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Resumo

A Directora Regional tem a honra de apresentar este 
relatório sobre as actividades da OMS na Região 
Africana no período de Julho de 2017 a Junho de 
2018.  O período em apreço inclui parte do Orçamento-
Programa da OMS 2016-2017 do ano passado e o primeiro 
ano do Orçamento-Programa da OMS 2017-2018. O relatório 
descreve os resultados alcançados nas seis categorias de 
actividade do 12.º Programa Geral de Trabalho, que termina 
em Dezembro de 2018. Estão aqui reflectidas as contribuições 
das Representações da OMS e do Escritório Regional, incluindo 
as Equipas de Apoio Interpaíses, em colaboração com os 
parceiros, em apoio do desenvolvimento sanitário dos Estados-
Membros da Região Africana.

O relatório destaca também algumas das principais 
realizações na implementação da “Agenda de 
Transformação do Secretariado da Organização 
Mundial da Saúde na Região Africana: 2015-2020”, 
lançada pela Directora Regional em Fevereiro de 2015 
e aprovada pelo Comité Regional para a África na sua 
sexagésima quinta sessão, em Setembro de 2015.  A 
Agenda de Transformação procura tornar o Secretariado da 
Região Africana mais reactivo, eficaz, eficiente e responsável 
na prestação de apoio aos Estados-Membros, e tem servido 
como um programa para acelerar a implementação das 
reformas da OMS na Região Africana. Está também a contribuir 
para os esforços envidados pelo Director-Geral da OMS para 
transformar a Organização, ao nível mundial, numa que esteja 
melhor equipada para concretizar melhorias na saúde dos 
cidadãos do mundo.

O relatório demonstra como têm sido realizados 
progressos contínuos nas principais áreas da Agenda 
de Transformação, incluindo melhorar a capacidade 
da OMS e dos Estados-Membros para detectarem 
e responderem rapidamente às múltiplas epidemias 
que a Região enfrenta; a transição para a cobertura 
universal de saúde (CUS), como parte dos esforços 
para alcançar os Objectivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS); e o esforço para tornar o 
Secretariado da Região Africana da OMS mais 
proactivo, orientado para os resultados e dotado dos 
recursos adequados para cumprir o seu mandato de 
servir os Estados-Membros alcançarem o nível de 
saúde mais elevado possível.
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Há um aumento da produtividade e um surgimento de 
uma mudança na cultura organizativa, nomeadamente 
em termos de se lidar com o assédio e criar um 
ambiente de trabalho de respeito pelos outros.  Após 
três anos, estamos a constatar mudanças fundamentais na 
nossa forma de trabalhar, pensar e colaborar com terceiros; 
houve um aumento da responsabilização, da eficácia e da 
transparência; e estamos a começar a ver resultados nos 
países. Vai igualmente ser apresentado ao Comité Regional um 
relatório pormenorizado sobre a Agenda de Transformação  
– “A Agenda de Transformação da Organização Mundial da 

Saúde na Região Africana: Produzir Resultados e Causar 

Impacto” – que foi publicado e divulgado na septuagésima 
primeira sessão da Assembleia Mundial da Saúde, em Maio de 
2018.

Ao apresentar este relatório à sexagésima oitava 
reunião do Comité Regional, estendo os meus 
sinceros agradecimentos aos Estados-Membros, 
parceiros e funcionários da Região Africana da OMS, 
pelo seu esforço dedicado e colectivo, assim com pelo 
seu incondicional apoio durante este período de significativas 
transformações. 

A Região Africana da OMS está empenhada em 
trabalhar com os Estados-Membros e seus parceiros, 
com o propósito de exercer um impacto mensurável 
na saúde de todas as populações africanas, através 
da CUS, tendo em vista atingir os ODS.  Estou confiante 
de que, em conjunto, conseguiremos alcançar uma melhor 
saúde e bem-estar, assim como um futuro melhor e mais 
próspero para todas as populações da Região Africana.    

Fotografia O|MS
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O Programa da OMS para as Emergên-
cias Sanitárias (WHE) demonstra ganhos 
em matéria de segurança sanitária

Os investimentos feitos no Programa da OMS para 
as Emergências Sanitárias na Região Africana estão 
a começar a produzir dividendos, na sequência 
das reformas no trabalho da OMS em situações de 
emergência.  A capacidade do Secretariado da OMS em 
prestar apoio aos Estados-Membros para a detecção e resposta 
rápida às epidemias, para garantir a segurança sanitária na 
Região está a aumentar. Durante o período em análise, o 
Programa detectou 331 sinais de potenciais ameaças à saúde 
em 29 países. Na sequência das investigações, foram realizadas 
avaliações dos riscos, tendo 110 sido classificados como 
emergências de saúde pública, na forma de surtos, catástrofes 
naturais e crises humanitárias persistentes. Foi necessária uma 
reposta de alto nível para 20 eventos em 13 países, levando 
à activação dos procedimentos de emergência da OMS para 
prestar mais apoio aos Estados-Membros, em linha com o 
Quadro de Resposta de Emergência da OMS, o que revelou 
uma mudança acentuada relativamente ao desempenho 
programático do passado.

