78 89 k 10 59 75 76 55 71 82 82 82 54 68 50 37 39 26 70 62 … 71 … 51 Gabão
Gâmbia 22 13 86 72 57 3 … 92 86 89 95 98 98 98 73 68 70 65 … 30 … 55 56 46 … 88 Gâmbia
Gana 36 24 96 87 67 11 68 88 61 90 88 92 92 92 74 41 56 59 38 53 95 58 38 81 50 86 Gana
Guiné … 6 85 k 50 45 k 2 41 p 80 35 42 58 59 59 59 41 37 38 37 … 28 44 50 27 56 68 82 Guiné 
Guiné Equatorial … … 91 67 68 … 44 75 88 51 51 33 … … 30 54 27 44 42 … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 6 14 93 68 43 2 … 80 53 71 69 80 76 76 79 52 35 81 … 51 33 37 52 48 … 73 Guiné-Bissau
Lesoto 23 47 92 70 62 7 48 83 80 74 85 83 83 83 34 67 … 71 … … 58 54 95 83 … 74 Lesoto
Libéria 36 11 96 66 61 4 60 91 0 63 80 77 77 77 43 51 49 62 26 57 87 43 21 64 80 86 Libéria
Madagáscar 19 40 86 49 44 2 46 78 47 57 69 86 86 86 72 42 … 29 45 20 … 1 … 49 70 83 Madagáscar
Malawi 26 46 95 46 71 5 43 89 81 73 90 96 96 96 86 70 … 69 39 33 60 69 45 78 73 85 Malawi
Mali 28 8 74 35 58 2 22 n 89 43 49 59 74 74 74 72 30 … 40 70 32 … 52 53 61 … 68 Mali
Maurícia … … … … 100 m 44 q … 95 76 84 99 98 98 98 … … … … … … … 36 55 49 93 90 Maurícia
Mauritânia … 9 72 … 57 … … 80 38 46 75 80 80 80 56 45 24 31 … 20 … 35 41 20 … 73 Mauritânia
Moçambique … 12 60 51 19 4 … 83 59 71 82 76 76 76 75 50 12 62 7 30 86 45 23 34 75 … Moçambique
Namíbia 21 55 95 70 81 13 65 83 … 69 76 84 84 84 52 72 … 69 10 20 94 90 40 68 56 84 Namíbia
Níger 16 14 83 15 29 1 12 n 84 25 37 73 74 74 74 60 53 11 47 … 19 … 46 22 62 65 80 Níger
Nigéria 19 14 61 57 38 k 5 38 60 54 33 42 41 41 10 65 35 45 38 5 45 17 32 12 51 79 85 Nigéria
Quénia 26 46 92 47 44 6 42 73 78 78 93 83 83 83 30 56 50 72 46 23 53 73 72 79 80 88 Quénia
República Centro-Africana … 19 55 38 40 5 … 66 82 36 49 47 47 47 78 22 31 38 … 34 … … … 49 58 68 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 24 18 89 44 80 7 80 70 38 46 73 72 72 72 82 40 42 53 o 6 39 13 31 40 51 78 87 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 25 34 88 43 49 5 31 88 80 78 97 92 92 92 61 31 … 59 25 54 77 61 68 79 78 88 República Unida da Tanzânia
Ruanda 21 52 98 35 69 7 18 85 83 74 97 98 98 98 93 50 … 35 56 11 87 87 22 62 61 89 Ruanda
São Tomé e Príncipe 38 38 98 72 81 5 37 … 71 69 92 96 96 96 48 75 60 57 56 8 … 44 61 66 78 72 São Tomé e Príncipe
Senegal 30 13 95 50 51 6 68 91 51 48 84 92 92 92 78 50 … 27 29 8 … 62 56 65 52 85 Senegal
Serra Leoa 27 11 91 75 61 k 5 58 87 0 37 80 84 84 84 91 74 58 84 25 62 93 33 34 32 77 88 Serra Leoa
Seychelles … … … … 99 k 23 … … 86 97 98 98 99 98 … … … … … … … … 69 73 82 67 Seychelles
Suazilândia 13 65 97 77 82 12 22 86 85 92 88 95 95 95 68 58 61 81 1 2 83 82 69 43 … 73 Suazilândia
Sudão do Sul … 4 40 17 17 <1 … 0 … … 62 59 … … … … … … … 51 13 8 … 53 … 73 Sudão do Sul
Togo 37 15 51 55 44 9 … 81 73 58 72 84 84 84 88 32 41 31 o,r 35 34 86 46 40 59 … 85 Togo
Uganda 34 30 95 48 58 5 33 85 52 57 82 78 78 78 57 79 47 48 32 65 72 64 29 69 63 77 Uganda
Zâmbia 27 41 94 60 47 3 39 81 90 85 83 78 78 78 63 68 47 67 28 34 >95 79 69 68 67 88 Zâmbia
Zimbabwe 15 59 90 65 66 5 27 66 87 75 90 89 89 89 66 48 31 63 91 2 82 79 56 46 69 81 Zimbabwe

Região Africana 25 27 75 47 48 4 41 75 58 53 73 72 72 65 65 49 … 44 25 … 64 63 39 59 71 82 Região Africana
Global 12 63 81 56 72 16 48 81 73 73 84 83 79 45 46 59 … 44 … … 62 61 42 67 69 87 Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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ODM 5  ODM 6
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contra 
tétano 

neonatal c 
(%)

Visita de cuidados pós-natais até dois dias após o parto d  
(%)

Recém-
nascidos 

protegidos 
à nascença 

contra tétano 
neonatal e  

(%)

Crianças com < 5 anos  
(%)

                ODM 6

Mulheres grá-
vidas com VIH 
a receberem 
antirretro-
virais para 
prevenir a 

PTV h  
(%)

Cobertura 
da terapia 

antirretroviral 
entre pessoas 
elegíveis para 
tratamento h  

(%)

Taxa de deteção 
de casos para 

todas as formas 
de tuberculose i  

(%)

Taxa de sucesso 
de tratamento 
da tuberculose 
com esfregaços 

positivos  j

 (%)

Estado-Membro

Com sintomas 
de ARI 

levados a uma 
instalação de 

saúde e

Com suspeitas 
de pneumo-
nia a receber 
antibióticos e

Com diarreia  
a receber ORT 

(ORS e/ou 
RHF) e

A dormir 
debaixo de 

mosquiteiros 
tratados  

com inseticida f

Com febre a 
receber   

tratamento 
com qualquer 
antipalúdicog

Pelo  
menos  
1 visita

Pelo  
menos  

4 visitas

ODM 4

Measles DTP3 HepB3 Hib3

2006–2012
2006–
2012 2006–2013 2006–2013 2006–2012 2006–2012 2012 1990 2000 2012 2012 2012 2012 2006–2013        2006–2013            2006–2012 2012 2012 2000 2012 2000 2011

África do Sul … … … … … … … 77 79 72 79 68 73 68 … … … … … … 83 80 59 62 63 79 África do Sul
Angola … 18 68 k 47 49 k … … 72 38 41 97 91 91 91 … … … … 26 28 17 42 46 79 68 55 Angola
Argélia … 61 89 … 95 … … 90 83 80 95 95 95 95 … 53 59 27 … … … … 67 64 87 92 Argélia
Benim 27 13 86 61 84 4 66 93 79 70 72 85 85 85 49 31 29 54 … 38 40 67 45 57 78 90 Benim
Botsuana … 53 94 73 99 k … … 92 87 91 94 96 96 96 … … … … … … >95 >95 58 75 77 81 Botsuana
Burquina Faso 25 16 95 34 67 2 72 88 79 48 87 90 90 90 63 56 47 24 47 35 66 62 28 58 60 78 Burquina Faso
Burúndi 32 22 99 33 60 4 30 85 74 72 93 96 96 96 81 55 43 41 44 17 54 58 33 54 80 92 Burúndi
Cabo Verde … … 91 l … 99 … … 92 79 86 96 90 90 90 … … … … … … … >95 … 59 64 77 Cabo Verde
Camarões 24 23 85 k 62 64 k 4 37 85 56 49 82 85 85 85 … 30 45 22 11 23 64 45 11 48 77 80 Camarões
Chade 28 5 43 23 17 2 … 43 32 28 64 45 45 45 98 26 31 48 … 43 14 40 … 56 … 68 Chade
Comores … … 92 … 82 … … 85 87 70 85 86 86 86 … … … … … 28 … … 58 49 93 25 Comores
Congo … 45 90 79 90 6 64 83 75 34 80 85 85 85 65 52 59 37 31 25 19 39 84 68 69 71 Congo
Côte d'Ivoire … 18 89 44 57 3 70 82 56 68 85 94 94 94 61 38 29 22 37 18 68 49 25 69 57 78 Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … … … … 94 … 76 99 99 99 99 50 45 … 58 … 13 46 73 110 55 76 87 Eritreia
Etiópia 26 29 34 19 10 2 7 68 38 33 66 61 61 61 53 27 7 31 33 26 41 61 33 64 80 90 Etiópia
Gabão … 31 95 k 78 89 k 10 59 75 76 55 71 82 82 82 54 68 50 37 39 26 70 62 … 71 … 51 Gabão
Gâmbia 22 13 86 72 57 3 … 92 86 89 95 98 98 98 73 68 70 65 … 30 … 55 56 46 … 88 Gâmbia
Gana 36 24 96 87 67 11 68 88 61 90 88 92 92 92 74 41 56 59 38 53 95 58 38 81 50 86 Gana
Guiné … 6 85 k 50 45 k 2 41 p 80 35 42 58 59 59 59 41 37 38 37 … 28 44 50 27 56 68 82 Guiné 
Guiné Equatorial … … 91 67 68 … 44 75 88 51 51 33 … … 30 54 27 44 42 … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 6 14 93 68 43 2 … 80 53 71 69 80 76 76 79 52 35 81 … 51 33 37 52 48 … 73 Guiné-Bissau
Lesoto 23 47 92 70 62 7 48 83 80 74 85 83 83 83 34 67 … 71 … … 58 54 95 83 … 74 Lesoto
Libéria 36 11 96 66 61 4 60 91 0 63 80 77 77 77 43 51 49 62 26 57 87 43 21 64 80 86 Libéria
Madagáscar 19 40 86 49 44 2 46 78 47 57 69 86 86 86 72 42 … 29 45 20 … 1 … 49 70 83 Madagáscar
Malawi 26 46 95 46 71 5 43 89 81 73 90 96 96 96 86 70 … 69 39 33 60 69 45 78 73 85 Malawi
Mali 28 8 74 35 58 2 22 n 89 43 49 59 74 74 74 72 30 … 40 70 32 … 52 53 61 … 68 Mali
Maurícia … … … … 100 m 44 q … 95 76 84 99 98 98 98 … … … … … … … 36 55 49 93 90 Maurícia
Mauritânia … 9 72 … 57 … … 80 38 46 75 80 80 80 56 45 24 31 … 20 … 35 41 20 … 73 Mauritânia
Moçambique … 12 60 51 19 4 … 83 59 71 82 76 76 76 75 50 12 62 7 30 86 45 23 34 75 … Moçambique
Namíbia 21 55 95 70 81 13 65 83 … 69 76 84 84 84 52 72 … 69 10 20 94 90 40 68 56 84 Namíbia
Níger 16 14 83 15 29 1 12 n 84 25 37 73 74 74 74 60 53 11 47 … 19 … 46 22 62 65 80 Níger
Nigéria 19 14 61 57 38 k 5 38 60 54 33 42 41 41 10 65 35 45 38 5 45 17 32 12 51 79 85 Nigéria
Quénia 26 46 92 47 44 6 42 73 78 78 93 83 83 83 30 56 50 72 46 23 53 73 72 79 80 88 Quénia
República Centro-Africana … 19 55 38 40 5 … 66 82 36 49 47 47 47 78 22 31 38 … 34 … … … 49 58 68 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 24 18 89 44 80 7 80 70 38 46 73 72 72 72 82 40 42 53 o 6 39 13 31 40 51 78 87 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 25 34 88 43 49 5 31 88 80 78 97 92 92 92 61 31 … 59 25 54 77 61 68 79 78 88 República Unida da Tanzânia
Ruanda 21 52 98 35 69 7 18 85 83 74 97 98 98 98 93 50 … 35 56 11 87 87 22 62 61 89 Ruanda
São Tomé e Príncipe 38 38 98 72 81 5 37 … 71 69 92 96 96 96 48 75 60 57 56 8 … 44 61 66 78 72 São Tomé e Príncipe
Senegal 30 13 95 50 51 6 68 91 51 48 84 92 92 92 78 50 … 27 29 8 … 62 56 65 52 85 Senegal
Serra Leoa 27 11 91 75 61 k 5 58 87 0 37 80 84 84 84 91 74 58 84 25 62 93 33 34 32 77 88 Serra Leoa
Seychelles … … … … 99 k 23 … … 86 97 98 98 99 98 … … … … … … … … 69 73 82 67 Seychelles
Suazilândia 13 65 97 77 82 12 22 86 85 92 88 95 95 95 68 58 61 81 1 2 83 82 69 43 … 73 Suazilândia
Sudão do Sul … 4 40 17 17 <1 … 0 … … 62 59 … … … … … … … 51 13 8 … 53 … 73 Sudão do Sul
Togo 37 15 51 55 44 9 … 81 73 58 72 84 84 84 88 32 41 31 o,r 35 34 86 46 40 59 … 85 Togo
Uganda 34 30 95 48 58 5 33 85 52 57 82 78 78 78 57 79 47 48 32 65 72 64 29 69 63 77 Uganda
Zâmbia 27 41 94 60 47 3 39 81 90 85 83 78 78 78 63 68 47 67 28 34 >95 79 69 68 67 88 Zâmbia
Zimbabwe 15 59 90 65 66 5 27 66 87 75 90 89 89 89 66 48 31 63 91 2 82 79 56 46 69 81 Zimbabwe

Região Africana 25 27 75 47 48 4 41 75 58 53 73 72 72 65 65 49 … 44 25 … 64 63 39 59 71 82 Região Africana
Global 12 63 81 56 72 16 48 81 73 73 84 83 79 45 46 59 … 44 … … 62 61 42 67 69 87 Global
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Saúde das pessoas: o que funciona
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ODM 1
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o 

