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“ Transpusemos o que 
aprendemos, através da análise do 
que funcionou em África... Temos 

esperança de que os países cumpram o 
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



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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Saúde das pessoas: o que funciona

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.

3



Saúde das pessoas: o que funciona

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. ■