A OMS criou um Sistema de Gestão de Incidentes 
(SGI) que foi activado para todos os eventos 
classificados de saúde pública (surtos, catástrofes 
naturais e crises humanitárias persistentes) no 
espaço de 24 a 48 horas.  O SGI ajudou as equipas criadas 
no Escritório Regional e na Sede a assegurarem um apoio 
coordenado às operações ao nível dos países. 

A OMS enviou mais de 1100 peritos para apoiar as operações 
de resposta e as Representações da OMS adaptaram 
funcionários para acelerar os esforços de resposta. A contribuir 
para este aumento da capacidade esteve a criação de dois 
pólos operacionais, em Dacar (para a África Ocidental) e em 
Nairobi (para a África Oriental) e um gabinete de ligação em 
Adis Abeba (para o Centro Africano de Prevenção e Controlo 
de Doenças). A finalidade destes pólos, criados durante a 
segunda metade de 2017, é desenvolver a capacidade dos 
Estados-Membros, potenciar a colaboração existente com os 
parceiros regionais e sub-regionais e reforçar a comunicação e 
as parcerias. 

O estado de preparação dos Estados-Membros para 
detectar e responder rapidamente às epidemias 
também está a melhorar.   Através de esforços de 
colaboração da OMS com a Comissão da União Africana, 
os Chefes de Estado Africanos, durante a sua cimeira de 
Julho de 2017, aprovaram uma declaração para acelerar a 
implementação do Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI 2005). Em conformidade com o RSI, foram realizadas 
Avaliações Externas Conjuntas (AEC) em 18 Estados-Membros 
para aferir a capacidade dos países em detectarem e 
responderem a ameaças de saúde pública, durante o período 
em apreço. No total, 36 países dispõem de informação 
pormenorizada sobre as suas lacunas, e a OMS está a ajudá-los 
a prepararem planos e mobilizarem recursos para supri-las. 
Pela primeira vez desde a adopção do RSI 2005, todos os 47 
Estados-Membros apresentaram relatórios anuais do RSI, em 
Dezembro de 2017.
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O Programa da OMS para as Emergências Sanitárias 
foi posto à prova na sequência da notificação de um 
surto de doença por vírus Ébola (DVE) na República 
Democrática do Congo, em Maio de 2018.  O surto 
foi notificado em três zonas sanitárias da Província de 
Équateur, incluindo a cidade de Mbandaka, uma zona 
urbana. A declaração rápida e determinada do país permitiu 
à OMS coordenar uma resposta imediata com o governo, 
parceiros e doadores. Inicialmente, incidiu-se em melhorar a 
capacidade de detecção de casos, localização de contactos e 
o envolvimento comunitário antes de se passar à estratégia 
de interrupção de cada cadeia de transmissão. Até ao final de 
Junho de 2018, o surto havia sido, em grande parte, contido.

Pela primeira vez, com o apoio da GAVI, foi oferecida 
aos profissionais da saúde e às pessoas de risco 
nas zonas sanitárias afectadas uma vacina segura 
e eficaz, desenvolvida durante a epidemia de DVE 
na África Ocidental, em 2015.  A OMS trabalhou com 
os países vizinhos em risco e com múltiplos parceiros a fim 
de intensificar a vigilância, detecção e gestão de casos e 
defendendo a mobilização de recursos para a implementação 
de actividades prioritárias, envolvimento das comunidades 
e comunicação dos riscos. A epidemia foi declarada como 
terminada pelo Director-Geral da OMS a 24 de Julho de 2018. 
A OMS está a trabalhar com o país para intensificar a vigilância 
reforçar a capacidade de detecção precoce e resposta a casos 
no futuro.

O surto de febre-amarela em Angola e na RDC 
salientou a necessidade de uma atenção mais focada 
na prevenção na Região. A OMS lançou o  “Quadro 

Regional para a implementação da Estratégia Mundial para 

a Erradicação das Epidemias de Febre-Amarela” na Nigéria, 
em Abril de 2018, que fora aprovado pela sexagésima sétima 
sessão do Comité Regional. Este quadro visa aumentar 
a cobertura vacinal através de programas de rotina e de 
campanhas de repescagem. 

Deste então, a OMS e os parceiros ajudaram os 11 países 
de maior risco a elaborar planos de trabalho trienais para 
a implementação do quadro. As campanhas de prevenção 
resultaram na vacinação de mais de 3,2 milhões de pessoas 
em Angola e 8,8 milhões na Nigéria, representando 60% da 
população total visada para ser abrangida pela vacinação na 
Região, até ao final de 2018. A Região terá de abordar lacunas 
em termos de cobertura e reduzir as desigualdades por 
forma a maximizar os níveis de imunidade da população para 
prevenir surtos de grande escala. 

Avançar rumo à cobertura universal de      
saúde (CUS)

O trabalho da OMS para apoiar os países a criarem 
sistemas de saúde reactivos e resilientes está 
actualmente focado na implementação do “Quadro para 

o desenvolvimento dos sistemas de saúde com vista à da 

cobertura universal de saúde, no contexto dos Objectivos do 

Desenvolvimento Sustentável na Região Africana”, adoptado 
pelos Estados-Membros na sexagésima sétima sessão do 
Comité Regional, em Agosto de 2017. O quadro norteia os 
esforços dos Estados-Membros para o realinhamento dos 
seus sistemas de saúde com vista a acelerar os progressos 
para a CUS e a consecução das suas aspirações em matéria do 
desenvolvimento sustentável. Propõe medidas operacionais 
para ajudar os países a determinarem e a fasearem prioridades 
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ao fazerem a planificação, execução e acompanhamento das 
suas estratégias nacionais para a CUS.  