de
 p

es
o

Peso a menos Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
Mascu-

lino
Femi-
nino

Mascu-
lino

Femini-
no

Mascu-
lino

Femi-
nino

Mascu-
lino

Femi-
nino

1990 2000 2012 1990 2000 2012 2012 2010 2006–2012 2006–2012
1990 

–1995
2006 

–2012
2006 

–2012 2008 2008 2008 2010 2011 2006–2012 2006–2010 2006–2010

África do Sul 81 87 95 58 65 74 13 8 … 4.7 23.9 8 8.7 … 11.9 11.7 39.9 34.9 23.2 42.8 11 28 8 24 19 … … … … África do Sul
Angola 42 46 54 29 42 60 56 13 … 8.2 29.2 … 15.6 … 8.2 n 8.7 n 39.6 n 33.8 n 3.8 n 10.2 n 7.5 … … … … … … … … Angola
Argélia 94 89 84 89 92 95 <5 7 7 … … 9.2 … … 9 9.3 33.9 33.2 10.7 24.3 1 28 2 … … … … … … Argélia
Benim 57 66 76 5 9 14 94 11 33 16 44.6 … 21.3 17.9 6.7 6.5 38.1 34.1 3.5 9.5 2.1 21 3 … … 22 30 14 8 Benim
Botsuana 92 95 97 39 52 64 37 15 … 7.2 31.4 … 11.2 11.2 8 n 10 n 39.1 37.9 3 22.8 8.4 36 7 27 21 … … … … Botsuana
Burquina Faso 44 60 82 8 12 19 95 11 25 10.9 32.9 29.6 24.4 2.8 8.9 n 8.7 n 36.7 n 35.2 n 1.7 3 6.8 … … … … 27 62 36 31 Burquina Faso
Burúndi 69 72 75 42 44 47 >95 11 69 6.1 57.5 … 29.1 2.9 6.2 n 5.9 n 42.2 n 39.5 n 2.8 n 3.7 n 9.3 … … 21 17 14 14 47 45 Burúndi
Cabo Verde … 83 89 … 44 65 31 11 … … … 11.8 … … 15.6 14.7 47.7 38.4 6.3 15.3 6.9 14 3 15 12 73 51 89 90 Cabo Verde
Camarões 51 62 74 40 42 45 78 13 20 5.8 32.6 18 15.1 6.5 9.5 10.4 35.6 29.8 7 15.1 8.4 … … … … 43 37 34 29 Camarões
Chade 40 45 51 8 10 12 93 13 3 15.6 38.8 … 30.3 2.8 8.8 n 8.7 n 35.5 31.3 2.4 3.8 4.4 20 4 21 14 … … … … Chade
Comores 87 92 … 18 28 … 71 17 … 11.1 30.1 16.2 15.3 9.3 7.9 n 7.6 n 40.8 n 36.5 n 3.5 5.3 0.2 25 2 22 15 … … … … Comores
Congo … 69 75 … 13 15 76 17 21 5.9 24.4 … 11.6 3.3 7.8 n 8.5 n 40.3 36.1 2.8 7.5 3.9 9 3 28 20 28 29 22 8 Congo
Côte d'Ivoire 76 78 80 15 18 22 79 14 12 7.1 28 20.9 14.1 2.8 9.2 n 9.7 n 41.6 35.7 3.9 9.7 6 16 9 26 11 … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia 43 54 … 9 11 … 63 12 … … … 36.9 … … 7.8 n 7.3 n 32.2 28.1 1.3 2.3 1.1 13 <1 8 5 18 2 34 25 Eritreia
Etiópia 13 29 52 2 8 24 >95 10 52 10.1 44.2 43.3 29.2 1.8 7.3 n 7 n 33 28.3 0.9 1.6 4.2 … … … … 16 47 34 24 Etiópia
Gabão … 84 92 … 39 41 21 16 6 3.4 17.5 … 6.5 7.7 9.1 n 9.9 n 40 33 8.4 21.5 10.9 19 3 … … 51 44 36 29 Gabão
Gâmbia 76 83 90 … 61 60 >95 14 36 9.5 23.4 … 17.4 1.9 9.9 11.3 39.7 34.2 2.3 14.4 3.4 32 3 … … … … … … Gâmbia
Gana 54 71 87 7 10 14 84 15 46 6.2 22.7 25.1 13.4 1.4 9.9 10.3 32.7 31.6 4.4 11.7 4.8 14 7 14 11 26 18 34 28 Gana
Guiné 52 63 75 8 13 19 >95 14 21 5.6 35.8 21.2 16.3 3.1 8.8 n 8.6 n 38.4 n 36.8 n 4.3 5.1 0.7 23 2 31 20 … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … 51 … … 89 … 78 17 … … … … … … 8.7 n 8.7 n 43.5 n 35.8 n 7.9 n 14.8 n 6.6 … … 25 17 … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 36 52 74 … 12 20 >95 11 38 5.8 32.2 … 18.1 3.2 8.6 n 9.1 n 37.6 n 35.3 n 2.6 n 8.1 n 4 … … … … … … … … Guiné-Bissau
Lesoto 78 79 81 … 24 30 62 12 54 3.9 39 13.8 13.5 7.3 9 n 12 n 36.4 n 35.9 n 3.1 26.6 6.5 … … 26 22 52 39 29 39 Lesoto
Libéria … 61 75 … 14 17 >95 14 29 2.8 41.8 … 14.9 4.2 8.4 n 9.3 n 38.5 n 35.7 n 3.1 7.7 4.7 18 2 … … 22 14 27 21 Libéria
Madagáscar 29 38 50 8 11 14 >95 14 51 … 49.2 35.5 … … 8.1 n 7 n 40.6 37.5 1.8 1.5 1.8 … … 33 14 7 8 26 23 Madagáscar
Malawi 42 62 85 10 10 10 >95 18 71 4.1 47.8 24.4 13.8 9.2 6.4 6.2 44.5 39.4 2.6 6.2 2.5 23 5 17 11 25 27 45 42 Malawi
Mali 28 45 67 15 18 22 >95 12 38 8.9 27.8 … 18.9 4.7 9 n 9.5 n 30.5 31.3 2.4 6.8 1.1 28 2 23 9 12 8 22 18 Mali
Maurícia 99 99 100 89 89 91 <5 13 … … … 13 … … 11.6 9.9 40.6 n 34.5 n 12.9 23 3.6 39 5 20 8 … … … … Maurícia
Mauritânia 30 40 50 16 21 27 56 15 19 11.6 22 43.3 19.5 1.2 7.5 8.3 38.4 n 33.9 n 4.3 23.3 0.1 29 4 28 18 … … … … Mauritânia
Moçambique 34 41 49 8 14 21 >95 16 43 6.1 43.1 23.9 15.6 7.9 8 n 8.2 n 46.3 41.4 2.6 7.8 2.3 … … … … 26 31 52 30 Moçambique
Namíbia 67 79 92 24 28 32 55 14 24 7.5 29.6 21.5 17.5 4.6 8.6 n 9.6 n 43.7 38.1 4.3 16.8 10.8 30 9 32 30 74 66 53 59 Namíbia
Níger 34 42 52 5 7 9 94 9 23 18 43.9 41 36.4 2.4 7.8 n 8.3 n 50.3 41 1.5 3.7 0.3 9 <1 12 6 7 8 16 13 Níger
Nigéria 46 55 64 37 32 28 75 12 15 10.2 36 35.1 24.4 3 7.9 12 38.6 41.2 5.1 9 10.1 10 2 … … 33 23 33 22 Nigéria
Quénia 43 52 62 25 27 30 84 12 32 7 35.2 20.1 16.4 5 7.6 n 7.8 n 37.1 33 2.5 6.8 4.3 26 <1 15 15 37 32 55 47 Quénia
República Centro-Africana 59 62 68 15 17 22 >95 13 34 7.4 40.7 23.3 23.5 1.8 7.3 n 8 n 39.1 n 34.5 n 2 5.3 3.8 … … … … … … 27 17 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 43 44 46 17 23 31 93 12 37 8.5 43.5 30.7 24.2 4.9 6.6 n 7.8 n 38.5 33.3 0.7 3 3.6 16 5 … … 16 9 21 15 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 55 54 53 7 9 12 >95 11 50 6.6 34.8 25.1 13.6 5.5 8.3 8.5 36.2 33.9 4 6.8 7.7 … … … … 24 27 43 48 República Unida da Tanzânia
Ruanda 60 66 71 30 47 64 >95 10 85 3 44.3 24.3 11.7 7.1 6.7 n 6.1 n 43.6 n 40.2 n 4.9 4 9.8 … … 13 10 28 29 46 52 Ruanda
São Tomé e Príncipe … 78 97 … 21 34 71 11 51 11.2 31.6 … 14.4 11.6 9.3 n 10.3 n 46.3 42.4 6.4 15.4 7.1 8 3 31 23 33 28 43 43 São Tomé e Príncipe
Senegal 60 66 74 35 43 52 56 10 38 8.7 15.5 19 14.4 0.7 9.3 n 10.6 n 37.9 n 34.4 n 3.2 12.5 0.6 16 <1 20 10 21 22 31 29 Senegal
Serra Leoa 37 47 60 11 12 13 >95 10 32 9.2 44.9 25.4 21.1 10.3 9.2 n 10 n 41.9 40.5 3.6 10.1 8.7 48 20 … … 15 7 28 17 Serra Leoa
Seychelles 96 96 96 97 97 97 <5 12 … … … … … … 13.7 13.2 43.2 31.9 15.1 33.7 5.6 31 8 27 25 … … … … Seychelles
Suazilândia 39 52 74 49 52 57 62 14 44 0.8 31 … 5.8 10.7 9 n 12.2 n 40.5 n 36.4 n 6.1 37.1 5.7 16 2 16 9 56 55 52 52 Suazilândia
Sudão do Sul … … 57 … … 9 >95 … … 22.7 31.1 … 27.6 6 … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo 48 53 61 13 12 11 >95 13 62 4.8 29.8 … 16.5 1.6 8.7 n 9.1 n 38.8 n 35.3 n 3 6.1 2.3 14 2 18 8 … … … … Togo
Uganda 42 56 75 26 30 34 >95 14 63 4.8 33.7 21.5 14.1 3.8 6.8 n 6.5 n 42.9 n 39.6 n 4.3 4.9 9.8 16 3 19 16 13 16 38 32 Uganda
Zâmbia 49 53 63 41 41 43 83 13 61 5.6 45.8 21.2 14.9 8.4 7.2 7.5 41 37.9 1.2 7 4 24 4 25 26 28 33 37 34 Zâmbia
Zimbabwe 79 80 80 41 40 40 70 17 31 3.1 32.3 11.7 10.1 5.8 8.7 n 9.9 n 36.9 36.4 2.8 13.8 5.7 25 <1 … … 33 48 47 52 Zimbabwe

Região Africana 50 57 66 27 29 33 78 12 35 9.8 39.9 34.3 24.6 6.4 8.3 9.2 38.1 35.5 5.3 11.1 6 22 7 … … … … 35 29 Região Africana
Global 76 82 90 47 56 64 41 11 37 7.8 24.7 24.9 15.1 6.7 9.8 9.2 29.2 24.8 10 14 6.2 36 8 20 10 … … … … Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico
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Peso a menos Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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lino
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nino
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lino

Femini-
no

Mascu-
lino
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nino

Mascu-
lino

Femi-
nino

1990 2000 2012 1990 2000 2012 2012 2010 2006–2012 2006–2012
1990 

–1995
2006 

–2012
2006 

–2012 2008 2008 2008 2010 2011 2006–2012 2006–2010 2006–2010

África do Sul 81 87 95 58 65 74 13 8 … 4.7 23.9 8 8.7 … 11.9 11.7 39.9 34.9 23.2 42.8 11 28 8 24 19 … … … … África do Sul
Angola 42 46 54 29 42 60 56 13 … 8.2 29.2 … 15.6 … 8.2 n 8.7 n 39.6 n 33.8 n 3.8 n 10.2 n 7.5 … … … … … … … … Angola
Argélia 94 89 84 89 92 95 <5 7 7 … … 9.2 … … 9 9.3 33.9 33.2 10.7 24.3 1 28 2 … … … … … … Argélia
Benim 57 66 76 5 9 14 94 11 33 16 44.6 … 21.3 17.9 6.7 6.5 38.1 34.1 3.5 9.5 2.1 21 3 … … 22 30 14 8 Benim
Botsuana 92 95 97 39 52 64 37 15 … 7.2 31.4 … 11.2 11.2 8 n 10 n 39.1 37.9 3 22.8 8.4 36 7 27 21 … … … … Botsuana
Burquina Faso 44 60 82 8 12 19 95 11 25 10.9 32.9 29.6 24.4 2.8 8.9 n 8.7 n 36.7 n 35.2 n 1.7 3 6.8 … … … … 27 62 36 31 Burquina Faso
Burúndi 69 72 75 42 44 47 >95 11 69 6.1 57.5 … 29.1 2.9 6.2 n 5.9 n 42.2 n 39.5 n 2.8 n 3.7 n 9.3 … … 21 17 14 14 47 45 Burúndi
Cabo Verde … 83 89 … 44 65 31 11 … … … 11.8 … … 15.6 14.7 47.7 38.4 6.3 15.3 6.9 14 3 15 12 73 51 89 90 Cabo Verde
Camarões 51 62 74 40 42 45 78 13 20 5.8 32.6 18 15.1 6.5 9.5 10.4 35.6 29.8 7 15.1 8.4 … … … … 43 37 34 29 Camarões
Chade 40 45 51 8 10 12 93 13 3 15.6 38.8 … 30.3 2.8 8.8 n 8.7 n 35.5 31.3 2.4 3.8 4.4 20 4 21 14 … … … … Chade
Comores 87 92 … 18 28 … 71 17 … 11.1 30.1 16.2 15.3 9.3 7.9 n 7.6 n 40.8 n 36.5 n 3.5 5.3 0.2 25 2 22 15 … … … … Comores
Congo … 69 75 … 13 15 76 17 21 5.9 24.4 … 11.6 3.3 7.8 n 8.5 n 40.3 36.1 2.8 7.5 3.9 9 3 28 20 28 29 22 8 Congo
Côte d'Ivoire 76 78 80 15 18 22 79 14 12 7.1 28 20.9 14.1 2.8 9.2 n 9.7 n 41.6 35.7 3.9 9.7 6 16 9 26 11 … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia 43 54 … 9 11 … 63 12 … … … 36.9 … … 7.8 n 7.3 n 32.2 28.1 1.3 2.3 1.1 13 <1 8 5 18 2 34 25 Eritreia
Etiópia 13 29 52 2 8 24 >95 10 52 10.1 44.2 43.3 29.2 1.8 7.3 n 7 n 33 28.3 0.9 1.6 4.2 … … … … 16 47 34 24 Etiópia
Gabão … 84 92 … 39 41 21 16 6 3.4 17.5 … 6.5 7.7 9.1 n 9.9 n 40 33 8.4 21.5 10.9 19 3 … … 51 44 36 29 Gabão
Gâmbia 76 83 90 … 61 60 >95 14 36 9.5 23.4 … 17.4 1.9 9.9 11.3 39.7 34.2 2.3 14.4 3.4 32 3 … … … … … … Gâmbia
Gana 54 71 87 7 10 14 84 15 46 6.2 22.7 25.1 13.4 1.4 9.9 10.3 32.7 31.6 4.4 11.7 4.8 14 7 14 11 26 18 34 28 Gana
Guiné 52 63 75 8 13 19 >95 14 21 5.6 35.8 21.2 16.3 3.1 8.8 n 8.6 n 38.4 n 36.8 n 4.3 5.1 0.7 23 2 31 20 … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … 51 … … 89 … 78 17 … … … … … … 8.7 n 8.7 n 43.5 n 35.8 n 7.9 n 14.8 n 6.6 … … 25 17 … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 36 52 74 … 12 20 >95 11 38 5.8 32.2 … 18.1 3.2 8.6 n 9.1 n 37.6 n 35.3 n 2.6 n 8.1 n 4 … … … … … … … … Guiné-Bissau
Lesoto 78 79 81 … 24 30 62 12 54 3.9 39 13.8 13.5 7.3 9 n 12 n 36.4 n 35.9 n 3.1 26.6 6.5 … … 26 22 52 39 29 39 Lesoto
Libéria … 61 75 … 14 17 >95 14 29 2.8 41.8 … 14.9 4.2 8.4 n 9.3 n 38.5 n 35.7 n 3.1 7.7 4.7 18 2 … … 22 14 27 21 Libéria
Madagáscar 29 38 50 8 11 14 >95 14 51 … 49.2 35.5 … … 8.1 n 7 n 40.6 37.5 1.8 1.5 1.8 … … 33 14 7 8 26 23 Madagáscar
Malawi 42 62 85 10 10 10 >95 18 71 4.1 47.8 24.4 13.8 9.2 6.4 6.2 44.5 39.4 2.6 6.2 2.5 23 5 17 11 25 27 45 42 Malawi
Mali 28 45 67 15 18 22 >95 12 38 8.9 27.8 … 18.9 4.7 9 n 9.5 n 30.5 31.3 2.4 6.8 1.1 28 2 23 9 12 8 22 18 Mali
Maurícia 99 99 100 89 89 91 <5 13 … … … 13 … … 11.6 9.9 40.6 n 34.5 n 12.9 23 3.6 39 5 20 8 … … … … Maurícia
Mauritânia 30 40 50 16 21 27 56 15 19 11.6 22 43.3 19.5 1.2 7.5 8.3 38.4 n 33.9 n 4.3 23.3 0.1 29 4 28 18 … … … … Mauritânia
Moçambique 34 41 49 8 14 21 >95 16 43 6.1 43.1 23.9 15.6 7.9 8 n 8.2 n 46.3 41.4 2.6 7.8 2.3 … … … … 26 31 52 30 Moçambique
Namíbia 67 79 92 24 28 32 55 14 24 7.5 29.6 21.5 17.5 4.6 8.6 n 9.6 n 43.7 38.1 4.3 16.8 10.8 30 9 32 30 74 66 53 59 Namíbia
Níger 34 42 52 5 7 9 94 9 23 18 43.9 41 36.4 2.4 7.8 n 8.3 n 50.3 41 1.5 3.7 0.3 9 <1 12 6 7 8 16 13 Níger
Nigéria 46 55 64 37 32 28 75 12 15 10.2 36 35.1 24.4 3 7.9 12 38.6 41.2 5.1 9 10.1 10 2 … … 33 23 33 22 Nigéria
Quénia 43 52 62 25 27 30 84 12 32 7 35.2 20.1 16.4 5 7.6 n 7.8 n 37.1 33 2.5 6.8 4.3 26 <1 15 15 37 32 55 47 Quénia
República Centro-Africana 59 62 68 15 17 22 >95 13 34 7.4 40.7 23.3 23.5 1.8 7.3 n 8 n 39.1 n 34.5 n 2 5.3 3.8 … … … … … … 27 17 República Centro-Africana
República Democrática do Congo 43 44 46 17 23 31 93 12 37 8.5 43.5 30.7 24.2 4.9 6.6 n 7.8 n 38.5 33.3 0.7 3 3.6 16 5 … … 16 9 21 15 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 55 54 53 7 9 12 >95 11 50 6.6 34.8 25.1 13.6 5.5 8.3 8.5 36.2 33.9 4 6.8 7.7 … … … … 24 27 43 48 República Unida da Tanzânia
Ruanda 60 66 71 30 47 64 >95 10 85 3 44.3 24.3 11.7 7.1 6.7 n 6.1 n 43.6 n 40.2 n 4.9 4 9.8 … … 13 10 28 29 46 52 Ruanda
São Tomé e Príncipe … 78 97 … 21 34 71 11 51 11.2 31.6 … 14.4 11.6 9.3 n 10.3 n 46.3 42.4 6.4 15.4 7.1 8 3 31 23 33 28 43 43 São Tomé e Príncipe
Senegal 60 66 74 35 43 52 56 10 38 8.7 15.5 19 14.4 0.7 9.3 n 10.6 n 37.9 n 34.4 n 3.2 12.5 0.6 16 <1 20 10 21 22 31 29 Senegal
Serra Leoa 37 47 60 11 12 13 >95 10 32 9.2 44.9 25.4 21.1 10.3 9.2 n 10 n 41.9 40.5 3.6 10.1 8.7 48 20 … … 15 7 28 17 Serra Leoa
Seychelles 96 96 96 97 97 97 <5 12 … … … … … … 13.7 13.2 43.2 31.9 15.1 33.7 5.6 31 8 27 25 … … … … Seychelles
Suazilândia 39 52 74 49 52 57 62 14 44 0.8 31 … 5.8 10.7 9 n 12.2 n 40.5 n 36.4 n 6.1 37.1 5.7 16 2 16 9 56 55 52 52 Suazilândia
Sudão do Sul … … 57 … … 9 >95 … … 22.7 31.1 … 27.6 6 … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo 48 53 61 13 12 11 >95 13 62 4.8 29.8 … 16.5 1.6 8.7 n 9.1 n 38.8 n 35.3 n 3 6.1 2.3 14 2 18 8 … … … … Togo
Uganda 42 56 75 26 30 34 >95 14 63 4.8 33.7 21.5 14.1 3.8 6.8 n 6.5 n 42.9 n 39.6 n 4.3 4.9 9.8 16 3 19 16 13 16 38 32 Uganda
Zâmbia 49 53 63 41 41 43 83 13 61 5.6 45.8 21.2 14.9 8.4 7.2 7.5 41 37.9 1.2 7 4 24 4 25 26 28 33 37 34 Zâmbia
Zimbabwe 79 80 80 41 40 40 70 17 31 3.1 32.3 11.7 10.1 5.8 8.7 n 9.9 n 36.9 36.4 2.8 13.8 5.7 25 <1 … … 33 48 47 52 Zimbabwe

Região Africana 50 57 66 27 29 33 78 12 35 9.8 39.9 34.3 24.6 6.4 8.3 9.2 38.1 35.5 5.3 11.1 6 22 7 … … … … 35 29 Região Africana
Global 76 82 90 47 56 64 41 11 37 7.8 24.7 24.9 15.1 6.7 9.8 9.2 29.2 24.8 10 14 6.2 36 8 20 10 … … … … Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

Estado-Membro Densidade da força de trabalho da saúde (por 10 000 habitantes) Infraestruturas e tecnologias Infraestruturas e tecnologias     Medicamentos essenciais Estado-Membro

Médicos a Pessoal de 
enfermagem e de 

obstetrícia a,b

Pessoal de 
odontologia a,c

Pessoal 
farmacêutico a,d

Psiquiatras e Hospitais f 
(por 100 000 
habitantes)

Camas de 
hospital g 

(por 10 000 
habitantes)

Camas 
psiquiátricas e  

(por 10 000 
habitantes)

Unidades de 
tomografia 

computadorizada f 
(por cada milhão de 

habitantes)

Unidades de 
radioterapia f   

(por cada milhão 
de habitantes)

Unidades de 
mamografias f 

(por cada milhão 
de mulheres dos 
50 aos 69 anos)

ODM 8

Disponibilidade média de 
medicamentos genéricos 

selecionados h (%)

Taxa de preço médio do consumidor dos 
medicamentos genéricos selecionados i

Público Privado Público Privado

2006–2013 2006–2010 2013 2006–2012 2006–2010 2013 2013 2013 2001–2009

África do Sul 7.8 49 2 4.1 <0.05 0.7 k … 2.2 1k 0.6k 7.8 k … 71.7 o … 6.5 o África do Sul
Angola 1.7 16.6 … … <0.05 … … … 0.4 <0.05k 6.3 k … … … … Angola
Argélia 12.1 19.5 3.3 2.4 0.2 … … 1.4 … 0.4l … … … … … Argélia
Benim 0.6 7.7 <0.05 j <0.05 j <0.05 0.4 k 5 0.2 0.3 0 16.1 … … … … Benim
Botsuana 3.4 28.4 … … <0.05 1.3 k 18 2.2 1k 0k 19.1 k … … … … Botsuana
Burquina Faso 0.5 5.7 <0.05 j 0.2 <0.05 0.3 4 … 0.6 0 13.6 87.1 72.1 2.2 2.9 Burquina Faso
Burúndi … … … 0.2 <0.05 0.5 k 19 … 0.2 0 2.7 … … … … Burúndi
Cabo Verde 3 4.5 0.1 j 0.1 j 0.1 1 21 0.9 2 0 140.6 … … … … Cabo Verde
Camarões 0.8 4.4 <0.05 j <0.05 j <0.05 0.8 13 0.1 0.6 0.1 17.4 60 52.5 2.2 13.6 Camarões
Chade 0.4 1.9 … … <0.05 0.7 … 0 0.1n … 4.7 31.3 13.6 3.9 15.1 Chade
Comores … … … … <0.05 0.7 k … 0 1.4 0 31.3 … … … … Comores
Congo 1 8.2 … 0.2 <0.05 … … … … … … 21.2 31.3 6.5 11.5 Congo
Côte d'Ivoire 1.4 4.8 0.1 j 0.2 j <0.05 1.7 … … 0.7 0 0 … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … <0.05 0.4 7 … 0.3 0 16.6 … … … … Eritreia
Etiópia 0.3 2.5 … 0.3 <0.05 0.2 63 <0.05 0.4 <0.05 … … … … … Etiópia
Gabão … … … … <0.05 3.5 63 0.8 3.6 0.6 73.1 … … … … Gabão
Gâmbia 1.1 8.7 0.3 0.5 <0.05 0.7 k 11 0.6 1.1 0n 16.5 … … … … Gâmbia
Gana 1 9.3 0.1 0.7 <0.05 1.4 9 0.7 0.2k 0.1k … 17.9 44.6 2.4 3.8 Gana
Guiné … … … … <0.05 0.4 3 0.1 0k 0k 0 k … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … … … … … … 21 … … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 0.7 5.9 0.1 0.1 … 56.4 … … 0 0 0 … … … … Guiné-Bissau
Lesoto … … … … <0.05 … … 0.3 … … … … … … … Lesoto
Libéria 0.1 2.7 <0.05 j 0.8 <0.05 0.4 k 8 … … … … … … … … Libéria
Madagáscar 1.6 … <0.05 j … <0.05 0.5 2 0.1 0.1 <0.05 6.2 … … … … Madagáscar
Malawi 0.2 3.4 … 0.2 j <0.05 0.4 k 13 … 0.3 0 0 k … … … … Malawi
Mali 0.8 4.3 0.1 0.1 j <0.05 0.5 k 1 0.1 0.2k 0.1 5.4 81 70 1.8 5.4 Mali
Maurícia … … … … 0.2 1 k 34 5.5 6.4 2.4 49.7 88.8 70 … m 5.9 Maurícia
Mauritânia 1.3 6.7 0.3 0.4 <0.05 1 … … 1.5 0.3l 22.4 … … … … Mauritânia
Moçambique 0.4 4.1 … 0.6 j <0.05 … 7 0.2 … … … … … … … Moçambique
Namíbia 3.7 27.8 0.4 j 1.8 <0.05 1.9 … 0.8 4.8 0.4 42.3 … … … … Namíbia
Níger 0.2 1.4 <0.05 j <0.05 <0.05 0.5 … 0.1 0.2 0 10.9 … … … … Níger
Nigéria 4.1 16.1 0.2 j 1.1 <0.05 … … … … 0.1l … 26.2 36.4 3.5 4.3 Nigéria
Quénia 1.8 7.9 0.2 j 1.6 <0.05 1.5 14 … 0.2 <0.05 6.8 k 37.7 72.4 2 3.3 Quénia
República Centro-Africana 0.5 2.6 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 10 0.1 0 0 4.7 … … … … República Centro-Africana
República Democrática do Congo … … … <0.05 j <0.05 0.4 k … … 0.1 <0.05 0.7 55.6 65.4 2 2.3 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 0.1 2.4 0.1 <0.05 <0.05 … 7 0.3 0.1 0.1k 6.1 23.4 47.9 1.3 2.7 República Unida da Tanzânia
Ruanda 0.6 6.9 0.1 0.1 <0.05 … … 0.4 … … … … … … … Ruanda
São Tomé e Príncipe … … … … 0.1 … 29 3.6 … … … 56.3 22.2 2.4 13.8 São Tomé e Príncipe
Senegal 0.6 4.2 0.1 j 0.1 <0.05 0.2 k … 0.3 0.4k 0.1k 5.2 k … … … … Senegal
Serra Leoa 0.2 1.7 <0.05 j 0.2 <0.05 … … 0.3 0.3 … … … … … … Serra Leoa
Seychelles … … … … 0.2 1.1 k 36 … 10.8k … 127.7 k … … … … Seychelles
Suazilândia 1.7 16 0.4 0.5 <0.05 0.8 21 1.3 2.4 0 33.6 … … … … Suazilândia
Sudão do Sul … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo 0.5 2.7 <0.05 <0.05 j <0.05 0.6 k 7 0.2 0.7 … 10.4 … … … … Togo
Uganda … … … 0.3 <0.05 0.4 5 0.3 0.5 0.1 4.4 20 80 … m 2.6 Uganda
Zâmbia 0.7 7.8 0.2 j 1.3 <0.05 0.5 20 0.3 0.2 0.1 4.6 … … … … Zâmbia
Zimbabwe 0.6 12.5 0.1 j 1.9 <0.05 0.5 17 1 0.4 0.4 6.9 … … … … Zimbabwe

Região Africana 2.6 12 0.5 0.9 <0.05 0.8 … 0.6 0.4 0.1 7.4 … … … … Região Africana
Global 14.1 29.2 2.7 4.3 0.3 … 27 2.5 … 1.8 … … … … … Global

7.
 S

is
te

m
as
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e 

sa
úd

e 

As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

Estado-Membro Densidade da força de trabalho da saúde (por 10 000 habitantes) Infraestruturas e tecnologias Infraestruturas e tecnologias     Medicamentos essenciais Estado-Membro

Médicos a Pessoal de 
enfermagem e de 

obstetrícia a,b

Pessoal de 
odontologia a,c

Pessoal 
farmacêutico a,d

Psiquiatras e Hospitais f 
(por 100 000 
habitantes)

Camas de 
hospital g 

(por 10 000 
habitantes)

Camas 
psiquiátricas e  

(por 10 000 
habitantes)

Unidades de 
tomografia 

computadorizada f 
(por cada milhão de 

habitantes)

Unidades de 
radioterapia f   

(por cada milhão 
de habitantes)

Unidades de 
mamografias f 

(por cada milhão 
de mulheres dos 
50 aos 69 anos)

ODM 8

Disponibilidade média de 
medicamentos genéricos 

selecionados h (%)

Taxa de preço médio do consumidor dos 
medicamentos genéricos selecionados i

Público Privado Público Privado

2006–2013 2006–2010 2013 2006–2012 2006–2010 2013 2013 2013 2001–2009

África do Sul 7.8 49 2 4.1 <0.05 0.7 k … 2.2 1k 0.6k 7.8 k … 71.7 o … 6.5 o África do Sul
Angola 1.7 16.6 … … <0.05 … … … 0.4 <0.05k 6.3 k … … … … Angola
Argélia 12.1 19.5 3.3 2.4 0.2 … … 1.4 … 0.4l … … … … … Argélia
Benim 0.6 7.7 <0.05 j <0.05 j <0.05 0.4 k 5 0.2 0.3 0 16.1 … … … … Benim
Botsuana 3.4 28.4 … … <0.05 1.3 k 18 2.2 1k 0k 19.1 k … … … … Botsuana
Burquina Faso 0.5 5.7 <0.05 j 0.2 <0.05 0.3 4 … 0.6 0 13.6 87.1 72.1 2.2 2.9 Burquina Faso
Burúndi … … … 0.2 <0.05 0.5 k 19 … 0.2 0 2.7 … … … … Burúndi
Cabo Verde 3 4.5 0.1 j 0.1 j 0.1 1 21 0.9 2 0 140.6 … … … … Cabo Verde
Camarões 0.8 4.4 <0.05 j <0.05 j <0.05 0.8 13 0.1 0.6 0.1 17.4 60 52.5 2.2 13.6 Camarões
Chade 0.4 1.9 … … <0.05 0.7 … 0 0.1n … 4.7 31.3 13.6 3.9 15.1 Chade
Comores … … … … <0.05 0.7 k … 0 1.4 0 31.3 … … … … Comores
Congo 1 8.2 … 0.2 <0.05 … … … … … … 21.2 31.3 6.5 11.5 Congo
Côte d'Ivoire 1.4 4.8 0.1 j 0.2 j <0.05 1.7 … … 0.7 0 0 … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … <0.05 0.4 7 … 0.3 0 16.6 … … … … Eritreia
Etiópia 0.3 2.5 … 0.3 <0.05 0.2 63 <0.05 0.4 <0.05 … … … … … Etiópia
Gabão … … … … <0.05 3.5 63 0.8 3.6 0.6 73.1 … … … … Gabão
Gâmbia 1.1 8.7 0.3 0.5 <0.05 0.7 k 11 0.6 1.1 0n 16.5 … … … … Gâmbia
Gana 1 9.3 0.1 0.7 <0.05 1.4 9 0.7 0.2k 0.1k … 17.9 44.6 2.4 3.8 Gana
Guiné … … … … <0.05 0.4 3 0.1 0k 0k 0 k … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … … … … … … 21 … … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau 0.7 5.9 0.1 0.1 … 56.4 … … 0 0 0 … … … … Guiné-Bissau
Lesoto … … … … <0.05 … … 0.3 … … … … … … … Lesoto
Libéria 0.1 2.7 <0.05 j 0.8 <0.05 0.4 k 8 … … … … … … … … Libéria
Madagáscar 1.6 … <0.05 j … <0.05 0.5 2 0.1 0.1 <0.05 6.2 … … … … Madagáscar
Malawi 0.2 3.4 … 0.2 j <0.05 0.4 k 13 … 0.3 0 0 k … … … … Malawi
Mali 0.8 4.3 0.1 0.1 j <0.05 0.5 k 1 0.1 0.2k 0.1 5.4 81 70 1.8 5.4 Mali
Maurícia … … … … 0.2 1 k 34 5.5 6.4 2.4 49.7 88.8 70 … m 5.9 Maurícia
Mauritânia 1.3 6.7 0.3 0.4 <0.05 1 … … 1.5 0.3l 22.4 … … … … Mauritânia
Moçambique 0.4 4.1 … 0.6 j <0.05 … 7 0.2 … … … … … … … Moçambique
Namíbia 3.7 27.8 0.4 j 1.8 <0.05 1.9 … 0.8 4.8 0.4 42.3 … … … … Namíbia
Níger 0.2 1.4 <0.05 j <0.05 <0.05 0.5 … 0.1 0.2 0 10.9 … … … … Níger
Nigéria 4.1 16.1 0.2 j 1.1 <0.05 … … … … 0.1l … 26.2 36.4 3.5 4.3 Nigéria
Quénia 1.8 7.9 0.2 j 1.6 <0.05 1.5 14 … 0.2 <0.05 6.8 k 37.7 72.4 2 3.3 Quénia
República Centro-Africana 0.5 2.6 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 10 0.1 0 0 4.7 … … … … República Centro-Africana
República Democrática do Congo … … … <0.05 j <0.05 0.4 k … … 0.1 <0.05 0.7 55.6 65.4 2 2.3 República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia 0.1 2.4 0.1 <0.05 <0.05 … 7 0.3 0.1 0.1k 6.1 23.4 47.9 1.3 2.7 República Unida da Tanzânia
Ruanda 0.6 6.9 0.1 0.1 <0.05 … … 0.4 … … … … … … … Ruanda
São Tomé e Príncipe … … … … 0.1 … 29 3.6 … … … 56.3 22.2 2.4 13.8 São Tomé e Príncipe
Senegal 0.6 4.2 0.1 j 0.1 <0.05 0.2 k … 0.3 0.4k 0.1k 5.2 k … … … … Senegal
Serra Leoa 0.2 1.7 <0.05 j 0.2 <0.05 … … 0.3 0.3 … … … … … … Serra Leoa
Seychelles … … … … 0.2 1.1 k 36 … 10.8k … 127.7 k … … … … Seychelles
Suazilândia 1.7 16 0.4 0.5 <0.05 0.8 21 1.3 2.4 0 33.6 … … … … Suazilândia
Sudão do Sul … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo 0.5 2.7 <0.05 <0.05 j <0.05 0.6 k 7 0.2 0.7 … 10.4 … … … … Togo
Uganda … … … 0.3 <0.05 0.4 5 0.3 0.5 0.1 4.4 20 80 … m 2.6 Uganda
Zâmbia 0.7 7.8 0.2 j 1.3 <0.05 0.5 20 0.3 0.2 0.1 4.6 … … … … Zâmbia
Zimbabwe 0.6 12.5 0.1 j 1.9 <0.05 0.5 17 1 0.4 0.4 6.9 … … … … Zimbabwe

Região Africana 2.6 12 0.5 0.9 <0.05 0.8 … 0.6 0.4 0.1 7.4 … … … … Região Africana
Global 14.1 29.2 2.7 4.3 0.3 … 27 2.5 … 1.8 … … … … … Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

Estado-Membro Rácio das despesas na saúde a Rácio das despesas na saúde a Despesas na saúde por pessoa a Estado-Membro

Total da despesa na 
saúde como % do 

produto interno bruto 

Despesas gerais do 
governo na saúde 

como % da despesa 
total na saúde b

Despesas privadas 
na saúde como % 

da despesa total na 
saúde b

Despesas gerais do 
governo na saúde 

como % da despesa 
total do governo

Recursos externos para 
a saúde como % da 

despesa total na saúde

Gastos da segurança 
social na saúde como 

% da despesa geral do 
governo na saúde c

Despesas diretas como 
% da despesa privada 

na saúde

Planos pré-pagos 
privados como % da 
despesa privada na 

saúde  

Despesa total na saúde 
por pessoa à taxa 
média de câmbio d 

(dólar) 

Total da despesa na 
saúde por pessoa e

(PPP $ int.)

Despesa do governo 
na saúde por pessoa à 

taxa média de câmbio d 
(dólar)

Despesa do governo na 
saúde por pessoa e

(PPP $ int.)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

África do Sul f 8.3 8.7 41.3 47.7 58.7 52.3 13.2 12.9 0.3 2.1 3.3 2.8 22.2 13.8 72.4 81.1 246 670 551 930 102 319 228 443 África do Sul f

Angola f 3.4 3.4 49.5 62.6 50.5 37.4 2.9 5.6 2.5 2.3 0 0 71.4 70.1 0 0 22 178 74 198 11 111 37 124 Angola f

Argélia f 3.5 4.4 73.3 82 26.7 18 8.8 9 0.1 0 35.5 31.6 96.7 94.7 3.1 5.1 60 233 181 366 44 191 133 300 Argélia f

Benim f 4.3 4.5 44.2 52.1 55.8 47.9 10 10.8 17 35.3 0.5 0.4 99.9 91.2 0.1 7.2 15 34 47 68 7 18 21 36 Benim f

Botsuana f 4.7 5.2 62.2 61.6 37.8 38.4 7.3 8 0.5 10 … … 36.7 12.7 4.1 79.9 152 404 401 814 95 249 249 502 Botsuana f

Burquina Faso 5.1 6.4 39.6 49.5 60.4 50.5 8.8 12.4 13.9 25.7 0.8 0.2 94.3 76.1 1 2.2 12 39 41 82 5 19 16 41 Burquina Faso 
Burúndi f,g 6.3 9 30.6 63.3 69.4 36.7 7.3 13.6 18.7 46.4 29.5 12.4 73 69.7 0.2 1 7 21 22 47 2 13 7 30 Burúndi f,g

Cabo Verde h 4.8 4 73.3 75.5 26.7 24.5 9.9 8.8 13 18 34.9 25.2 95.2 93.7 2.6 3.1 59 153 92 165 43 116 68 125 Cabo Verde h

Camarões f 4.4 5.4 21 34.7 79 65.3 6.1 8.5 4.2 4.4 3.9 2.6 94.4 94.3 … … 26 64 72 120 5 22 15 42 Camarões f

Chade f,g 6.3 2.8 42.5 29.6 57.5 70.4 13.1 3.3 24.9 20.5 … … 96.2 96.7 0.4 0.2 10 25 41 41 4 7 18 12 Chade f,g

Comores f,g 3.5 3.6 43.7 40.2 56.3 59.8 9.3 6.5 21.3 29.9 0 0 100 100 0 0 13 31 35 43 6 13 15 17 Comores f,g

Congo 2.1 2.5 57.5 67.5 42.5 32.5 4.8 6.5 4.6 11.5 0 0 98.9 96 0.8 3.6 22 85 59 107 13 58 34 72 Congo 
Côte d'Ivoire f 6.5 6.8 28.5 24.5 71.5 75.5 10 8.5 4.2 11.1 2 6.3 79.1 77 3.9 3.5 42 84 107 126 12 21 30 31 Côte d'Ivoire f

Eritreia g,j 4.5 2.7 39.1 50.5 60.9 49.5 2.6 3.6 29.8 71.6 0 0 100 100 0 0 7 12 22 15 3 6 8 8 Eritreia g,j

Etiópia f 4.3 4.1 53.6 50 46.4 50 8.9 11.1 16.5 51.8 0 0 79.2 79.9 0.5 1.5 5 14 20 43 3 7 11 21 Etiópia f

Gabão f 2.9 3.4 40.3 52.9 59.7 47.1 5.3 7.2 2.3 1 14.2 27.1 84.9 84.9 11.7 11.7 118 401 339 516 48 212 136 273 Gabão f

Gâmbia f 4.5 4.7 27.6 62.3 72.4 37.7 10 11.2 15.4 61.6 0 0 54.1 48.1 2.3 3.1 29 24 66 87 8 15 18 54 Gâmbia f

Gana f 4.8 5.3 49.4 55.9 50.6 44.1 8 12.5 14.3 13.2 0 21.6 64.4 67.5 10.6 6.3 13 83 46 99 6 46 23 55 Gana f

Guiné Equatorial g,i 2.4 4.5 77.4 54.2 22.6 45.8 8.7 7 7.2 2.1 0 0 82.2 94.9 0 0 57 1051 181 1327 44 570 140 719 Guiné Equatorial g,i