O Programa Emblemática da AFRO para a CUS 
fornecerá um apoio focado a países seleccionados, 
ao mesmo tempo que orientações e ferramentas 
permitirão todos os Estados-Membros aplicarem as 
estratégias propostas no Quadro.  
Foram realizadas missões exploratórias em quatro países – 
Nigéria, Eritreia, Moçambique e Quénia – para obter consenso 
junto dos governos e parceiros acerca dos roteiros e dos 
investimentos necessários para a CUS.

Subjacente à CUS está a necessidade de garantir que 
todas as pessoas e comunidades recebem serviços 
de saúde de qualidade sem terem de passar por 
dificuldades financeiras. A instituição de Contas Nacionais 
de Saúde nos países é importante para monitorizar os recursos 
afectados ao sector da saúde, para tornar mais justas as 
decisões financeiras e acompanhar os progressos em matéria 
de protecção do financiamento da saúde. Para o efeito, a 
OMS apoiou 25 países a criarem Contas Nacionais de Saúde. 
Os países estão a usar cada vez mais os dados para elaborar 
estratégias adequadas de financiamento da saúde e mobilizar 
fundos internos adicionais para o sector.

Para melhorar a disponibilidade e a distribuição 
equitativa de recursos humanos da saúde com 
qualidade para a CUS, a sexagésima sétima sessão 
do Comité Regional aprovou o “Quadro Regional Africano 

para a implementação da Estratégia Mundial sobre Recursos 

Humanos da Saúde: força de trabalho 2030”. A OMS 
trabalhou com os países da União Económica e Monetária da 
África Ocidental e com a Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) para elaborar planos sub-regionais 
quinquenais de acção e roteiros para fazer face à crise dos 
recursos humanos da saúde que a maioria dos países enfrenta. 
Namíbia, Moçambique, Nigéria e Tanzânia já se adiantaram na 
criação de Contas Nacionais da Força de Trabalho da Saúde, 
que geram informação para o planeamento, implementação 
e monitorização das políticas relativas à força de trabalho, ao 
passo que a Argélia criou um Observatório Nacional da Força 
de Trabalho da Saúde. 

O acesso a medicamentos comportáveis e de 
qualidade é também fundamental para a CUS. A 
OMS está a prestar apoio técnico aos PEID (pequenos 
estados insulares em desenvolvimento) – Cabo Verde, 
Comores, Maurícia, São Tomé e Príncipe e Seychelles – para 
a elaboração de uma estratégia de compras em grupo para 
obter economias de escala e melhorar a comportabilidade 
e a disponibilidade de medicamentos para as doenças não 
transmissíveis. Benim, Cabo Verde e sudão do Sul também 
receberam apoio para elaborar formulários nacionais de 
medicamentos essenciais destinados a orientar as compras e 
a utilização. Além disso, Camarões, República Centro-Africana, 
Congo, Guiné Equatorial e Gabão foram apoiados na execução 
dos seus planos de acção sobre medicamentos de qualidade 
inferior e falsificados, em sintonia com a “Estratégia Regional 

sobre Regulação dos Produtos Médicos na Região Africana, 

2015-2025”, aprovada pela sexagésima sexta sessão do 
Comité Regional.
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Enfrentar o fardo das doenças 
transmissíveis

A Região continua a fazer progressos no combate às 
doenças transmissíveis, como o VIH/SIDA, a hepatite 
viral, a tuberculose e o paludismo. Aproximadamente, 
dois terços dos Estados-Membros adoptaram e estão a 
implementar a política da OMS “Tratar Todas as Pessoas” para 
as pessoas que vivem com o VIH iniciarem a terapia anti-
retroviral, independentemente da respectiva contagem de 
CD4. 

O aumento progressivo do teste e da terapêutica anti-
retroviral para o VIH continua. O Botswana, o eSwatini e a 
Namíbia alcançaram praticamente as metas “90-90-90” de 
testes e tratamento. A cobertura de tratamento na África 
Ocidental e Central melhorou significativamente desde 
que a OMS, a ONUSIDA e outros parceiros desenvolveram 
planos de recuperação em 2016, para acelerar a resposta 
ao VIH, com mais de 40% de cobertura do tratamento do 
VIH, relativamente aos 28% de 2015. No entanto, os últimos 
relatórios mundiais indicam que, se a actual tendência 
continuar, a meta de prevenção do VIH, de uma redução de 
75% até 2020 (contra a base de referência de 2010) não será 
alcançada.

Com o apoio da OMS e dos parceiros, a cobertura 
de serviços de prevenção da transmissão vertical 
(PTV) na Região Africana aumentaram de 67% em 
2015 para 79% no final de 2017.  A OMS e os parceiros 
desenvolveram uma abordagem faseada e designada de  
“Via para a Eliminação”, para fazer progredir a eliminação da 
transmissão vertical (ETV) das infecções por VIH e sífilis nos 

lactentes até 2020. Os países receberão apoio para adoptarem 
esta abordagem, de modo a cumprirem a meta de 2020.