Guiné f 5.6 6 19.4 24.3 80.6 75.7 6.4 6.8 14 12.2 1.1 4.5 99.5 92.7 0 0.7 19 27 43 62 4 7 8 15 Guiné f

Guiné-Bissau f,g,k 4.9 6.3 10.5 26.8 89.5 73.2 2.3 7.8 30 47.3 5.4 1.5 54.7 56.5 0 0 16 35 86 72 2 9 9 19 Guiné-Bissau f,g,k

Lesoto 6.9 11.7 50.2 77.5 49.8 22.5 6.3 14.5 3 26.5 0 0 71.1 69 … … 29 146 72 219 14 113 36 169 Lesoto 
Libéria f,g 5.9 15.6 24.5 29.7 75.5 70.3 6.7 19.1 9.2 54 0 0 50.3 30 … 0.7 11 59 18 92 3 18 4 27 Libéria f,g

Madagáscar f 5 4.1 49.3 55.9 50.7 44.1 15.5 13.5 14.9 35.5 … … 76.9 82 5.3 8.9 12 19 39 39 6 10 19 22 Madagáscar f

Malawi f 6.1 8.3 45.8 72.4 54.2 27.6 7.6 17.8 26.8 56.5 0 0 40.5 53.9 8.1 16 9 30 36 74 4 22 16 53 Malawi f

Mali f 6.3 6.8 32.9 43.8 67.1 56.2 8.9 12.3 7.8 25.4 1.5 0.7 99.1 99.6 0.1 0.4 16 51 51 85 5 22 17 37 Mali f

Maurícia 3.7 4.9 52 48.2 48 51.8 8.7 9.7 1.4 4.5 … … 74.6 91.5 8.3 1.7 146 450 308 767 76 217 160 370 Maurícia 
Mauritânia 6 5.9 66.5 65.2 33.5 34.8 12.9 10.1 11.2 9.7 8.7 11.1 94.5 94.5 0.6 0.6 24 51 76 107 16 33 51 70 Mauritânia 
Moçambique f 6.2 6.4 70 44 30 56 17 7.7 25.3 72.6 0.3 33.1 40.6 9 … … 15 33 27 61 10 14 19 27 Moçambique f

Namíbia f 6.1 8.6 68.9 61.3 31.1 38.7 13.9 13.9 3.8 12 1.8 2.5 18.2 17.9 77.3 61.2 126 486 243 612 87 298 168 375 Namíbia f

Níger f 6.4 6.8 23.6 33.2 76.4 66.8 8.4 10.3 21.4 21.8 3.3 1.7 89.1 88.4 3.4 2.3 10 25 31 42 2 8 7 14 Níger f

Nigéria f 4.6 5.7 33.5 34 66.5 66 4.2 6.7 16.2 5.1 0 … 92.7 95.6 5.1 3.1 17 85 60 143 6 29 20 49 Nigéria f

Quénia f 4.7 4.4 46.3 39.4 53.7 60.6 10.6 5.9 8 40 10.9 13.1 80.4 76.7 6.6 9.3 19 35 53 73 9 14 25 29 Quénia f

República Centro-Africana f 4.3 3.9 50.2 51.4 49.8 48.6 12.9 12.5 19.1 35.8 … … 92.9 90.5 1.2 1.8 11 19 29 32 5 10 15 16 República Centro-Africana f

República Democrática do Congo f 4.8 6.1 4.2 50.8 95.8 49.2 1.8 11.5 2.8 39.9 … … 76.8 70 0 2.4 14 15 12 24 <1 8 <1 12 República Democrática do Congo f

República Unida da Tanzânia f 3.4 7.4 43.4 37.4 56.6 62.6 9.4 10.2 27.8 40.2 0 … 83.5 52.6 4.5 1.5 10 38 25 108 4 14 11 40 República Unida da Tanzânia f

Ruanda 4.2 11 39.2 59.3 60.8 40.7 8.5 24 52 46.2 6.4 10.5 40.7 49.4 0.9 … 9 62 24 138 3 37 9 82 Ruanda 
São Tomé e Príncipe 8.9 7.6 43.2 34.2 56.8 65.8 9 5.6 34.8 25 0 0 76.1 85.2 0 0 46 108 311 143 20 37 134 49 São Tomé e Príncipe 
Senegal f 4.6 5 40.9 55.8 59.1 44.2 10.1 9.6 16.2 16.8 7.4 4 91.6 77.4 7.1 21.1 22 54 60 94 9 30 25 53 Senegal f

Serra Leoa f 18.4 16.3 21.5 16.2 78.5 83.8 14.2 12.3 5.2 18.2 0 0 95.2 91.4 0.6 0.2 28 82 121 192 6 13 26 31 Serra Leoa f

Seychelles 4.8 3.6 82.7 94.8 17.3 5.2 7.3 9.5 4.3 8.7 5 5.2 99.1 88.2 … 5.4 371 413 813 877 307 392 672 832 Seychelles 
Suazilândia 5.3 8.3 56.3 69.4 43.7 30.6 10.5 18.1 5.8 20 0 0 42.4 42.9 18.9 19.2 75 270 197 436 42 188 111 303 Suazilândia 
Sudão do Sul … 1.7 … 41.3 … 58.7 … 4 … 19.5 … … … 94.8 … 3.7 … 32 … 35 … 13 … 14 Sudão do Sul 
Togo f 5.3 8 28.5 52.2 71.5 47.8 8.5 15.4 5.9 17.4 11.7 6.5 88.2 84.6 4.7 4.2 14 43 42 75 4 22 12 39 Togo f

Uganda f 6.6 9.3 26.8 25 73.2 75 7.3 10.1 28.3 27.6 0 0 56.7 64.8 0.1 0.2 16 41 45 123 4 10 12 31 Uganda f

Zâmbia f 5.6 6.2 51.3 63.6 48.7 36.4 12.2 16.4 17.8 27.8 0 0 80.4 66.4 0.9 3.6 18 87 52 99 9 55 27 63 Zâmbia f

Zimbabwe … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Zimbabwe 

Região Africana 5.6 6.2 43.5 48.3 56.5 51.7 8.7 9.7 6.5 11.8 8.2 8.0 56.2 56.6 34.6 31.7 35 99 89 158 15 49 39 76 Região Africana
Global 8.2 9.1 56.3 58.8 43.7 41.1 13.6 15.2 0.3 0.4 58.8 60.6 49.5 49.7 38.6 38.2 485 1007 568 1053 280 613 320 619 Global
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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Anexo estatístico

Estado-Membro Rácio das despesas na saúde a Rácio das despesas na saúde a Despesas na saúde por pessoa a Estado-Membro

Total da despesa na 
saúde como % do 

produto interno bruto 

Despesas gerais do 
governo na saúde 

como % da despesa 
total na saúde b

Despesas privadas 
na saúde como % 

da despesa total na 
saúde b

Despesas gerais do 
governo na saúde 

como % da despesa 
total do governo

Recursos externos para 
a saúde como % da 

despesa total na saúde

Gastos da segurança 
social na saúde como 

% da despesa geral do 
governo na saúde c

Despesas diretas como 
% da despesa privada 

na saúde

Planos pré-pagos 
privados como % da 
despesa privada na 

saúde  

Despesa total na saúde 
por pessoa à taxa 
média de câmbio d 

(dólar) 

Total da despesa na 
saúde por pessoa e

(PPP $ int.)

Despesa do governo 
na saúde por pessoa à 

taxa média de câmbio d 
(dólar)

Despesa do governo na 
saúde por pessoa e

(PPP $ int.)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

África do Sul f 8.3 8.7 41.3 47.7 58.7 52.3 13.2 12.9 0.3 2.1 3.3 2.8 22.2 13.8 72.4 81.1 246 670 551 930 102 319 228 443 África do Sul f

Angola f 3.4 3.4 49.5 62.6 50.5 37.4 2.9 5.6 2.5 2.3 0 0 71.4 70.1 0 0 22 178 74 198 11 111 37 124 Angola f

Argélia f 3.5 4.4 73.3 82 26.7 18 8.8 9 0.1 0 35.5 31.6 96.7 94.7 3.1 5.1 60 233 181 366 44 191 133 300 Argélia f

Benim f 4.3 4.5 44.2 52.1 55.8 47.9 10 10.8 17 35.3 0.5 0.4 99.9 91.2 0.1 7.2 15 34 47 68 7 18 21 36 Benim f

Botsuana f 4.7 5.2 62.2 61.6 37.8 38.4 7.3 8 0.5 10 … … 36.7 12.7 4.1 79.9 152 404 401 814 95 249 249 502 Botsuana f

Burquina Faso 5.1 6.4 39.6 49.5 60.4 50.5 8.8 12.4 13.9 25.7 0.8 0.2 94.3 76.1 1 2.2 12 39 41 82 5 19 16 41 Burquina Faso 
Burúndi f,g 6.3 9 30.6 63.3 69.4 36.7 7.3 13.6 18.7 46.4 29.5 12.4 73 69.7 0.2 1 7 21 22 47 2 13 7 30 Burúndi f,g

Cabo Verde h 4.8 4 73.3 75.5 26.7 24.5 9.9 8.8 13 18 34.9 25.2 95.2 93.7 2.6 3.1 59 153 92 165 43 116 68 125 Cabo Verde h

Camarões f 4.4 5.4 21 34.7 79 65.3 6.1 8.5 4.2 4.4 3.9 2.6 94.4 94.3 … … 26 64 72 120 5 22 15 42 Camarões f

Chade f,g 6.3 2.8 42.5 29.6 57.5 70.4 13.1 3.3 24.9 20.5 … … 96.2 96.7 0.4 0.2 10 25 41 41 4 7 18 12 Chade f,g

Comores f,g 3.5 3.6 43.7 40.2 56.3 59.8 9.3 6.5 21.3 29.9 0 0 100 100 0 0 13 31 35 43 6 13 15 17 Comores f,g

Congo 2.1 2.5 57.5 67.5 42.5 32.5 4.8 6.5 4.6 11.5 0 0 98.9 96 0.8 3.6 22 85 59 107 13 58 34 72 Congo 
Côte d'Ivoire f 6.5 6.8 28.5 24.5 71.5 75.5 10 8.5 4.2 11.1 2 6.3 79.1 77 3.9 3.5 42 84 107 126 12 21 30 31 Côte d'Ivoire f

Eritreia g,j 4.5 2.7 39.1 50.5 60.9 49.5 2.6 3.6 29.8 71.6 0 0 100 100 0 0 7 12 22 15 3 6 8 8 Eritreia g,j

Etiópia f 4.3 4.1 53.6 50 46.4 50 8.9 11.1 16.5 51.8 0 0 79.2 79.9 0.5 1.5 5 14 20 43 3 7 11 21 Etiópia f

Gabão f 2.9 3.4 40.3 52.9 59.7 47.1 5.3 7.2 2.3 1 14.2 27.1 84.9 84.9 11.7 11.7 118 401 339 516 48 212 136 273 Gabão f

Gâmbia f 4.5 4.7 27.6 62.3 72.4 37.7 10 11.2 15.4 61.6 0 0 54.1 48.1 2.3 3.1 29 24 66 87 8 15 18 54 Gâmbia f

Gana f 4.8 5.3 49.4 55.9 50.6 44.1 8 12.5 14.3 13.2 0 21.6 64.4 67.5 10.6 6.3 13 83 46 99 6 46 23 55 Gana f

Guiné Equatorial g,i 2.4 4.5 77.4 54.2 22.6 45.8 8.7 7 7.2 2.1 0 0 82.2 94.9 0 0 57 1051 181 1327 44 570 140 719 Guiné Equatorial g,i

Guiné f 5.6 6 19.4 24.3 80.6 75.7 6.4 6.8 14 12.2 1.1 4.5 99.5 92.7 0 0.7 19 27 43 62 4 7 8 15 Guiné f

Guiné-Bissau f,g,k 4.9 6.3 10.5 26.8 89.5 73.2 2.3 7.8 30 47.3 5.4 1.5 54.7 56.5 0 0 16 35 86 72 2 9 9 19 Guiné-Bissau f,g,k

Lesoto 6.9 11.7 50.2 77.5 49.8 22.5 6.3 14.5 3 26.5 0 0 71.1 69 … … 29 146 72 219 14 113 36 169 Lesoto 
Libéria f,g 5.9 15.6 24.5 29.7 75.5 70.3 6.7 19.1 9.2 54 0 0 50.3 30 … 0.7 11 59 18 92 3 18 4 27 Libéria f,g

Madagáscar f 5 4.1 49.3 55.9 50.7 44.1 15.5 13.5 14.9 35.5 … … 76.9 82 5.3 8.9 12 19 39 39 6 10 19 22 Madagáscar f

Malawi f 6.1 8.3 45.8 72.4 54.2 27.6 7.6 17.8 26.8 56.5 0 0 40.5 53.9 8.1 16 9 30 36 74 4 22 16 53 Malawi f

Mali f 6.3 6.8 32.9 43.8 67.1 56.2 8.9 12.3 7.8 25.4 1.5 0.7 99.1 99.6 0.1 0.4 16 51 51 85 5 22 17 37 Mali f

Maurícia 3.7 4.9 52 48.2 48 51.8 8.7 9.7 1.4 4.5 … … 74.6 91.5 8.3 1.7 146 450 308 767 76 217 160 370 Maurícia 
Mauritânia 6 5.9 66.5 65.2 33.5 34.8 12.9 10.1 11.2 9.7 8.7 11.1 94.5 94.5 0.6 0.6 24 51 76 107 16 33 51 70 Mauritânia 
Moçambique f 6.2 6.4 70 44 30 56 17 7.7 25.3 72.6 0.3 33.1 40.6 9 … … 15 33 27 61 10 14 19 27 Moçambique f

Namíbia f 6.1 8.6 68.9 61.3 31.1 38.7 13.9 13.9 3.8 12 1.8 2.5 18.2 17.9 77.3 61.2 126 486 243 612 87 298 168 375 Namíbia f

Níger f 6.4 6.8 23.6 33.2 76.4 66.8 8.4 10.3 21.4 21.8 3.3 1.7 89.1 88.4 3.4 2.3 10 25 31 42 2 8 7 14 Níger f

Nigéria f 4.6 5.7 33.5 34 66.5 66 4.2 6.7 16.2 5.1 0 … 92.7 95.6 5.1 3.1 17 85 60 143 6 29 20 49 Nigéria f

Quénia f 4.7 4.4 46.3 39.4 53.7 60.6 10.6 5.9 8 40 10.9 13.1 80.4 76.7 6.6 9.3 19 35 53 73 9 14 25 29 Quénia f

República Centro-Africana f 4.3 3.9 50.2 51.4 49.8 48.6 12.9 12.5 19.1 35.8 … … 92.9 90.5 1.2 1.8 11 19 29 32 5 10 15 16 República Centro-Africana f

República Democrática do Congo f 4.8 6.1 4.2 50.8 95.8 49.2 1.8 11.5 2.8 39.9 … … 76.8 70 0 2.4 14 15 12 24 <1 8 <1 12 República Democrática do Congo f

República Unida da Tanzânia f 3.4 7.4 43.4 37.4 56.6 62.6 9.4 10.2 27.8 40.2 0 … 83.5 52.6 4.5 1.5 10 38 25 108 4 14 11 40 República Unida da Tanzânia f

Ruanda 4.2 11 39.2 59.3 60.8 40.7 8.5 24 52 46.2 6.4 10.5 40.7 49.4 0.9 … 9 62 24 138 3 37 9 82 Ruanda 
São Tomé e Príncipe 8.9 7.6 43.2 34.2 56.8 65.8 9 5.6 34.8 25 0 0 76.1 85.2 0 0 46 108 311 143 20 37 134 49 São Tomé e Príncipe 
Senegal f 4.6 5 40.9 55.8 59.1 44.2 10.1 9.6 16.2 16.8 7.4 4 91.6 77.4 7.1 21.1 22 54 60 94 9 30 25 53 Senegal f

Serra Leoa f 18.4 16.3 21.5 16.2 78.5 83.8 14.2 12.3 5.2 18.2 0 0 95.2 91.4 0.6 0.2 28 82 121 192 6 13 26 31 Serra Leoa f

Seychelles 4.8 3.6 82.7 94.8 17.3 5.2 7.3 9.5 4.3 8.7 5 5.2 99.1 88.2 … 5.4 371 413 813 877 307 392 672 832 Seychelles 
Suazilândia 5.3 8.3 56.3 69.4 43.7 30.6 10.5 18.1 5.8 20 0 0 42.4 42.9 18.9 19.2 75 270 197 436 42 188 111 303 Suazilândia 
Sudão do Sul … 1.7 … 41.3 … 58.7 … 4 … 19.5 … … … 94.8 … 3.7 … 32 … 35 … 13 … 14 Sudão do Sul 
Togo f 5.3 8 28.5 52.2 71.5 47.8 8.5 15.4 5.9 17.4 11.7 6.5 88.2 84.6 4.7 4.2 14 43 42 75 4 22 12 39 Togo f

Uganda f 6.6 9.3 26.8 25 73.2 75 7.3 10.1 28.3 27.6 0 0 56.7 64.8 0.1 0.2 16 41 45 123 4 10 12 31 Uganda f

Zâmbia f 5.6 6.2 51.3 63.6 48.7 36.4 12.2 16.4 17.8 27.8 0 0 80.4 66.4 0.9 3.6 18 87 52 99 9 55 27 63 Zâmbia f

Zimbabwe … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Zimbabwe 

Região Africana 5.6 6.2 43.5 48.3 56.5 51.7 8.7 9.7 6.5 11.8 8.2 8.0 56.2 56.6 34.6 31.7 35 99 89 158 15 49 39 76 Região Africana
Global 8.2 9.1 56.3 58.8 43.7 41.1 13.6 15.2 0.3 0.4 58.8 60.6 49.5 49.7 38.6 38.2 485 1007 568 1053 280 613 320 619 Global
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Saúde das pessoas: o que funciona

ODM 5 ODM 4

Estado-Membro Fonte Prevalência de uso de contracetivos: 
métodos modernos a (%)

Cobertura de cuidados pré-natais:  
pelo menos 4 visitas a,b (%)

Partos assistidos por profissionais da saúde 
qualificados a,c (%)

Cobertura de vacinação da DTP3  
entre crianças com 1 ano a (%)

Crianças com < 5 anos com atraso no 
crescimento a  

(%)

Taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 
anos a,d (probabilidade de morte até aos  

5 anos por 1000 nascimentos)

Estado-Membro

Local de 
residência

Quintil de 
riqueza

Nível de 
educação da 

mulher

Local de 
residência

Quintil  
de riqueza

Nível de educação 
da mulher

Local de 
residência

Quintil  
de riqueza

Nível de educação da 
mulher Sexo Local de 

residência
Quintil  

de riqueza

Nível  
de educação  

da mãe
Sexo Local de 

residência

Quintil 
de 

riqueza

Nível  
de educação  

da mãe
Sexo Local de 

residência
Quintil de 

riqueza

Nível  
de educação  

da mãe
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África do Sul … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … África do Sul
Angola … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Angola
Argélia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Argélia
Benim DHS 2006 5 9 2 13 4 16 55 71 40 88 54 85 74 86 56 97 72 98 66 69 62 77 50 87 62 91 46 40 47 36 50 29 47 27 139 132 145 115 151 83 143 79 Benim
Botsuana … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Botsuana
Burquina Faso DHS 2010 11 31 7 34 11 44 31 45 24 47 31 57 62 94 47 93 63 97 90 89 89 92 83 93 89 92 37 32 37 21 42 18 37 11 153 141 155 104 174 95 155 61 Burquina Faso
Burúndi DHS 2010 17 29 15 26 14 34 33 39 34 37 32 46 58 88 51 81 52 91 96 96 96 91 94 94 96 93 63 53 60 38 70 42 62 31 134 116 129 79 148 80 138 44 Burúndi
Cabo Verde … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Cabo Verde
Camarões DHS 2011 9 21 2 26 3 25 50 77 33 86 35 82 47 87 19 97 23 93 69 69 61 80 45 88 46 84 35 29 40 21 49 12 46 19 135 121 153 93 184 72 175 76 Camarões
Chade … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chade
Comores … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Comores
Congo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Congo
Côte d'Ivoire MICS 2006 6 15 4 19 6 22 … … … … … … 40 84 29 95 47 87 78 77 71 89 60 96 73 87 44 37 46 32 47 27 43 31 … … … … … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Eritreia
Etiópia DHS 2011 23 50 13 48 22 55 14 46 8 46 12 65 5 52 2 46 5 74 35 39 33 62 26 64 32 73 46 43 46 31 49 29 47 20 121 97 114 82 136 84 120 36 Etiópia
Gabão … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Gabão
Gâmbia MICS 2005–2006 … … … … … … … … … … … … 43 83 28 89 51 85 84 88 86 86 89 89 86 87 29 27 32 19 37 15 29 19 … … … … … … … … Gâmbia
Gana DHS 2008 15 19 12 21 11 19 72 88 63 94 68 88 43 84 24 95 36 78 89 89 91 87 89 93 85 91 29 26 32 20 33 14 30 24 93 75 90 75 102 60 102 67 Gana
Guiné … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau MICS 2006 2 15 1 19 3 26 … … … … … … 27 69 19 79 28 80 65 64 62 71 57 78 61 77 48 48 51 41 49 37 51 36 … … … … … … … … Guiné-Bissau
Lesoto DHS 2009 41 57 29 61 28 55 66 83 58 85 68 79 54 88 35 90 40 80 84 84 82 91 73 88 …e 88 41 35 40 29 45 28 41 g 31 123 87 111 89 107 81 …f 89 Lesoto
Libéria DHS 2007 7 16 3 17 7 18 61 76 55 78 62 77 32 79 26 81 36 76 49 52 41 70 30 72 47 70 41 35 42 29 43 25 40 28 147 131 144 129 137 115 149 116 Libéria
Madagáscar DHS 2008–2009 28 36 18 36 18 34 46 71 35 75 37 67 39 82 22 90 23 76 73 73 71 89 54 93 50 89 53 48 51 43 48 43 49 46 85 78 84 63 106 48 97 54 Madagáscar
Malawi DHS 2010 41 50 35 48 37 49 45 49 41 51 44 52 69 84 63 89 62 88 93 94 93 94 91 94 89 97 51 43 48 40 56 35 53 38 137 116 128 113 131 105 136 94 Malawi
Mali DHS 2006 4 13 3 16 5 23 28 55 23 64 31 70 12 67 9 75 22 78 71 65 65 77 65 78 66 86 40 35 42 27 44 22 40 19 222 206 234 156 233 123 223 102 Mali
Maurícia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Maurícia
Mauritânia MICS 2007 3 14 1 16 4 19 … … … … … … 39 90 21 95 45 92 56 56 58 52 52 60 50 63 30 27 32 24 34 20 31 18 … … … … … … … … Mauritânia
Moçambique MICS 2008 8 22 5 30 6 33 … … … … … … 46 78 37 89 41 90 73 73 69 85 59 88 66 91 47 41 47 35 51 26 49 25 … … … … … … … … Moçambique
Namíbia DHS 2006–2007 43 64 30 68 32 63 68 73 64 77 51 75 73 94 60 98 50 92 84 83 82 86 75 94 62 89 31 26 31 24 38 12 38 23 80 58 75 60 90 30 78 55 Namíbia
Níger DHS 2006 3 18 2 16 3 29 11 35 9 35 12 54 8 71 5 59 13 81 39 41 35 63 31 63 36 66 58 52 58 35 57 40 56 24 220 213 229 139 204 154 221 91 Níger
Nigéria DHS 2008 7 17 3 22 3 19 34 69 16 81 22 71 28 65 8 86 12 77 36 36 27 55 9 77 11 69 43 38 45 31 52 24 51 27 175 166 190 122 217 88 209 107 Nigéria
Quénia DHS 2008–2009 37 47 17 48 12 52 44 60 36 63 35 64 37 75 20 81 19 73 83 90 86 88 78 90 82 92 37 33 37 27 44 25 39 25 90 77 85 75 97 69 86 58 Quénia
República Centro-Africana MICS 2006 3 18 1 23 2 29 … … … … … … 35 83 27 89 34 88 39 39 29 55 22 63 24 63 46 40 47 38 49 31 47 36 … … … … … … … … República Centro-Africana
República Democrática do Congo MICS 2010 4 10 1 14 2 10 39 57 38 62 33 56 67 94 60 96 60 88 63 61 57 77 48 80 54 73 47 40 47 34 47 26 50 35 … … … … … … … … República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia DHS 2010 25 34 19 38 18 35 39 55 37 59 35 65 42 83 33 90 34 86 88 88 86 97 84 97 79 96 45 38 44 31 48 27 45 22 97 88 92 95 104 84 97 74 República Unida da Tanzânia
Ruanda DHS 2010 45 47 39 50 37 52 35 40 34 43 33 43 67 82 61 86 57 88 97 97 97 96 96 99 96 98 48 40 46 28 54 26 52 23 104 96 103 80 115 75 123 63 Ruanda
São Tomé e Príncipe DHS 2008–2009 40 28 31 37 15 32 69 76 58 91 53 82 75 89 74 93 73 88 88 87 86 89 87 91 …e 88 29 30 28 30 37 19 27 25 86 55 67 74 86 28 …f 46 São Tomé e Príncipe
Senegal DHS 2010–2011 7 20 4 23 8 26 42 62 32 69 45 67 49 90 30 95 58 88 84 81 82 84 75 88 81 95 28 25 31 20 35 15 30 12 90 82 101 61 118 54 96 37 Senegal
Serra Leoa MICS 2010 8 16 5 21 7 23 74 78 68 84 72 82 59 72 44 85 57 79 77 75 75 78 77 80 74 84 47 42 46 41 47 33 47 37 … … … … … … … … Serra Leoa
Seychelles … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Suazilândia MICS 2010 61 69 55 68 49 68 76 80 72 85 81 80 80 89 65 94 61 88 91 90 91 89 90 84 90 90 34 28 33 23 42 14 40 25 … … … … … … … … Suazilândia
Sudão do Sul … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo MICS 2006 9 14 7 16 7 21 … … … … … … 65 94 56 96 65 92 64 62 59 70 58 75 50 79 32 27 35 22 37 19 34 22 … … … … … … … … Togo
Uganda DHS 2011 23 39 13 39 16 38 46 57 43 59 45 56 53 89 44 88 38 81 73 72 72 76 75 75 71 79 37 29 36 18 36 22 40 25 114 97 110 76 124 71 133 79 Uganda
Zâmbia DHS 2007 28 42 31 48 27 44 61 59 59 62 56 63 31 83 27 91 23 73 82 80 77 90 78 95 70 90 48 42 48 39 48 34 45 37 151 122 138 131 124 108 146 104 Zâmbia
Zimbabwe DHS 2010–2011 56 60 52 64 42 60 64 66 60 73 68 68 58 86 48 91 39 75 72 75 73 76 67 81 … e 78 35 27 32 28 35 24 38 30 88 68 78 77 86 57 …f 71 Zimbabwe
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As notas finais estão após as tabelas de síntese.
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ODM 5 ODM 4

Estado-Membro Fonte Prevalência de uso de contracetivos: 
métodos modernos a (%)

Cobertura de cuidados pré-natais:  
pelo menos 4 visitas a,b (%)

Partos assistidos por profissionais da saúde 
qualificados a,c (%)

Cobertura de vacinação da DTP3  
entre crianças com 1 ano a (%)

Crianças com < 5 anos com atraso no 
crescimento a  

(%)

Taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 
anos a,d (probabilidade de morte até aos  

5 anos por 1000 nascimentos)
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África do Sul … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … África do Sul
Angola … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Angola
Argélia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Argélia
Benim DHS 2006 5 9 2 13 4 16 55 71 40 88 54 85 74 86 56 97 72 98 66 69 62 77 50 87 62 91 46 40 47 36 50 29 47 27 139 132 145 115 151 83 143 79 Benim
Botsuana … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Botsuana
Burquina Faso DHS 2010 11 31 7 34 11 44 31 45 24 47 31 57 62 94 47 93 63 97 90 89 89 92 83 93 89 92 37 32 37 21 42 18 37 11 153 141 155 104 174 95 155 61 Burquina Faso
Burúndi DHS 2010 17 29 15 26 14 34 33 39 34 37 32 46 58 88 51 81 52 91 96 96 96 91 94 94 96 93 63 53 60 38 70 42 62 31 134 116 129 79 148 80 138 44 Burúndi
Cabo Verde … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Cabo Verde
Camarões DHS 2011 9 21 2 26 3 25 50 77 33 86 35 82 47 87 19 97 23 93 69 69 61 80 45 88 46 84 35 29 40 21 49 12 46 19 135 121 153 93 184 72 175 76 Camarões
Chade … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chade
Comores … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Comores
Congo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Congo
Côte d'Ivoire MICS 2006 6 15 4 19 6 22 … … … … … … 40 84 29 95 47 87 78 77 71 89 60 96 73 87 44 37 46 32 47 27 43 31 … … … … … … … … Côte d'Ivoire
Eritreia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Eritreia
Etiópia DHS 2011 23 50 13 48 22 55 14 46 8 46 12 65 5 52 2 46 5 74 35 39 33 62 26 64 32 73 46 43 46 31 49 29 47 20 121 97 114 82 136 84 120 36 Etiópia
Gabão … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Gabão
Gâmbia MICS 2005–2006 … … … … … … … … … … … … 43 83 28 89 51 85 84 88 86 86 89 89 86 87 29 27 32 19 37 15 29 19 … … … … … … … … Gâmbia
Gana DHS 2008 15 19 12 21 11 19 72 88 63 94 68 88 43 84 24 95 36 78 89 89 91 87 89 93 85 91 29 26 32 20 33 14 30 24 93 75 90 75 102 60 102 67 Gana
Guiné … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guiné 
Guiné Equatorial … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Guiné Equatorial
Guiné-Bissau MICS 2006 2 15 1 19 3 26 … … … … … … 27 69 19 79 28 80 65 64 62 71 57 78 61 77 48 48 51 41 49 37 51 36 … … … … … … … … Guiné-Bissau
Lesoto DHS 2009 41 57 29 61 28 55 66 83 58 85 68 79 54 88 35 90 40 80 84 84 82 91 73 88 …e 88 41 35 40 29 45 28 41 g 31 123 87 111 89 107 81 …f 89 Lesoto
Libéria DHS 2007 7 16 3 17 7 18 61 76 55 78 62 77 32 79 26 81 36 76 49 52 41 70 30 72 47 70 41 35 42 29 43 25 40 28 147 131 144 129 137 115 149 116 Libéria
Madagáscar DHS 2008–2009 28 36 18 36 18 34 46 71 35 75 37 67 39 82 22 90 23 76 73 73 71 89 54 93 50 89 53 48 51 43 48 43 49 46 85 78 84 63 106 48 97 54 Madagáscar
Malawi DHS 2010 41 50 35 48 37 49 45 49 41 51 44 52 69 84 63 89 62 88 93 94 93 94 91 94 89 97 51 43 48 40 56 35 53 38 137 116 128 113 131 105 136 94 Malawi
Mali DHS 2006 4 13 3 16 5 23 28 55 23 64 31 70 12 67 9 75 22 78 71 65 65 77 65 78 66 86 40 35 42 27 44 22 40 19 222 206 234 156 233 123 223 102 Mali
Maurícia … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Maurícia
Mauritânia MICS 2007 3 14 1 16 4 19 … … … … … … 39 90 21 95 45 92 56 56 58 52 52 60 50 63 30 27 32 24 34 20 31 18 … … … … … … … … Mauritânia
Moçambique MICS 2008 8 22 5 30 6 33 … … … … … … 46 78 37 89 41 90 73 73 69 85 59 88 66 91 47 41 47 35 51 26 49 25 … … … … … … … … Moçambique
Namíbia DHS 2006–2007 43 64 30 68 32 63 68 73 64 77 51 75 73 94 60 98 50 92 84 83 82 86 75 94 62 89 31 26 31 24 38 12 38 23 80 58 75 60 90 30 78 55 Namíbia
Níger DHS 2006 3 18 2 16 3 29 11 35 9 35 12 54 8 71 5 59 13 81 39 41 35 63 31 63 36 66 58 52 58 35 57 40 56 24 220 213 229 139 204 154 221 91 Níger
Nigéria DHS 2008 7 17 3 22 3 19 34 69 16 81 22 71 28 65 8 86 12 77 36 36 27 55 9 77 11 69 43 38 45 31 52 24 51 27 175 166 190 122 217 88 209 107 Nigéria
Quénia DHS 2008–2009 37 47 17 48 12 52 44 60 36 63 35 64 37 75 20 81 19 73 83 90 86 88 78 90 82 92 37 33 37 27 44 25 39 25 90 77 85 75 97 69 86 58 Quénia
República Centro-Africana MICS 2006 3 18 1 23 2 29 … … … … … … 35 83 27 89 34 88 39 39 29 55 22 63 24 63 46 40 47 38 49 31 47 36 … … … … … … … … República Centro-Africana
República Democrática do Congo MICS 2010 4 10 1 14 2 10 39 57 38 62 33 56 67 94 60 96 60 88 63 61 57 77 48 80 54 73 47 40 47 34 47 26 50 35 … … … … … … … … República Democrática do Congo
República Unida da Tanzânia DHS 2010 25 34 19 38 18 35 39 55 37 59 35 65 42 83 33 90 34 86 88 88 86 97 84 97 79 96 45 38 44 31 48 27 45 22 97 88 92 95 104 84 97 74 República Unida da Tanzânia
Ruanda DHS 2010 45 47 39 50 37 52 35 40 34 43 33 43 67 82 61 86 57 88 97 97 97 96 96 99 96 98 48 40 46 28 54 26 52 23 104 96 103 80 115 75 123 63 Ruanda
São Tomé e Príncipe DHS 2008–2009 40 28 31 37 15 32 69 76 58 91 53 82 75 89 74 93 73 88 88 87 86 89 87 91 …e 88 29 30 28 30 37 19 27 25 86 55 67 74 86 28 …f 46 São Tomé e Príncipe
Senegal DHS 2010–2011 7 20 4 23 8 26 42 62 32 69 45 67 49 90 30 95 58 88 84 81 82 84 75 88 81 95 28 25 31 20 35 15 30 12 90 82 101 61 118 54 96 37 Senegal
Serra Leoa MICS 2010 8 16 5 21 7 23 74 78 68 84 72 82 59 72 44 85 57 79 77 75 75 78 77 80 74 84 47 42 46 41 47 33 47 37 … … … … … … … … Serra Leoa
Seychelles … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Seychelles
Suazilândia MICS 2010 61 69 55 68 49 68 76 80 72 85 81 80 80 89 65 94 61 88 91 90 91 89 90 84 90 90 34 28 33 23 42 14 40 25 … … … … … … … … Suazilândia
Sudão do Sul … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sudão do Sul
Togo MICS 2006 9 14 7 16 7 21 … … … … … … 65 94 56 96 65 92 64 62 59 70 58 75 50 79 32 27 35 22 37 19 34 22 … … … … … … … … Togo
Uganda DHS 2011 23 39 13 39 16 38 46 57 43 59 45 56 53 89 44 88 38 81 73 72 72 76 75 75 71 79 37 29 36 18 36 22 40 25 114 97 110 76 124 71 133 79 Uganda
Zâmbia DHS 2007 28 42 31 48 27 44 61 59 59 62 56 63 31 83 27 91 23 73 82 80 77 90 78 95 70 90 48 42 48 39 48 34 45 37 151 122 138 131 124 108 146 104 Zâmbia
Zimbabwe DHS 2010–2011 56 60 52 64 42 60 64 66 60 73 68 68 58 86 48 91 39 75 72 75 73 76 67 81 … e 78 35 27 32 28 35 24 38 30 88 68 78 77 86 57 …f 71 Zimbabwe
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Notas finais

1. Estatísticas demográficas e 
socioeconómicas

a.  Perspetivas Demográficas Mundiais: Revisão de 2012. Nova Iorque: 
Divisão da População do Departamento dos Assuntos Económicos 
e Sociais, Secretariado das Nações Unidas; 2013.

b.  Bases de Dados Mundiais da UNICEF 2014. Com base no DHS, MICS, 
outros inquéritos, censos e sistemas vitais de registo representativos 
a nível nacional, 2005–2012. Publicado inicialmente em: O Direito 
de Todas as Crianças à Nascença: Desigualdades e Tendências no 
registo de nascimento. Nova Iorque: UNICEF; 2013. A definição 
padrão inclui a percentagem de crianças com menos de 5 anos 
que estava registada à data do inquérito. O numerador deste 
indicador inclui crianças cujo certificado de nascimento foi visto 
pelo entrevistador ou cuja mãe ou prestador de cuidados disse que 
o nascimento tinha sido registado.

c.  Dados de mortalidade [base de dados na internet]. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2014 (http://www.who.int/
healthinfo/statistics/mortality/en/).

d.  Atualização de 2013 à base de dados do ODM: Taxa de Gravidez na 
Adolescência. Nova Iorque: Nações Unidas, Divisão da População 
do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais; 2013 (http://
www.un.org/en/development/desa/population/publications/
dataset/fertility/data/2013_Update_MDG(5.4)_ABR.xls). Os 
números regionais, de grupos de rendimento e mundiais da OMS 
referem-se a 2010. Se os dados a nível nacional não estavam 
disponíveis em 2010, foi utilizada uma interpolação linear entre 
os pontos de dados mais próximos em ambos os lados do ano. 
Noutros casos, foi utilizado o ponto de dados mais próximo.

e.  Centro de dados. Montreal: Instituto de Estatísticas da UNESCO; 
atualização de fevereiro de 2014 (http://www.uis.unesco.org/
Pages/DataCentre.aspx). As médias regionais e de rendimento da 
OMS são estimadas utilizando técnicas diferentes com base no tipo 
de dados mais recentemente disponível. Para uma explicação dos 
métodos, ver: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/FAQ.
aspx#theme3.

f.  PPP $ int. = Paridade do Poder de Compra à taxa internacional 
do dólar. Base de dados dos indicadores de desenvolvimento 
mundial [base de dados na internet]. Washington, DC: Banco 
Mundial; 2014 (http://data.worldbank.org/, acedido a 10 de janeiro 
de 2014). Os agregados do grupo de rendimentos referem-
se apenas aos Estados-Membros da OMS e por isso podem 
variar dos apresentados na base de dados dos indicadores de 
desenvolvimento mundiais.

g.  Base de dados dos indicadores de desenvolvimento mundial 
[base de dados na internet]. Washington, DC: Banco Mundial; 2014 
(http://data.worldbank.org/, acedido a 10 de janeiro de 2014). Estes 
números refletem a linha de pobreza padrão do Banco Mundial.

h.  Base de dados dos indicadores mundiais de telecomunicações/
TIC 2013 [base de dados na internet]. Genebra: União Internacional 
das Telecomunicações; 18ª Edição  (http://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/stat/default.aspx, acedido a 10 de janeiro de 2014).

i.  As taxas de alfabetização são estimativas para a década atual, com 
base nos dados de inquéritos ou censos da década anterior.

j.  Os dados diferem da definição padrão ou referem-se apenas a uma 
parte de um país.

k.  Números estimados pelo Instituto de Estatísticas da UNESCO (UIS).
l. Dados baseados em um teste de leitura de uma pesquisa 

domiciliar nacional. Um teste de leitura normalmente produz 
taxas de alfabetização mais baixas do que as da autodeclaração ou 
declaração familiar utilizadas na maioria dos censos e pesquisas. 
Cuidados devem ser tomados quando se analisam as tendências ao 
longo do tempo, e na interpretação dos resultados.