Está a crescer a dinâmica na acção contra a hepatite 
viral, um problema de saúde bastante negligenciado 
e de importância global na Região. Na sequência da 
adopção do Quadro Regional intitulado “Prevenção, Cuidados 

e Tratamento da Hepatite Viral na Região Africana: Quadro 

de Acção, 2016-2020” pela sexagésima sexta sessão do 
Comité Regional, os Estados-Membros estão a tomar medidas 
concretas para resolver este problema de saúde pública. Cerca 
de metade elaborou planos de acção nacionais, e 16 países 
têm agora grupos nacionais de trabalho técnico e pontos 
focais no ministério da saúde para supervisionar e coordenar a 
resposta nacional. Onze países introduziram a dose à nascença 
da vacina da hepatite B para reduzir os novos casos da doença 
em crianças.

Embora a tuberculose seja ainda a ser um grave 
problema de saúde pública, a luta contra a doença 
continue a registar progressos. Os países receberam 
apoio para implementar iniciativas estratégicas para localizar 
casos por detectar de TB e adoptar e incrementar o uso dos 
testes moleculares com maior exactidão e recomendados 
pela OMS como primeira linha de diagnóstico, com vista 
a aumentar a capacidade de detecção de casos activos de 
TB. A OMS apoiou cinco países a iniciarem ou elaborarem 
inquéritos nacionais sobre a prevalência da tuberculose, 
para medir o verdadeiro fardo da doença, e outros cinco a 
determinarem os níveis de resistência aos medicamentos 
tuberculostáticos. Vinte e um países introduziram os regimes 
de tratamento recomendados mais curtos, de 9 meses, para a 
tuberculose multirresistente, ao invés do regime de 24 meses. 
A capacidade laboratorial para a detecção de casos de TB foi 
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reforçada em 21 países e o Laboratório Nacional de Referência 
da Tuberculose do Benim tornou-se o quarto Laboratório 
Supranacional de Referência da TB na Região.

O Relatório sobre o Paludismo no Mundo de 2017 
mostra que os progressos na resposta mundial à 
doença esmoreceram e muitos países da Região 
Africana não se encontram no bom caminho para 
atingir as metas da Estratégia Técnica Mundial para 
o Paludismo 2016-2030. Cerca de 70% do fardo de casos 
estimados e 71% das mortes estimadas ocorreram em 10 
países africanos. Para inverter estas tendências, a OMS e 
os parceiros estão a liderar a nova iniciativa “10+1” para 
intensificar o apoio a estes Estados-Membros e à Índia, com 
o intuito de prevenir as mortes provocadas por esta doença 
evitável e curável.  

Na sequência de consultas exaustivas com as 
autoridades nacionais, obteve-se aprovação 
regulatória para iniciar programas experimentais de 
implementação da vacina do paludismo RTS,S no 
Gana, Quénia e Malawi durante o segundo semestre 
de 2018. Espera-se que os resultados destes programas sejam 
potencialmente um agente de mudança para a luta contra o 
paludismo na Região.  

Progressos continuados para a eliminação e 
erradicação de doenças específicas 

Prosseguiu-se o trabalho para eliminar e erradicar 
algumas doenças visadas para este fim na Região, 
como a poliomielite e as doenças tropicais 
negligenciadas (DNT), tais como a oncocercose e 
a dracunculose.  O esforço final para a erradicação da 

poliomielite na Região Africana continua a ser uma prioridade. 
Realizaram-se enormes progressos desde a última transmissão 
de poliovírus selvagem registada na Nigéria, em 2016. Até 
30 de Junho de 2018, passaram 22 meses desde o último 
caso de poliovírus selvagem notificado na Região Africana. 
A inacessibilidade localizada de crianças a vacinar devido 
a insegurança e as lacunas na vigilância continuam a ser as 
últimas “fronteiras” para a certificação da doença na Região, 
pelo que estamos a trabalhar em permanência com os 
Estados-Membros de modo a ultrapassar estes desafios. Graças 
aos esforços concertados, 40 países da Região Africana viram 
a sua documentação de estatuto de país livre da poliomielite 
ser aceite pela Comissão Regional Africana de Certificação da 
Erradicação da Poliomielite. Caso se mantenham estes progressos, 

a Região Africana poderá ser certificada como tendo erradicado a 

poliomielite até ao final de 2019.

Foram confirmados surtos de poliovírus tipo 2 derivado 

da vacina (cVDPV2) na República Democrática do Congo, 

Quénia e Nigéria. Para travar rapidamente estes surtos, a AFRO 

mobilizou uma capacidade adicional de intervenção rápida de 21 

peritos internacionais da OMS em poliomielite e 200 profissionais 

de saúde pública ao nível local.

Fotografia OMS
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Durante a septuagésima primeira sessão da 
Assembleia Mundial da Saúde, em Maio de 2018, a 
Directora Regional reuniu-se com o Director Regional 
da OMS para o Mediterrâneo Oriental num encontro à 
margem com os ministros da saúde da Etiópia, Quénia 
e Somália para declarar o surto de cVDPV2 no Quénia 
e na Somália uma emergência de saúde pública 
regional do Corno de África. Desde então, a OMS e os 
parceiros prestaram apoio a várias campanhas transfronteiriças 
de vacinação sincronizada. 

Para garantir a existência de sistemas de vigilância 
com sensibilidade adequada para a certificação da 
poliomielite, os Estados-Membros foram exortados, 
durante a sexagésima sétima sessão do Comité 
Regional, a adoptar os Sistemas de Informação 
Geográfica da OMS (SIG), para vigilância melhorada 
e para disporem de dados em “tempo real” para a 
acção.  Até ao final do período em apreço do presente 
relatório, 42 dos 47 Estados-Membros estavam a utilizar o 
sistema, com a consequente melhoria dos nossos sistemas de 
vigilância. 

No que diz respeito à fase final da poliomielite, os 
Estados-Membros finalizaram a orçamentação dos 
planos de transição com o apoio da OMS e dos 
parceiros,  sendo incentivados a mobilizar recursos internos 
e a prosseguirem a colaboração com os seus parceiros 
internacionais do desenvolvimento para a sua implementação. 
través do Projecto Especial Alargado para a 
Eliminação das Doenças Tropicais Negligenciadas 
(ESPEN), a OMS e os seus parceiros estão a trabalhar 
com os Estados-Membros no sentido de mobilizar 

o empenho político e os recursos necessários para 
reduzir e eliminar as cinco DNT mais prevalecentes 
e susceptíveis à quimioterapia preventiva (DNT-QP) 
em África:  filaríase linfática, oncocercose, helmintíases 
transmitidas pelo solo, esquistossomíase e tracoma.

O ESPEN está a provar ser um mecanismo eficaz 
para combinar os esforços dos governos, parceiros, 
organizações não-governamentais e empresas do 
sector privado, sobretudo empresas farmacêuticas, 
na coordenação do abastecimento e distribuição de 
medicamentos.  Com apoio financeiro de parceiros, pelo 
menos 30 milhões de pessoas em 13 países beneficiaram da 
administração em massa de medicamentos através do ESPEN.
A dracunculose encontra-se à beira da erradicação e 
o Quénia tornou-se o 41º país a ser certificado como 
país livre da transmissão local.  A Tripanossomíase 
Humana Africana, uma doença prevalecente apenas na Região 
Africana, avança no sentido da eliminação, enquanto os casos 
de úlcera de Buruli diminuíram para metade, entre 2014 e 
2017, através do uso de antibióticos orais recomendados pela 
OMS e da estratégia integrada de gestão dos casos de DTN. 

Enfrentar o fardo das Doenças Não 
Transmissíveis (DNT)  

O número de mortes causadas pelas DNT na Região 
está a aumentar, a par dos custos inerentes ao 
tratamento dessas doenças e aos factores de risco 
relacionados e da saúde precária. A advocacia de alto 
nível instando os Estados-Membros a atribuírem recursos e a 
darem a prioridade necessária às DNT nos planos nacionais 
de saúde começa a dar frutos. A OSM prestou apoio técnico 
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a sete Estados-Membros na elaboração/finalização de planos 
estratégicos/de acção nacionais multissectoriais para as DNT, 
em linha com a Declaração da ONU sobre as DNT e o Plano de 
Acção Mundial da OMS 2013-2020. 
Até 31 de Março de 2018, trinta e um Estados-Membros 
dispunham de planos estratégicos/de acção, e 17 países 
estavam a ser tomadas medidas significativas. 

Na sequência da aprovação do “Quadro Regional 

para a Integração dos Serviços Essenciais das DNT nos 

Cuidados de Saúde Primários” pela sexagésima sétima 
sessão do Comité Regional, a OMS colaborou com 
a Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) na 
formação de gestores do programa das DNT sobre 
o Pacote de Intervenções Essenciais da OMS para 
as DNT da OMS (WHO PEN). O pacote inclui medidas 
com boa relação custo-eficácia para as DNT, que podem ser 
integradas nos contextos dos cuidados de saúde primários 
para ajudar os países a aumentar a detecção e o tratamento 
precoces das DNT. Até Junho de 2018, dez países estavam 
a implementar o WHO PEN. Espera-se que a sinergia entre 
o WHO PEN e o Programa Emblemático da CUS aumente 
rapidamente a cobertura de um pacote integrado para o 
tratamento e prevenção das DNT.

A OMS continuou a apoiar os Estados-Membros 
na elaboração e aplicação de legislação e 
regulamentação de controlo do tabaco.  Oito Estados-
Membros adoptaram legislação para fazer face ao consumo 
de tabaco em linha com a Convenção-Quadro da OMS para a 
Luta Antitabágica (CQLA). Além disso, 17 Estados-Membros e 
três blocos sub-regionais – a Comunidade da África Oriental, 
a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e a 

União Económica e Monetária da África Ocidental – receberam 
apoio para implementar mudanças nas suas políticas de 
tributação do tabaco.  

Fotografia OMS/Lushumo
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Salvar a vida das mães, das crianças e         
dos adolescentes 

A Região Africana tem uma mortalidade materna, 
neonatal e infantil elevada devido à baixa cobertura 
de intervenções de saúde eficazes orientadas para 
a saúde materna, neonatal, infantil e do adolescente 
(SRMNIA).  Para ajudar a colmatar as lacunas, a OMS está a 
ajudar os Estados-Membros a operacionalizarem a Estratégia 
Mundial para a Saúde da Mulheres, Crianças e Adolescentes 

2016-2030 (EMSMCA). Até ao momento, 24 países 3 
elaboraram planos estratégicos que estão alinhados com a 
EMSMCA. Seis países receberam apoio para mobilizar recursos 
através do Mecanismo Mundial de Financiamento (GFF), com 
vista à implementação da estratégia, elevando para 13 o 
número de países que beneficiam do GFF. 