2.  Esperança de vida e mortalidade
a. Dados de mortalidade [base de dados na internet]. Genebra: 

Organização Mundial da Saúde; 2014 (http://www.who.int/gho/
mortality_burden_disease/life_tables/en/index.html).

b. Níveis e Tendências da Mortalidade Infantil. Relatório de 2013. 
Estimativas desenvolvidas pelo Grupo Interagências das Nações 
Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil. Nova Iorque: 
UNICEF; 2013 (http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_
Report_2013.pdf, acedido a 14 de março de 2014). 

3.  Mortalidade e morbilidade devidas a 
causas específicas

a. Dados de Mortalidade [base de dados na internet]. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2014 (http://www.who.int/gho/
mortality_burden_disease/life_tables/en/index.html). A coluna 
na Tabela 2 rotulada "Transmissíveis" mostra as taxas para as 
doenças transmissíveis, causas maternas, condições que surgem 
durante o período neonatal e deficiências nutricionais. As taxas 
são padronizadas para a população padrão mundial da OMS. 
Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue 
M. Age standardization of rates: a new WHO standard. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2001 (GPE Discussion Paper Series 
No. 31) (http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf, acedido 
a 14 de março de 2014). Os agregados regionais, de grupo de 
rendimentos e mundiais da OMS incluem números nacionais não 
mostrados. Para os agrupamentos regionais, consultar os métodos 
e fontes de dados da OMS para as causas mundiais de mortes entre 
2000-2012 (Nota técnica de Estimativas Mundiais de Saúde WHO/
HIS/HSI/GHE/2014.7).

b. Percentagens individuais podem não contabilizar 100% devido aos 
arredondamentos.

c. OMS, UNICEF, UNFPA, Divisão da População das Nações Unidas e 
Banco Mundial. Tendências na Mortalidade Materna: 1990-2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2014. A ser preparado 
na altura da impressão deste relatório. Ver relatório para os 
agrupamentos regionais utilizados.

d. Relatório Mundial. Relatório da ONUSIDA de 2013 sobre a 
epidemia mundial da SIDA. Genebra: ONUSIDA; 2013 (http://
www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf, 
acedido a 14 de março de 2014). Os agregados regionais, de grupos 
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de rendimento e mundiais da OMS podem incluir estimativas 
nacionais não disponíveis para notificação. Para intervalos de 
incerteza ver o relatório.

e. Relatório Mundial do Paludismo 2013. Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/
world_malaria_report_2013/en/).

f. Estes são classificados como mortes devido à tuberculose 
(A15–A19, B90) de acordo com a Classificação Internacional de 
Estatísticas de Doenças e Problemas de Saúde Relacionados, 10ª 
Revisão. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2008 (http://
apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en). Relatório 
Mundial de Tuberculose 2013. Genebra: Organização Mundial da 
Saúde; 2013 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). 
Os agregados regionais, de grupos de rendimento e mundiais da 
OMS incluem territórios. Para intervalos de incerteza ver o relatório 
completo.

g. Os dados são para todas as formas de tuberculose, incluindo 
tuberculose em pessoas infetadas pelo VIH. Relatório Mundial 
de Tuberculose 2013. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 
2013 (http://www.who.int/tb/publications/global_report/). Os 
agregados regionais, de grupos de rendimento e mundiais da 
OMS incluem territórios. Para intervalos de incerteza ver o relatório 
completo.

4.  Doenças infeciosas selecionadas 
a. Cólera, 2012. Registo Epidemiológico Semanal. 2013;88(31):321–36 

(www.who.int/wer). 
b. Dados fornecidos pelos Estados-Membros através do Formulário 

de Notificação Conjunto da OMS/UNICEF e pelos escritórios 
regionais da OMS. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 
(www.who.int/immunization_monitoring/data/en/, atualização 
de outubro de 2013). 

c. Doenças tropicais negligenciadas no Observatório Mundial de 
Saúde [base de dados na internet]. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde (http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1629). 

d. Lepra mundial: atualização sobre a situação de 2012. Registo 
Epidemiológico Semanal. 2013;88(35):365–80 (www.who.int/wer). 

e. Relatório Mundial do Paludismo 2013. Anexo 6A - casos e mortes 
notificados de paludismo, 2012. Genebra: Organização Mundial 
de Saúde; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_
malaria_report_2013/en/). 

f. Casos suspeitos de meningite notificados à Rede de Alerta e 
Resposta Mundiais da OMS (GAR) em países africanos sob vigilância 
reforçada até 29 de dezembro de 2013. 

g. Dados da Organização Mundial da Saúde, Iniciativa de Erradicação 
da Poliomielite, a 15 de janeiro de 2014. (Informação atualizada 
pode ser encontrada em: http://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/data/en/). Os casos confirmados de 
poliomielite referem-se a qualquer poliovírus que circula de AFP 
(poliovírus selvagem e poliovírus derivado da vacina - cVDPV). O 
Afeganistão, Nigéria e Paquistão são atualmente países endémicos. 
Para os países não endémicos, os casos resultam de importação. 

h. Número de casos de tuberculose novos e de reincidência 
diagnosticados e tratados nos programas nacionais de controlo da 
tuberculose e notificados à OMS. Relatório Mundial de Tuberculose 

2013. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 (www.
who.int/tb/publications/global_report/). Os números regionais e 
mundiais da OMS incluem territórios. 

i. Os números incluem 3 casos de cVDPV no Afeganistão; 4 cVDPV nos 
Camarões; 4 cVDPV no Chade; 1 cVDPV no Níger; 3 cVDPV na Nigéria; 
45 cVDPV no Paquistão; 1 cVDPV na Somália; 1 cVDPV no Iémen. 

j. Número de casos notificados a 1 de dezembro de 2013. 
k. Número de casos notificados a 24 de novembro de 2013. 
l. Número de casos notificados a 8 de dezembro de 2013. 
m. Número de casos notificados a 13 de outubro de 2013.  

5.  Cobertura dos serviços de saúde
a. Atualização de 2013 da base de dados dos ODM. Nova Iorque: 

Nações Unidas, Divisão da População do Departamento para os 
Assuntos Económicos e Sociais; 2013 (http://www.un.org/en/
development/desa/population/publications/dataset/fertility/). 
Os agregados regionais e de grupos de rendimento da OMS são 
médias ponderadas em função da população das estimativas 
nacionais baseadas em modelos para o ano de referência (2011) a 
partir de Estimativas e Projeções de Indicadores de Planeamento 
Familiar com base em modelos: Revisão de 2013 (http://www.
un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/
cp_model.shtml)

b. Base de dados mundial da OMS sobre os indicadores de saúde 
maternos; atualização de 2014. Genebra: Organização Mundial da 
Saúde (http://www.who.int/gho). A cobertura dos cuidados pré-
natais inclui apenas visitas a um prestador de cuidados qualificado 
(médico, enfermeiro e/ou parteira). A prevalência contracetiva 
refere-se a quaisquer métodos. Partos assistidos por profissionais de 
saúde qualificados refere-se a médicos, enfermeiros e/ou parteiras. 
Os cuidados pós-natais foram inquiridos apenas para as mães.

c. Percentagem de recém-nascidos protegidos no nascimento 
contra tétano neonatal através da vacinação materna com toxóide 
tetânico, com base num modelo matemático que tem em 
consideração a vacinação da mãe na infância, durante a gravidez 
e nas campanhas do tétano. Estimativas da OMS/UNICEF da 
cobertura nacional de vacinação. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2013 (http://www.who.int/immunization_monitoring/
routine/immunization_coverage/en/index4.html). Estimativas 
com base nos dados disponíveis até julho de 2013. Este indicador 
é aplicado apenas a países onde o tétano é recomendado para 
raparigas e mulheres e por isso os agregados regionais, de grupo 
de rendimentos e mundiais referem-se apenas a estes mesmos 
Estados-Membro.

d. Sarampo = vacina que contém sarampo (MCV); DTP3 = 3 doses 
da vacina de difteria-tétano-tosse convulsa; HepB3 = 3 doses da 
vacina da hepatite B; Hib3 = 3 doses da vacina da Haemophilus 
influenzae tipo B. Estimativas da OMS/UNICEF da cobertura 
nacional de vacinação. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 
2013 (http://www.who.int/immunization_monitoring/routine/
immunization_coverage/en/index4.html). Estimativas com 
base em dados disponíveis até julho de 2013. Para países que 
recomendam a primeira dose da vacina do sarampo em crianças 
com mais de 12 meses de idade, o indicador é calculado como a 
percentagem de crianças com menos de 24 meses que recebem 
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uma dose da vacina que contém sarampo. As estimativas de 
cobertura completas estão disponíveis na internet no sítio referido 
anteriormente.

e. Dados compilados pela OMS a partir de Inquéritos Demográficos 
e Sanitários (DHS) e Inquéritos de Grupos de Indicadores Múltiplos 
(MICS), janeiro de 2014 (http://dhsprogram.com and http://
www.unicef.org/statistics/index_24302.html). Os dados de 
suplementação de Vitamina A referem-se aos seis meses que 
precederam o inquérito; os dados sobre crianças a receberem sais 
de reidratação orais (ORS) e/ou fluídos caseiros recomendados 
(RHF) referem-se às duas semanas que precederam o inquérito; 
e os dados sobre crianças que estavam doentes com tosse 
acompanhada por respiração rápida (sintomas ARI) e que foram 
levadas a uma instalação de saúde e/ou receberam antibióticos 
referem-se às duas semanas que precederam o inquérito. Os 
agregados regionais, de grupos de rendimentos e mundiais da 
OMS são ponderados pela população e pela prevalência e podem 
diferir dos agregados notificados anteriormente.

f. Relatório Mundial do Paludismo 2013. Anexo 5: Inquéritos aos 
agregados familiares, 2008-2012. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2013 (http://www.who.int/malaria/publications/world_
malaria_report_2013/en/).

g. O Estado das Crianças do Mundo. 2014 em Números: Todas as 
Crianças Contam. Nova Iorque: UNICEF; 2014. Ver Tabela 3: Saúde 
(http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/).

h. Relatório de 2013 sobre o progresso da resposta à SIDA 
Mundial. Genebra: ONUSIDA, 2013 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/78126/1/9789292530068_eng.pdf?ua=1, acedido 
a 14 de março de 2014). Os agregados regionais e mundiais 
da OMS incluem apenas países de baixo e médio rendimento. 
Os grupos de rendimento foram obtidos utilizando a lista de 
economias de 2012 do Banco Mundial. Para intervalos de incerteza 
ver o relatório ou visitar http://www.who.int/gho/hiv/en/.

i. A taxa de deteção de casos para todas as formas de tuberculose é 
o número estimado de casos novos e de recaídas diagnosticados 
e tratados nos programas nacionais de controlo da tuberculose e 
notificados à OMS, divididos pela estimativa da OMS dos números 
de casos episódicos de tuberculose para o mesmo ano, expressos 
como percentagem. Relatório Mundial da Tuberculose 2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2013 (http://www.who.
int/tb/publications/global_report/). Para os intervalos de incerteza 
ver o relatório completo. Os agregados regionais, de grupos de 
rendimento e mundiais da OMS incluem territórios.

j. A taxa de tratamentos de sucesso para novos casos de tuberculose 
pulmonar com esfregaços positivos é a percentagem de novos 
casos de tuberculose com esfregaços positivos notificados sob 
um programa nacional de controlo de tuberculose num dado 
ano que completaram o tratamento - com ou sem evidências 
bacteriológicas de sucesso ("curado" ou "tratamento completo", 
respetivamente). Relatório Mundial de Tuberculose 2013. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2013 (http://www.who.int/tb/
publications/global_report/). Os agregados regionais, de grupos de 
rendimento e mundiais da OMS incluem territórios.

k. Definição de profissionais qualificados difere da definição padrão.
l. Profissionais qualificados não definidos. 
m. Nascimentos institucionais. 

n. Apenas mulheres que deram à luz fora de uma instituição de 
saúde. 

o. ORT e/ou RHF e/ou mais fluídos.
p. Não foi fornecido nenhum prazo para a visita pós-natal. 
q. O número inclui dados do governo e de hospitais privados. 
r. Alimentação contínua.

6.  Fatores de risco
a. Progressos sobre saneamento e água potável: Atualização de 2014. 

Programa de Monitorização conjunto para o Abastecimento de 
Água e Saneamento. Nova Iorque: UNICEF e Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2014. Em preparação.

b. Estas estimativas foram modeladas de acordo com Bonjour S, 
Adair-Rohani H, Wolf J, Bruce NG, Mehta S, Prüss-Ustün A et al. Solid 
Fuel Use for Household Cooking: Country and Regional Estimates 
for 1980–2010. Environ Health Perspect. 2013;121(7):784–90. 
doi:10.1289/ehp.1205987 com base na base de dados da OMS 
sobre Energia Doméstica (disponível em: http://apps.who.int/
ghodata/). Esta base de dados contém informações compiladas 
sobre a utilização de combustíveis para cozinhar e práticas de 
cozinha de cerca de 716 fontes de dados representadas a nível 
nacional, incluindo todos os Inquéritos Demográficos e Sanitários 
(Macro Internacional), Inquéritos sobre Indicadores Múltiplos 
(UNICEF), Inquéritos Mundiais da Saúde (OMS) e Estudos de 
Medição dos Padrões de Vida (Banco Mundial), assim como censos/
inquéritos nacionais e estatísticas nacionais de energia.

c. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller A-B, 
Narwal R et al. National, regional, and worldwide estimates of 
preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 
for selected countries: a systematic analysis and implications. 
Lancet. 9 de junho de 2012;379(9832):2162–72. doi:10.1016/S0140-
6736(12)60820-4. Ver o relatório para os grupos de rendimento 
utilizados.

d. Banco de Dados Mundiais da OMS sobre Alimentação de Lactentes 
e Crianças [base de dados na internet]. Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2014 (http://www.who.int/nutrition/databases/
infantfeeding).

e. Base de Dados Mundial da OMS sobre Crescimento e Malnutrição 
Infantis  [base de dados na internet]. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2012 (http://www.who.int/nutgrowthdb/database/
en, acedido a 15 de janeiro de 2014). Estimativas conjuntas de 
malnutrição infantil de 2012 - Níveis e Tendências. Nova Iorque: 
UNICEF, Genebra: OMS e Washington, DC: Banco Mundial (http://
www.who.int/nutgrowthdb/estimates2012). Para o período de 
referência de 1990-1995, os números referem-se ao primeiro ano 
de inquérito disponível no período. Para o período de referência 
de 2006-2012, os números referem-se ao último ano de inquérito 
disponível no período. Definhado é calculado como a prevalência 
de baixo peso para a altura com menos de 2 desvios-padrão; peso 
a menos é a prevalência de menos de dois desvios-padrão de 
baixo peso para a idade; atraso no crescimento é a prevalência de 
menos de dois desvios-padrão de altura para a idade; e excesso de 
peso é a prevalência de mais de dois desvios-padrão de peso para 
a altura (utilizando a média de Padrões de Crescimento Infantil da 
OMS). As estimativas mundiais referem-se a 2012 para definhado, 
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atraso no crescimento e excesso de peso e 1990 e 2012 para o 
peso a menos. Para mais informações, consultar as bases de dados 
referidas anteriormente.

f. Percentagem da população com 25 anos ou mais com glucose 
≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) em jejum ou com medicamentos 
para hiperglicemia. Relatório de 2010 sobre a situação mundial 
das doenças não transmissíveis. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_
report2010). Ver Anexo 4: Estimativas Nacionais da mortalidade 
das DNT e fatores de risco selecionados, 2008. Os números 
apresentados são estimativas pontuais padronizadas por idade 
e os intervalos de incerteza estão disponíveis no sítio da internet 
do Observatório Mundial da Saúde (http://www.who.int/gho). Os 
agregados dos grupos de rendimento têm como base a lista de 
economias de 2008 do Banco Mundial.

g. Percentagem da população com 25 anos ou mais com pressão 
arterial elevada (pressão arterial sistólica ≥ 140 e pressão arterial 
diastólica ≥ 90). Observatório Mundial da Saúde. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2011. Os números apresentados 
são estimativas pontuais padronizadas por idade e os intervalos 
de incerteza estão disponíveis no sítio da internet do Observatório 
Mundial da Saúde (http://www.who.int/gho). Os agregados dos 
grupos de rendimento têm como base a lista de economias de 
2008 do Banco Mundial.

h. Percentagem da população com 20 anos ou mais com um 
índice de massa corporal ≥ 30.00 kg/m2. Relatório de 2010 sobre 
a situação mundial das doenças não transmissíveis. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2011  (http://www.who.int/nmh/
publications/ncd_report2010). Ver Anexo 4: Estimativas Nacionais 
da mortalidade das DNT e fatores de risco selecionados, 2008. Os 
números apresentados são estimativas pontuais padronizadas 
por idade e os intervalos de incerteza estão disponíveis no sítio da 
internet do Observatório Mundial da Saúde (http://www.who.int/
gho). Os agregados dos grupos de rendimento têm como base a 
lista de economias de 2008 do Banco Mundial. 

i. Sistema Mundial de Informação sobre Álcool e Saúde da OMS 
[base de dados na internet]. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2012 (http://apps.who.int/gho/data/node.main.
GISAH?showonly=GISAH). Definição de indicador: quantia total 
(soma da média de três anos, registada e não registada) de álcool 
consumido por adulto (15+ anos) num ano civil, em litros de 
puro álcool. O consumo registado de álcool refere-se a estatísticas 
oficiais (produção, importação, exportação e vendas ou dados de 
tributação), enquanto o consumo não registado de álcool refere-se 
ao álcool que não é tributado e está fora do sistema normal de 
controlo governamental.

j. Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco, 2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 (http://www.
who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Ver Nota Técnica II: 
Prevalência de consumo do tabaco nos Estados-Membros da OMS. 
Definição de indicador: consumo de qualquer forma de tabaco na 
altura do inquérito, incluindo cigarros, charutos, cachimbos, bidi, 
etc. Nota: estas estimativas não podem ser utilizadas para criar 
uma série cronológica com estimativas publicadas anteriormente 
nos últimos anos, uma vez que a qualidade e quantidade de fontes 
de dados aumentam significativamente todos os anos.

k. Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco, 2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 (http://www.
who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Dados do Inquérito 
Mundinal sobre o Consumo de Tabaco pelos Jovens referem-se ao 
inquérito mais recente para cada país entre 2006 e 2012 sobre o 
consumo de qualquer forma de tabaco nos últimos 30 dias.

l. Percentagem de mulheres e homens entre os 15-49 anos que 
tiveram mais do que um parceiro sexual nos últimos 12 meses 
a indicar a utilização de um preservativo durante a sua última 
relação sexual. AIDSinfo [base de dados na internet]. Genebra: 
ONUSIDA (http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.
aspx, acedido a 1 de fevereiro de 2014).

m. Percentagem de mulheres e homens entre os 15-49 anos em que 
ambos identificam corretamente formas de prevenir a transmissão 
sexual do VIH e rejeitam os principais equívocos acerca da 
transmissão do VIH. AIDSinfo [base de dados na internet]. Genebra: 
ONUSIDA (http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.
aspx, acedido a 1 de fevereiro de 2014).

n. Dados nacionais não disponíveis. Estimativas modeladas a partir 
de dados de outros países e caracterísicas nacionais específicas. 