A vacinação é uma das intervenções de saúde pública 
mais eficazes, que salva vidas e ajuda as famílias e 
as comunidades a prosperarem.  Para pôr fim a anos 

Fotografia OMS/S.Gborie
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de estagnação na cobertura vacinal na Região, estimada em 
72% em 2017, está a ser gerado um novo impulso através da 
“Argumentação Económica para as Actividades de Vacinação 

da OMS no Continente Africano 2018-2030”. Esta estratégia 
vai tirar partido do compromisso político assumido pelos 
Chefes de Estado africanos com a aprovação da Declaração de 
Adis Abeba sobre Vacinação. A finalidade é apoiar os Estados-
Membros a alcançarem a cobertura universal da vacinação por 
meio de uma abordagem cabal ao longo da vida, que pode 
salvar 1,9 milhões de vidas até 2030 e ajudar os países que 
estão a deixar de receber financiamento dos doadores. 

Um total de 41 países recebeu apoio para introduzir 
a vacina inactivada da poliomielite (VIP) nos seus 
sistemas de vacinação de rotina. Para além disso, 38 e 33 
países, respectivamente, estão a usar vacinas pneumocócicas 
conjugadas (VPC) e vacinas contra o rotavírus. Uma avaliação 
da OMS, realizada em 2017 em 15 países, estima que tenham 
sido evitadas cerca de 135 000 hospitalizações e 21 000 mortes 
causadas por rotavírus em crianças menores de cinco anos, 
usando estas vacinas de forma sistemática. 

Em 2017, o Escritório Regional publicou o primeiro 
Relatório Africano sobre Nutrição, intitulado “Nutrição 

na Região Africana da OMS”, para fornecer aos Estados-
Membros e aos parceiros uma panorâmica da 
situação da nutrição em relação às metas mundiais 
de nutrição para 2025. O relatório destaca os desafios 
no estado nutricional das populações da Região Africana, 
incluindo a subnutrição, a obesidade e as DNT relacionadas 
com a alimentação. As lacunas de dados identificadas 

constituem uma forte justificação para a advocacia e a 
mobilização de recursos destinados a melhorar a qualidade 
e o uso dos dados sobre nutrição, recolhidos como parte 
integrante dos serviços de saúde primária de rotina.

A saúde dos adolescentes continua a ser uma 
prioridade na Região e o Programa Emblemático 
de Saúde dos Adolescentes, lançado em 2017 pelo 
Escritório Regional, apresenta uma oportunidade 
única para estabelecer as bases da abordagem aos 
problemas de saúde deste grupo da população. 

Por exemplo, a Região comporta o fardo mais elevado de VIH 
em adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e 
os 19 anos, com mais de 70% de novas infecções a afectar as 
adolescentes, e taxas muito altas de gravidez precoce e de 
mortalidade materna. A finalidade do programa emblemático 
é nortear e apoiar os países e os parceiros a implementarem 
intervenções eficazes e de base factual para melhorar a 
saúde e o bem-estar dos adolescentes na Região Africana. 
Treze países foram apoiados na mobilização de 50 milhões 
de dólares americanos do Fundo Mundial para intervenções 
contra o VIH dirigidas a adolescentes e mulheres jovens para 
o período 2017-2020. A OMS está a trabalhar com os Estados-
Membros para a adopção de estratégias eficazes, como o uso 
das redes sociais e o apoio de pares para criar procura por 
serviços, cuidados e tratamento adequados aos adolescentes.
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Reforçar as parcerias estratégicas

A OMS reconhece que as vidas saudáveis e o bem-
estar para todos, em todas as idades, não podem 
ser alcançados por uma só organização, pelo que 
procura reforçar as parcerias existentes e colaborar 
com novos parceiros e doadores para prestar apoio 
aos Estados-Membros a actuarem nas prioridades 
regionais e mundiais de saúde pública. Foi assinado um 
novo Acordo de Cooperação com a União Internacional das 
Telecomunicações, em Outubro de 2017, para potenciar os 
avanços tecnológicos e o uso de serviços digitais para salvar 
vidas e melhorar a saúde das populações.

Na Segunda Conferência Internacional de Ministros 
da Saúde e Ministros para as Tecnologias Técnicas 
Digitais sobre Segurança Sanitária em África, 
realizada no Benim, em Junho de 2018, a Directora 
Regional lançou um apelo aos Estados-Membros para 
estabelecerem uma colaboração robusta entre os 
sectores da saúde e das tecnologias de informação 
e comunicação, com vista a melhorar o acesso aos 
cuidados de saúde, a segurança dos doentes e a 
consecução da cobertura universal da saúde. A OMS 
prestou apoio a 27 países na elaboração de estratégias de 
cibersaúde, tendo 10 destes concluído com êxito inventários 
nacionais de cibersaúde usando o atlas da saúde digital da 
OMS para auxiliar a coordenação e o alargamento.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho tem sido um dos 
principais parceiros do Escritório Regional da OMS 

para a África. Em Maio de 2018 as duas organizações 
concordaram em alargar a sua colaboração para incluir a 
promoção de advocacia de alto nível por meio da identificação 
de promotores para trabalharem com a aliança de presidentes 
de câmara em questões-chave para a saúde.