7. Sistemas de saúde
a. Progressos sobre saneamento e água potável: Atualização de 2014. 

Programa de Monitorização conjunto para o Abastecimento de 
Água e Saneamento. Nova Iorque: UNICEF e Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2014. Em preparação.

b. Estas estimativas foram modeladas de acordo com Bonjour 
S, Adair-Rohani H, Wolf J, Bruce NG, Mehta S, Prüss-Ustün 
A et al. Solid Fuel Use for Household Cooking: Country and 
Regional Estimates for 1980–2010. Environ Health Perspect. 
2013;121(7):784–90. doi:10.1289/ehp.1205987 com base na base 
de dados da OMS sobre Energia Doméstica (disponível em: http://
apps.who.int/ghodata/). Esta base de dados contém informações 
compiladas sobre a utilização de combustíveis para cozinhar e 
práticas de cozinha de cerca de 716 fontes de dados representadas 
a nível nacional, incluindo todos os Inquéritos Demográficos e 
Sanitários (Macro Internacional), Inquéritos sobre Indicadores 
Múltiplos (UNICEF), Inquéritos Mundiais da Saúde (OMS) e Estudos 
de Medição dos Padrões de Vida (Banco Mundial), assim como 
censos/inquéritos nacionais e estatísticas nacionais de energia.

c. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller A-B, 
Narwal R et al. National, regional, and worldwide estimates of 
preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for 
selected countries: a systematic analysis and implications. Lancet. 
9 de junho de 2012;379(9832):2162–72. doi:10.1016/S0140-
6736(12)60820-4. Ver o relatório para os grupos de rendimento 
utilizados.

d. Banco de Dados Mundiais da OMS sobre Alimentação de Lactentes 
e Crianças [base de dados na internet]. Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2014 (http://www.who.int/nutrition/databases/
infantfeeding).

e. Base de Dados Mundial da OMS sobre Crescimento e Malnutrição 
Infantis  [base de dados na internet]. Genebra: Organização 
Mundial da Saúde; 2012 (http://www.who.int/nutgrowthdb/
database/en, acedido a 15 de janeiro de 2014). Estimativas 
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conjuntas de malnutrição infantil de 2012 - Níveis e Tendências. 
Nova Iorque: UNICEF, Genebra: OMS e Washington, DC: Banco 
Mundial (http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2012). Para 
o período de referência de 1990-1995, os números referem-se ao 
primeiro ano de inquérito disponível no período. Para o período 
de referência de 2006-2012, os números referem-se ao último 
ano de inquérito disponível no período. Definhado é calculado 
como a prevalência de baixo peso para a altura com menos de 2 
desvios-padrão; peso a menos é a prevalência de menos de dois 
desvios-padrão de baixo peso para a idade; atraso no crescimento 
é a prevalência de menos de dois desvios-padrão de altura para a 
idade; e excesso de peso é a prevalência de mais de dois desvios-
padrão de peso para a altura (utilizando a média de Padrões de 
Crescimento Infantil da OMS). As estimativas mundiais referem-se 
a 2012 para definhado, atraso no crescimento e excesso de peso e 
1990 e 2012 para o peso a menos. Para mais informações, consultar 
as bases de dados referidas anteriormente.

f. Percentagem da população com 25 anos ou mais com glucose 
≥ 126 mg/dl (7.0 mmol/l) em jejum ou com medicamentos 
para hiperglicemia. Relatório de 2010 sobre a situação mundial 
das doenças não transmissíveis. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2011 (http://www.who.int/nmh/publications/ncd_
report2010). Ver Anexo 4: Estimativas Nacionais da mortalidade 
das DNT e fatores de risco selecionados, 2008. Os números 
apresentados são estimativas pontuais padronizadas por idade 
e os intervalos de incerteza estão disponíveis no sítio da internet 
do Observatório Mundial da Saúde (http://www.who.int/gho). Os 
agregados dos grupos de rendimento têm como base a lista de 
economias de 2008 do Banco Mundial.

g. Percentagem da população com 25 anos ou mais com pressão 
arterial elevada (pressão arterial sistólica ≥ 140 e pressão arterial 
diastólica ≥ 90). Observatório Mundial da Saúde. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2011. Os números apresentados 
são estimativas pontuais padronizadas por idade e os intervalos 
de incerteza estão disponíveis no sítio da internet do Observatório 
Mundial da Saúde (http://www.who.int/gho). Os agregados dos 
grupos de rendimento têm como base a lista de economias de 
2008 do Banco Mundial.

h. Percentagem da população com 20 anos ou mais com um 
índice de massa corporal ≥ 30.00 kg/m2. Relatório de 2010 sobre 
a situação mundial das doenças não transmissíveis. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2011  (http://www.who.int/nmh/
publications/ncd_report2010). Ver Anexo 4: Estimativas Nacionais 
da mortalidade das DNT e fatores de risco selecionados, 2008. Os 
números apresentados são estimativas pontuais padronizadas 
por idade e os intervalos de incerteza estão disponíveis no sítio da 
internet do Observatório Mundial da Saúde (http://www.who.int/
gho). Os agregados dos grupos de rendimento têm como base a 
lista de economias de 2008 do Banco Mundial. 

i. Sistema Mundial de Informação sobre Álcool e Saúde da OMS 
[base de dados na internet]. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 2012 (http://apps.who.int/gho/data/node.main.
GISAH?showonly=GISAH). Definição de indicador: quantia total 
(soma da média de três anos, registada e não registada) de álcool 
consumido por adulto (15+ anos) num ano civil, em litros de 
puro álcool. O consumo registado de álcool refere-se a estatísticas 

oficiais (produção, importação, exportação e vendas ou dados de 
tributação), enquanto o consumo não registado de álcool refere-se 
ao álcool que não é tributado e está fora do sistema normal de 
controlo governamental.

j. Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco, 2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 (http://www.
who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Ver Nota Técnica II: 
Prevalência de consumo do tabaco nos Estados-Membros da OMS. 
Definição de indicador: consumo de qualquer forma de tabaco na 
altura do inquérito, incluindo cigarros, charutos, cachimbos, bidi, 
etc. Nota: estas estimativas não podem ser utilizadas para criar uma 
série cronológica com estimativas publicadas anteriormente nos 
últimos anos, uma vez que a qualidade e quantidade de fontes de 
dados aumentam significativamente todos os anos.

k. Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Tabaco, 2013. 
Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2013 (http://www.
who.int/tobacco/global_report/2013/en/). Dados do Inquérito 
Mundinal sobre o Consumo de Tabaco pelos Jovens referem-se ao 
inquérito mais recente para cada país entre 2006 e 2012 sobre o 
consumo de qualquer forma de tabaco nos últimos 30 dias.

l. Percentagem de mulheres e homens entre os 15-49 anos que 
tiveram mais do que um parceiro sexual nos últimos 12 meses a 
indicar a utilização de um preservativo durante a sua última relação 
sexual. AIDSinfo [base de dados na internet]. Genebra: ONUSIDA 
(http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.aspx, 
acedido a 1 de fevereiro de 2014).

m. Percentagem de mulheres e homens entre os 15-49 anos em que 
ambos identificam corretamente formas de prevenir a transmissão 
sexual do VIH e rejeitam os principais equívocos acerca da 
transmissão do VIH. AIDSinfo [base de dados na internet]. Genebra: 
ONUSIDA (http://aidsinfoonline.org/devinfo/libraries/aspx/Home.
aspx, acedido a 1 de fevereiro de 2014).

n. Dados nacionais não disponíveis. Estimativas modeladas a partir de 
dados de outros países e caracterísicas nacionais específicas.

o. Com base num inquérito de preços e disponibilidade de 
medicamentos na província de Gauteng, na África do Sul.

8. Despesas com a saúde 
a. Série de despesas na saúde. Genebra: Organização Mundial 

da Saúde (atualizações mais recentes e mais informação sobre 
os países disponíveis em: http://apps.who.int/nha/database/
DataExplorerRegime.aspx). Todos os indicadores referem-se às 
despesas feitas por agentes financeiros exceto os recursos externos, 
que são uma fonte de financiamento. Os agregados regionais, 
de grupos de rendimento e mundiais da OMS são calculados 
utilizando quantias absolutas em unidades de moeda nacional 
convertidas em equivalentes de Paridades do Poder de Compra 
(PPP), salvo indicação em contrário. Para os rácios de despesas na 
saúde, os valores inferiores a 0,05% podem aparecer como zero. 
Para os indicadores por pessoa, quando o valor é inferior a 0,5 é 
representado como <1. Nos países onde o ano fiscal tem início 
em julho, os dados de despesa foram alocados ao calendário civil 
seguinte (por exemplo, os dados de 2011 irão abranger o ano fiscal 
de 2010-11), salvo indicação em contrário por parte do país. Os 
valores absolutos das despesas são expressos em termos nominais 
(preços atuais).
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b. Em alguns casos, a soma das despesas gerais do governo e das 
despesas privadas na saúde pode não contabilizar 100%, devido a 
arredondamentos.

c. É necessário ter cuidado na interpretação dos números de recursos 
externos. A maior parte é retirada da base de dados OECD DAC/
CRS, exceto quando foi feito um estudo fiável completo da NHA. 
Estes são subvenções a países beneficiários, tal como notificado 
pelos doadores, desfasados um ano para ter em conta o atraso 
entre subvenção e despesa. Os dados de subvenção não estão 
disponíveis antes de 2002, sendo utilizados compromissos no seu 
lugar.

d. A unidade nacional da moeda por dólar é calculada utilizando 
as taxas médias de câmbio para o ano. Os agregados regionais, 
de grupos de rendimento e mundiais da OMS são calculados 
utilizando dólares constantes.

e. Foi utilizada a série de PPP resultante do projeto internacional de 
comparação (ICP) de 2005, estimada pelo Banco Mundial. Nos 
países onde isto não está disponível, as PPP são estimadas pela 
OMS.

g. As estimativas devem ser consideradas com prudência, uma vez 
que resultam de escassos dados.

h. As contas nacionais foram revistas a partir de 2002. Os novos dados 
são obtidos através de uma nova metodologia de cálculo que 
utiliza uma tabela atualizada de entradas-saídas (Fundo Monetário 
Internacional, Perspetiva Económica Mundial).

i. Aumentos nas despesas do governo na saúde são devido a 
investimentos em despesas de capital. 

j. A mudança na tendência das despesas diretas em 2008 foi 
impulsionada por uma grande redução no consumo total privado 
em 2008 e um grande aumento em 2009.

k. As despesas do governo mostram flutuações devido a variações no 
investimento de capital.

9.  Desigualdades em saúde
a. Os dados são derivados da reanálise dos microdados publicamente 

disponíveis nos Inquéritos Demográficos e Sanitários (DHS) e 
Inquéritos de Grupos de Indicadores Múltiplos (MICS), utilizando 
as definições de indicadores padrão tal como publicados na 
documentação dos DHS ou UNICEF. A análise foi realizada pelo 
Centro Internacional para a Análise e Monitorização da Equidade 
na Saúde e Nutrição com base na Universidade Federal de Pelotas, 
no Brasil, e atualizada em dezembro de 2013. Em alguns casos, 
pode haver pequenas diferenças entre estes resultados e os 
apresentados nos relatórios nacionais de DHS ou MICS devido a 
diferenças no cálculo dos numeradores e/ou denominadores dos 
indicadores.

b. Dados derivados do DHS dizem respeito ao maior número de 
nascimentos que ocorreram nos cinco anos anteriores ao inquérito.

c. Dados derivados do DHS dizem respeito aos nascimentos que 
ocorreram nos cinco anos anteriores ao inquérito. Dados derivados 
do MICS dizem respeito aos nascimentos que ocorreram nos dois 
anos anteriores ao inquérito.

d. A taxa de mortalidade das crianças com menos de cinco anos diz 
respeito à década que precedeu o inquérito.

e. O número não é apresentado porque é baseado em menos de 25 
casos.

f. O número não é apresentado porque é baseado em menos de 250 
pessoas com peso a menos-anos de exposição ao risco de morte.

g. O número diz respeito a um pequeno número de casos (25-49 
casos não ponderados). 
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Abordagem sectorial:  Uma abordagem ao 
desenvolvimento internacional que junta os 
governos, doadores e outros parceiros dentro 
de qualquer sector. É caracterizada por um 
conjunto de princípios operacionais em vez 
de um conjunto específico de políticas ou 
atividades

África Subsariana:  Geograficamente, a área 
do continente africano que se encontra a sul do 
Deserto do Saara.

Ancilóstomos:  Nome comum para os vermes 
redondos sugadores de sangue da família 
Ancilostomíase e que causam nos humanos 
infectados, principalmente anemia.

Anemia falciforme:  Um distúrbio sanguíneo 
hereditário caracterizado por glóbulos 
vermelhos que assumem uma forma anormal, 
rígida e parecida com uma foice.

Anos de vida ajustados por incapacidade 
(DALY):  Uma medida do fardo geral da doença, 
apresentada como o número de anos perdidos 
devido à mortalidade e a incapacidades 
prematuras.

Assistência qualificada ao parto:  Durante 
o trabalho de parto e no parto em si, 
independentemente do local onde este ocorre, 
ter a assistência de um profissional de saúde 
(médico, enfermeiro ou parteira) com formação 
específica. 

Associações medicamentosas à base de 
artemisinina (ACT):  Medicamentos utilizados 
para o tratamento do paludismo, um dos 
seus ingredientes ativos é extraído da planta 
Artemisia annua (também conhecida como 
erva-dos-vermes ou Qinghao).

Atraso no crescimento:  Não ter obtido o 
crescimento ou desenvolvimento completo. 
Utilizado para descrever uma criança que está 
dois desvios-padrão abaixo da altura média 
para a sua idade, devido a malnutrição crónica.

AVC (acidente vascular cerebral):  Um 
ataque súbito e grave causado por lesões 
vasculares agudas do cérebro, como 
hemorragia, trombose ou embolismo, com 
consequências funcionais dependendo da 
localização e extensão da lesão.

Cancro:  Um termo geral para qualquer um 
dos vários tipos de tumores malignos, a maioria 
dos quais invade os tecidos circundantes, 
metastizam para locais distantes no corpo, 
voltam a aparecer após tentativas de remoção e 
causam a morte do doente a não ser que sejam 
devidamente tratados.

Cancro do colo do útero:   Uma doença 
maligna do colo do útero.

Contratos:  Acordos negociados e assinados, 
com prazo determinado, onde os parceiros 
se comprometem a implementar e apoiar as 
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prioridades delineadas na estratégia de saúde 
de um país. 

Controlo de vetores:   Controlo do portador, 
correntemente um animal (normalmente um 
artrópode: mosquito, pulga, mosca, carraça), 
que transfere um agente patogénico de um 
hospedeiro para outro.

Cuidados Integrados às Doenças Infantis 
(CIDI):  Uma abordagem sistemática à saúde 
infantil que se centra não só nos cuidados 
curativos, mas também na prevenção de 
doenças. Desenvolvida em 1992 pela UNICEF 
e OMS.

Doença cardíaca:  Termo normalmente 
utilizado que abrange as doenças do músculo, 
vasos sanguíneos ou pericárdio, incluindo 
isquemia, enfarte do miocárdio, angina de 
peito, arritmias, hipertensão e insuficiência 
cardíaca.

Doença do verme da Guiné:  Ver 
Dracunculose.

Doença vetorial:  Uma doença que é 
transmitida por um animal, como um inseto, 
que transfere o agente patogénico de um 
organismo para outro (por exemplo, de um 
animal para humanos), normalmente sem ele 
próprio contrair a doença.

Doenças cardiovasculares:  Doenças do 
coração e vasos sanguíneos que incluem 
enfartes, hipertensão, ataques cardíacos etc.

Doenças não transmissíveis (DNT):  Uma 
doença que não é transmitida para ou entre 
pessoas e que não possui uma causa infeciosa.

Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN):  
As DTN na Região incluem filaríase linfática, 
esquistossomose, helmintíase transmitida 
pelo solo, lepra, úlcera de Buruli, bouba 

e outras treponematoses, oncocercose, 
dracunlíase, tracoma e tripanossomíase 
humana africana. Embora medicamente 
diversas, estas DTN partilham características 
que lhes permitem persistir em condições de 
pobreza, sobrepondo-se e prosperando no 
calor e humidade dos climas tropicais. Das 
14 DTN que ocorrem na Região, a maioria é 
parasitária, propagando-se através de insetos, 
enquanto outras se multiplicam através da 
água contaminada e solo infestado com ovos de 
vermes. Mau saneamento e acesso limitado a 
cuidados de saúde têm um papel importante no 
fardo elevado destas doenças nas comunidades 
pobres.