A OMS continuou a expandir a sua colaboração com 
os principais parceiros. A Directora Regional e a Equipa 
de Gestão Executiva efectuaram discussões exaustivas e 
visitas aos parceiros, nomeadamente o Banco Africano de 
Desenvolvimento, a Comissão da União Africana e o CDC 
de África, China, Comunidade Económica da África Oriental, 
Comunidade Económica dos Estados da África Central, 
Alemanha, Coreia do Sul, Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros. 
Estes esforços de diálogo resultaram na assinatura de uma 
série de acordos de cooperação e planos de trabalho conjunto.

No âmbito do quadro da parceria ao nível mundial, a 
OMS na Região Africana consolidou a sua parceria 
com o Reino Unido através da assinatura de um 
Quadro de Acção que engloba o Ministério da 
Saúde, a Public Health England e o Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional. Os acordos de 
financiamento com novos doadores do ESPEN, como o Fundo 
do Kuwait e do Fundo da OPEP para o Desenvolvimento 
Internacional, estão a permitir à OMS acelerar o trabalho com 
vista a eliminação e erradicação das DTN. 

O sistema de monitorização dos relatórios aos 
doadores, implementado desde 2016 para reforçar a 
prestação de contas e os controlos internos, melhorou 
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a qualidade a pontualidade da apresentação de 
relatórios aos doadores, com a redução do número de 
relatórios em atraso de 39% em Julho de 2017 para os 
8% até Junho de 2018.  A OMS continuará a aproveitar as 
oportunidades de mobilização de recursos ao nível dos países 
como forma de garantir os recursos adequados para reforçar 
a sua actividade nos países, em sintonia com o 13.º Programa 
Geral de Trabalho (PGT).

Operações eficientes e reactivas 
possibilitam a concretização das 
intervenções

Para haver um Secretariado da OMS na Região 
Africana que seja mais eficiente, orientado para 
os resultados e responsável, e para assegurar a 
contribuição da Organização para os objectivos 
prioritários de saúde na Região, foi incorporado na 
gestão, nos programas e nas actividades do dia-a-
dia um novo quadro de resultados com principais 
indicadores de desempenho. Este quadro tem como 
finalidade demonstrar os resultados do trabalho da OMS na 
suas prioridades e para alcançar os objectivos de saúde dos 
Estados-Membros e os ODS.

Na sequência do realinhamento dos recursos 
humanos com as necessidades prioritárias de saúde 
do Escritório Regional e das Equipas de Apoio 
Interpaíses, em 2016, o trabalho está em curso para 
garantir que as equipas da OMS nos países estão 
adequadas à finalidade para abordarem as prioridades 
dos países. 

Até Junho de 2018, foram realizadas revisões funcionais em 
25 Representações da OMS, tendo sido aprovados planos de 
implementação de 11 países. 

Alterações essenciais em matéria de recrutamento permitirão 
à OMS melhor apoiar os Estados-Membros e os parceiros 
do sector da saúde em matéria de coordenação da saúde, 
segurança sanitária e reforço dos sistemas de saúde, entre 
outros aspectos. Uma avaliação intercalar realizada em 
Janeiro de 2018 pela Unidade de Avaliação da Sede da 
OMS concluiu que a revisão funcional era um exercício 
importante oportuno que iria reforçar a capacidade das 
Representações da OMS. A monitorização da execução 
dos planos implementação das Representações, na 
sequência das revisões funcionais, prossegue a bom ritmo. 

Cinco países com planos de implementação já 
aprovados estão a fazer progressos para a consecução 
das estruturas desejadas de recursos humanos, 
resultando num aumento e numa melhor combinação 
de funcionários, num aumento dos funcionários 
internacionais e numa diminuição do pessoal 
administrativo. Os resultados das revisões funcionais 
estão alinhados com os modelos operacionais dos 
países, constantes do Plano e Estrutura de Transformação 
do Director-Geral. 

Para assegurar a observância das regras da OMS 
e o uso eficiente dos recursos para a produção de 
resultados, foi lançada em 2015 a iniciativa de Reforço 
da Responsabilização e dos Controlos Internos (RRCI).
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 Esta iniciativa incide em melhorar a responsabilização, a 
transparência e a conformidade; melhorar o desempenho de 
funcionários individuais e equipas; e implementar mecanismos 
para medir, monitorizar e prestar contas sobre os progressos e 
as tendências. Foram dados passos positivos nesta área. 

O Relatório de Auditoria Interna apresentado à Assembleia 
Mundial da Saúde, em Maio de 2018, concluiu que a eficácia 
dos controlos internos melhorara significativamente para os 
75% em 2018, dos 50% registados em 2015. Além disso, desde 
2016 que nenhuma auditoria interna foi classificada como 
insatisfatória na Região. 