DOTS:  A estratégia de controlo da tuberculose 
recomendada pela OMS como a mais efetiva 
para parar a propagação da tuberculose nas 
comunidades com uma incidência elevada.

Dracunculose:  A dracunculose (mais 
conhecida como a doença do verme da 
Guiné) é uma doença parasitária debilitante, 
causada pelo Dracunculus medinensis, um 
verme fusiforme alongado. É transmitida 
exclusivamente quando as pessoas bebem 
água contaminada com pulgas de água 
infetadas com parasitas. A dracunculose é 
raramente fatal, mas as pessoas infetadas 
ficam incapacitadas durante meses. Afeta as 
pessoas em comunidades rurais, sem recursos 
e isoladas que dependem principalmente de 
fontes de água ao ar livre, como lagos, para 
água de consumo. As infeções humanas podem 
ser prevenidas através da filtração da água de 
consumo, evitando que as pessoas infetadas 
entrem na água ou através do controlo de 
vetores, utilizando inseticidas para matar as 
pulgas de água. 

Esquistossomose (esquistossomíase, 
bilharziose, shistosomíase):  Uma variedade 
de infestações causada por tremátodos do 
sangue (esquistossomas, shistosomas), que são 
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transmitidas aos humanos através da exposição 
a água contaminada. As três principais 
formas de infeção – urinária, intestinal ou 
hepatoesplénica – variam com a espécie de 
esquistossoma, mas resultam principalmente de 
reações aos ovos depositados nos tecidos.

Excesso de peso:  Um índice de massa 
corporal nos adultos igual ou superior a 25.

Filaríase linfática:   Uma DNT vulgarmente 
conhecida por elefantíase. A infestação ocorre 
quando os parasitas, filárias, são transmitidos 
para os humanos através de mosquitos. A 
infestação é normalmente adquirida na 
infância, causando danos sem sintomatologia 
no sistema linfático. As manifestações visíveis, 
dolorosas e extremamente desfigurantes da 
doença, linfedema, elefantíase e inchaço 
do escroto, ocorrem mais tarde e levam a 
incapacidades permanentes. Estes doentes 
não ficam apenas incapacitados fisicamente, 
mas também sofrem perturbações mentais, 
danos sociais e prejuízos financeiros, as quais 
contribuem para o estigma e pobreza.

Governação:  O exercício da autoridade 
política, económica e administrativa na gestão 
a todos os níveis dos assuntos de um país. 
Os mecanismos complexos, os processos, as 
relações e as instituições, através dos quais os 
cidadãos articulam os seus interesses, exercem 
os seus direitos e obrigações e medeiam as suas 
diferenças.

Grupo Interagências para a Estimativa 
da Mortalidade Infantil (IGME):  O IGME 
foi formado em 2004 para partilhar dados 
sobre a mortalidade infantil e harmonizar 
as estimativas dentro do sistema das Nações 
Unidas. Liderado pela UNICEF e pela OMS, 
o IGME inclui também o Banco Mundial e a 
Divisão da População do Departamento das 
Nações Unidas para os Assuntos Económicos e 
Sociais.

Haemophilus influenzae tipo b:  Um tipo de 
bactéria Haemophilus influenza, responsável 
por uma grande variedade de infeções. Nos 
bebés e crianças jovens, H. influenzae tipo b 
(Hib) causa bacteriémia, pneumonia, epiglotite 
e meningite bacteriana aguda. 

Helmintíase transmitida pelo solo:  
Refere-se a um grupo de doenças parasitárias 
em humanos causadas por parasitas intestinais 
como ancilóstomos, ascaris e nemátodos 
transmitidos através de solo contaminado. 
Tornou-se a infestação parasitária mais 
comum nos humanos por todo o mundo e 
é considerada como uma das causas mais 
importantes de atraso no desenvolvimento 
físico e intelectual, a nível mundial.

Hepatite:  Inflamação do fígado, normalmente 
causada devido a uma infeção viral ou a agentes 
tóxicos, incluindo álcool e drogas. Existem 
cinco vírus da hepatite conhecidos: A, B, C, D 
e E. As formas mais comuns da doença são a 
hepatite A, hepatite B e hepatite C.

O vírus da hepatite A propaga-se através do 
contato com fezes ou sangue, na maioria 
das vezes através da ingestão de alimentos 
contaminados. Estima-se que a taxa de infeção 
pela hepatite A seja elevada em todos os 
Estados-Membros da Região. Há quase duas 
décadas que existe uma vacina segura e eficaz 
para a hepatite A.

O vírus da hepatite B propaga-se através de 
sangue, sémen, secreções vaginais e saliva. 
Os sintomas podem desenvolver-se após 
um período de incubação que pode chegar 
aos 6 meses. As pessoas podem permanecer 
portadores assintomáticos. É uma das 
principais causas da doença crónica do fígado, 
cirrose e cancro do fígado. A hepatite B é 
altamente endémica na África Ocidental, com 
uma prevalência de 8%, das mais elevadas no 
mundo. A hepatite B é evitável com uma vacina 
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segura e eficaz, mas existem 240 milhões de 
pessoas a viver com o vírus em todo o mundo.

O vírus da hepatite C é propagado 
principalmente através de transfusões de 
sangue e pode causar cirrose, insuficiência 
hepática e cancro do fígado. Estima-se que 2% 
da população na Região esteja cronicamente 
infetada com hepatite C. Embora a hepatite C 
não seja evitável através de vacinação, os atuais 
regimes de tratamento oferecem taxas de cura 
elevadas, com expectativas de melhoria com os 
novos tratamentos. 

Existem agentes antivirais eficazes e seguros 
contra a hepatite B e hepatite C. No entanto, o 
preço elevado destes medicamentos continua a 
ser um grande desafio.

Embora não esteja bem documentada, a 
hepatite D é endémica na Região, especialmente 
na África Central e Ocidental.

O vírus da hepatite E existe em todo o mundo. 
Foram observados surtos recentes no Chade, 
Sudão e Uganda. Foram desenvolvidos 
candidatos a vacina da hepatite E, mas ainda 
não foram certificados pela OMS.

Hipertensão: Pressão arterial a exceder 
constantemente os 160 mmHg (sistólica) e os 
95 mmHg (diastólica). 

Ivermectina: A Ivermectina é um 
medicamento de largo espectro, 
tradicionalmente utilizado contra vermes 
parasitários. Utilizado principalmente no 
tratamento de oncocercose, mas também eficaz 
contra outras infestações parasitárias e algumas 
doenças parasitárias da pele, incluindo a sarna. 
A Ivermectina está na lista de medicamentos 
essenciais da OMS.

Leishmaniose: Resulta de um parasita 
protozoário de mais de 20 espécies de 

Leishmania e é transmitida aos humanos pela 
picada de flebotomíneos fêmeas infetadas. 
Existem três formas da doença: visceral (muitas 
vezes conhecida como kala-azar e a forma mais 
grave da doença), cutânea (a mais comum) e a 
mucocutânea.

Lepra: Uma doença infeciosa crónica causada 
pelo Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-
ácido resistente de forma cilíndrica. Afeta 
principalmente a pele, os nervos periféricos, 
a mucosa do trato respiratório superior e 
os olhos. A lepra é curável e o tratamento 
fornecido nas fases iniciais evita incapacidades.

Malária: Sinónimo de paludismo.

Medicamentos essenciais: Os medicamentos 
que são determinados pela Comissão de 
Peritos da OMS para a Seleção e Utilização 
de Medicamentos Essenciais indispensáveis 
para as necessidades de saúde básicas de uma 
população.

Meningite meningocócica/meningite 
A/meningococo grupo A/Neisseria 
meningitidis grupo A: Forma bacteriana da 
meningite. Uma infeção grave do revestimento 
fino que rodeia o cérebro e a espinal medula. 
O meningococo grupo A é a principal causa da 
epidemia de meningite na cintura africana da 
meningite e é responsável por cerca de 80-85% 
de todos os casos.

Método Mãe Canguru (KMC): Uma técnica 
onde os bebés são seguros em contato com a 
pele de um adulto. Desenvolvido inicialmente 
para cuidar de bebés prematuros em áreas onde 
as incubadoras não estão disponíveis ou não 
são fiáveis, recebeu o nome pela semelhança à 
forma como certos marsupiais carregam os seus 
jovens.

Morbilidade: A condição de estar doente ou 
enfermo. É também a quantidade de doença 
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e enfermidade causada por um agente ou 
patologia, em particular.

Mosquiteiros tratados com inseticida (MTI): 
Uma rede de tecido embebida numa solução 
de químicos criada para matar os insetos que 
nela pousam. É normalmente destinado para a 
proteção contra mosquitos que picam à noite e 
transmitem o paludismo.

Nemátodos: Membros do filo Nematoda. 
Ascaris é a espécie que causa o maior número 
de infestações nos humanos e é adquirida 
através da ingestão de ovos do parasita em 
solo contaminado. A infestação causa danos 
nos pulmões, quando as larvas migram pelo 
corpo, e cólicas intestinais devido às grandes 
massas de vermes adultos nos intestinos. Estas 
massas podem também causar complicações 
como vólvulos, obstruções intestinais ou 
intussusceção.

Noma (cancrum oris, cancro oral ou 
estomatite gangrenosa): Uma infeção grave 
que causa gangrena dos tecidos orais e faciais, 
ocorrendo normalmente em doentes debilitados 
ou crianças malnutridas.

Obesidade: A situação de ter excesso de peso a 
um ponto considerado doentio. Para os adultos, 
um índice de massa corporal igual ou superior 
a 30.

Oncocercose: A infestação com vermes de 
filária, que vivem e se reproduzem em nódulos 
sob a pele do doente e podem causa cegueira. 
Também conhecida como a cegueira dos rios, 
é transmitida pela picada de moscas pretas, 
flebótomos, que se reproduzem em rochas 
localizadas nas águas turbulentas dos rios. 

Paludismo: Uma doença parasitária causada 
pela espécie Plasmodium, transmitida aos 
humanos pela picada do mosquito fêmea 
Anopheles. Febre e anemia são os seus 

principais sintomas. Também chamado de 
Malária.

Pandemia:  Uma doença epidémica 
generalizada.

Papilomavírus humano (HPV): Um vírus 
de ADN da família do papilomavírus. Certos 
tipos deste vírus causam verrugas cutâneas 
e genitais nos humanos, incluindo a verruga 
vulgar e o condiloma acuminado. Outros tipos 
causam neoplasia intraepitelial cervical, sendo 
responsáveis por cerca de 80% dos cancros do 
colo do útero e carcinomas anogenitais e da 
laringe.

Parasita:  Uma planta ou animal que vive 
sobre ou dentro de outro organismo vivo e dele 
obtém alguma vantagem sem compensação.

Perda Ponderal Debilitante: Perda de massa 
muscular e força, macilento; anormalmente 
magro devido à perda extrema de massa 
corporal; especialmente uma criança que está 
dois desvios-padrão abaixo do peso médio para 
a altura. Referido como “definhado” no Anexo 
estatístico.

Pneumonia estreptocócica: A pneumonia 
estreptocócica (Streptococcus pneumoniae 
ou pneumococo) é uma das causas mais 
comuns da meningite bacteriana nos adultos 
e jovens adultos, juntamente com Neisseria 
meningitides.

Poliomielite (pólio, paralisia infantil): Uma 
doença viral aguda caracterizada clinicamente 
por febre, dores de garganta, dores de cabeça 
e vómitos, muitas vezes com rigidez da cabeça 
e costas, que pode levar ao envolvimento 
do sistema nervoso central com meningite, 
destruição das células do corno anterior da 
medula e paralisia. Existe uma vacina eficaz.
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Prevalência: O número de casos de uma 
doença existente num dado momento, numa 
determinada população, numa determinada 
área.

Produto interno bruto: O valor de mercado 
de todos os produtos e serviços finais 
reconhecidos oficialmente e produzidos num 
país no espaço de um ano ou durante um 
período de tempo determinado.

Profissionais de saúde: Pessoas com 
formação específica e um papel reconhecido na 
prestação de cuidados de saúde. 

Projeto da Vacina da Meningite: O Projeto 
da Vacina da Meningite, que começou 
em 2001, é um esforço para eliminar a 
epidemia da meningite na África Subsariana 
através do desenvolvimento de uma vacina 
meningocócica. Levou ao lançamento, em 
2010, da MenAfriVac®, uma vacina económica, 
segura e altamente eficaz contra a meningite 
A. O projeto marcou a primeira vez que 
uma investigação médica desenvolveu uma 
vacina para combater uma doença que, sendo 
endémica em África, é um problema limitado 
ao continente africano.

Regulamento Sanitário Internacional 
(2005): Regulamentos juridicamente 
vinculativos para prevenir, proteger, controlar 
e dar uma resposta de saúde pública à 
propagação internacional de doenças.

Sarampo: Uma febre eruptiva contagiosa com 
coriza e sintomas catarrais. Causada por um 
vírus, com um período de incubação de cerca 
de 2 semanas. Existe uma vacina eficaz.

Sistemas de saúde: As pessoas, instituições 
e recursos que servem para melhorar a saúde 
da população, ao ajudarem as pessoas a evitar 
problemas de saúde e a diagnosticar e tratar as 
doenças.

Taxa de mortalidade: Razão entre o número 
de pessoas que morrem num determinado ano 
com a população total no meio do ano em que 
as mortes ocorrem. 

Ténia:  Um céstodo, parasíta intestinal. A 
maior parte de infestações humanas são 
causadas pela ingestão de carne de porco ou de 
vaca, mal cozinhada. Apenas a carne de porco 
pode causar cisticercose nos humanos, que 
pode resultar em quistos no cérebro.

Terapia de reidratação oral:  Uma mistura 
de água, sal e açúcar utilizada para tratar a 
desidratação.

Tétano:  Causado pela bactéria Clostridium 
tetani, cujos esporos são difundidos no 
ambiente. A doença é causada pela ação de uma 
neurotoxina, produzida pela bactéria quando 
cresce na ausência de oxigénio (por exemplo, 
em feridas sujas ou no cordão umbilical 
se este for cortado com um instrumento 
não esterilizado). O tétano é caracterizado 
por espasmos musculares, inicialmente 
nos músculos do maxilar. À medida que a 
doença progride, estímulos ligeiros podem 
desencadear uma atividade generalizada do 
tétano, semelhante a espasmos, que contribui 
para complicações graves e eventualmente para 
a morte, a não ser que seja administrado um 
tratamento de suporte.

Tracoma: A principal causa da cegueira 
infeciosa no mundo. É causada por um 
microrganismo intracelular obrigatório 
chamado Chlamydia trachomatis. A doença 
é transmitida através de contacto com os 
exsudados dos olhos e do nariz de pessoas 
infetadas, especialmente nas crianças que 
constituem o reservatório da infeção. É 
também propagada por moscas que estiveram 
em contato com os olhos e nariz de pessoas 
infetadas.
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Tratamento integrado de casos na 
comunidade (iCCM): O iCCM é utilizado 
para a pneumonia, diarreia e paludismo. Esta 
abordagem centra-se à volta da ideia que 
as doenças infantis mais letais podem ser 
rapidamente diagnosticadas e tratadas por 
pessoas dentro da comunidade, incluindo 
pessoas com uma educação e formação médica 
limitadas. 

Tripanossomíase humana africana: A 
tripanossomíase africana, ou doença do 
sono, é uma doença parasitária de humanos 
e outros animais. É causada por protozoários 
da espécie Trypanosoma brucei. Existem dois 
tipos que infetam os humanos: Trypanosoma 
brucei gambiense (T.b.g) e Trypanosoma brucei 
rhodesiense (T.b.r.). O T.b.g causa mais de 98% 
dos casos notificados. Ambos são normalmente 
transmitidos pela picada de uma mosca tsé-tsé 
infetada e são mais comuns em áreas rurais. 
Doença fatal.

Tuberculose:  Uma doença infeciosa 
generalizada, e em muitos casos fatal, causada 
por várias estirpes de microbactérias sendo a 
mais frequente o Mycobacterium tuberculosis. 
A tuberculose ataca normalmente os pulmões, 
mas também pode afetar outras partes do corpo. 
Propaga-se quando as pessoas com uma infeção 
ativa tossem, espirram ou transmitem de outra 
forma fluídos respiratórios através do ar.

Úlcera de Buruli: Uma das 17 DNT listadas 
pela OMS a nível mundial. É resultado da 
infeção pelo Mycobacterium ulcerans, um 
organismo que pertence à família das bactérias 
que causam a tuberculose e a lepra. O nome 
provém do distrito do Buruli, no Uganda, onde 
foi descrito pela primeira vez.

Unidos na Ação: O nome do relatório das 
Nações Unidas emitido em 2006 e uma 
iniciativa lançada em 2007 para melhorar a 
coordenação da ajuda ao desenvolvimento 

dentro da família de organizações das Nações 
Unidas. 

Vacina: Qualquer preparação cuja 
administração pretende prevenir, melhorar ou 
tratar doenças infeciosas através da estimulação 
da formação de anticorpos para patogénicos ou 
toxinas específicos.

Vacina Bacillus Calmette–Guérin: Suspensão 
de uma estirpe enfraquecida de Mycobacterium 
tuberculosis, que é inoculada na pele para 
prevenir a tuberculose.

Vacina do HPV:  A vacina do HPV previne a 
infeção com certas espécies de HPV associadas 
ao desenvolvimento do cancro do colo do útero, 
verrugas genitais e outros cancros. A OMS 
recomenda a vacinação de jovens mulheres 
contra o HPV, de modo a prevenir o cancro 
do colo do útero e para reduzir o número de 
tratamentos para os precursores do cancro do 
colo do útero.

Vacina pneumocócica conjugada: 
Uma vacina pneumocócica utilizada para 
proteger bebés e crianças jovens contra 
doenças causadas pela bactéria Streptococcus 
pneumoniae (pneumococo).

Vigilância e Resposta Integrada às Doenças 
(IDSR): A IDSR foi adotada em 1998 pelos 
Estados-Membros da Região para melhorar 
a disponibilidade e utilização de dados para 
uma deteção, confirmação e resposta mais 
atempadas às principais causas de doença, 
morte e incapacidade. Em 2006, os Estados-
Membros recomendaram que o Regulamento 
Sanitário Internacional (2005) fosse 
implementado utilizando o quadro da IDSR, 
especialmente para o reforço das principais 
capacidades de vigilância e resposta.

VIH/SIDA: Uma doença que inclui uma 
constelação de infeções e cancros relativamente 
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específicos que resultam da destruição seletiva 
de parte do sistema imunitário humano pelo 
VIH. 

Vírus: Um agente infecioso submicroscópico, 
que apenas se pode reproduzir dentro de células 
vivas do hospedeiro.

Vírus da imunodeficiência humana (VIH): 
O VIH causa a síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA). A infeção com o VIH ocorre 
através da transmissão de fluídos corporais.
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