A Região Africana da OMS adianta os montantes 
mais elevados de financiamento aos governos para 
a implementação de actividades através de um 
mecanismo chamado Cooperação Financeira Directa 
(CFD).  Houve melhorias nos relatórios de CFD, com uma 
redução de 60% nos relatórios em atraso entre Fevereiros 
de 2015 e Abril de 2018. O Quadro de Responsabilidade e 
Garantia de CDF, elaborado durante o período do relatório 
anterior, está a ser introduzido para assegurar que os 
fundos de CFD são utilizados para os fins previstos e que os 
beneficiários têm os controlos necessários para cumprir os 
requisitos em termos de acompanhamento e apresentação de 
relatórios. Felicitam-se os Estados-Membros pelos progressos 
que estão a ser realizados nesta responsabilidade partilhada.

No sentido de fomentar uma abordagem mais 
coordenada e coesa ao reforço do ambiente de 
controlo e para supervisionar as questões ligadas à 
responsabilização, gestão dos riscos, auditorias e 

controlos internos na Região Africana, a Equipa de 
Conformidade e Supervisão da Região foi integrada 
no Grupo Orgânico de Gestão e Coordenação Geral.

Esta medida está em conformidade com a recomendação da 
Comissão Consultiva Independente de Peritos em Supervisão 
de 2015, tendo o Escritório Regional da OMS para a África sido 
o primeiro a implementar esta recomendação. 
Em Setembro de 2017, a criação comissões locais de 
conformidade e gestão dos riscos, para garantir uma 
supervisão adequada em todas as Representações da OMS nos 
países e programas em todos os níveis da Região tornou-se 
obrigatória.

Perspectivas

As realizações salientadas neste relatório mostram 
que os Estados-Membros da Região, com o apoio 
da OMS e dos seus parceiros, estão a progredir 
nos seus esforços para garantir vidas saudáveis 
e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades, alcançando a cobertura universal de saúde, 
enfrentando as emergências sanitárias e fomentando 
populações mais saudáveis. O relatório também mostra 
que é preciso fazer mais para se poder alcançar as metas 
definidas da CUS e dos ODS.

Em Abril de 2018, a Directora Regional lançou a 
segunda fase da Agenda de Transformação do 
Secretariado da OMS na Região Africana, abrangendo 
o período 2018-2020. A agenda está alinhada com o Plano 
Mundial de Transformação da OMS para melhoramentos na 
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saúde mundial através da cobertura universal de saúde, da 
segurança sanitária e da saúde ao longo da vida, com grande 
incidência no nível dos países. 

A ênfase desta segunda fase recairá em assegurar que os 
funcionários e os planos de trabalho estão alinhados com as 
prioridades estratégicas da Organização, trabalhando através 
de parcerias produtivas com as partes interessadas e apoiando 
os Estados-Membros. Foi criada uma Rede de Agentes da 
Mudança para promover os princípios da responsabilização, 
qualidade, boa relação qualidade/preço e um local de trabalho 
saudável.

O lançamento da segunda fase da Agenda de 
Transformação e a aprovação do 13.º Plano Geral 
de Trabalho da OMS pela septuagésima primeira 
Assembleia Mundial da Saúde, em Maio de 2018 
são oportunidades para aproveitar os progressos 
realizados e acelerar o seu ritmo.  A tónica recairá na 
produção efectiva de resultados, utilizando, para isso, o quadro 
de resultados e os Principais Indicadores de Desempenho, 
melhorando a qualidade do trabalho e a gestão dos recursos 
para se obter uma boa rentabilidade, ao mesmo tempo que se 
colocam as pessoas no centro da mudança.

Os funcionários da OMS receberão a formação 
necessária, incluindo em matéria de liderança, gestão 
e diplomacia, sendo incentivados e apoiados para 
transformar os valores pró-resultados numa cultura 
que irá assegurar uma concretização reactiva e 
eficiente de resultados, num ambiente de trabalho 
justo e de respeito. 

O foco técnico está em sintonia com o PGT e as prioridades 
dos países, com o reforço das equipas das Representações da 
OMS na linha das revisões funcionais.

A implementação do Quadro para o desenvolvimento 
dos sistemas de saúde com vista à CUS, incidindo nos 
cuidados de saúde primários, vai ser agilizada para 
ajudar os países a melhorarem o acesso a serviços 
de saúde de qualidade que sejam centrados nas 
necessidades e nas circunstâncias das pessoas, sem 
que os utentes tenham de passar por dificuldades 
financeiras. 

As doenças transmissíveis prioritárias, como o VIH, a 
tuberculose, o paludismo e as DTN, e ainda as doenças não 
transmissíveis receberão a devida atenção. A saúde dos 
adolescentes terá máxima prioridade e será atendida através 
de uma abordagem mais multissectorial na implementação do 
Programa Emblemático para a Saúde dos Adolescentes.

O Secretariado continuará a aproveitar as conquistas 
obtidas em matéria de segurança sanitária e, através 
do Programa da OMS para a Segurança Sanitária e 
norteado pelo seu quadro de resultados,  vai trabalhar 
com os parceiros e os Estados-Membros para maximizar e 
manter a capacidade de aplicação do RSI e a preparação para 
as emergências nos países.

Serão tomadas medidas para consolidar e avaliar as 
realizações em termos das operações estratégicas da 
Organização, para procurar conseguir maior eficiência 
e tirar maior rentabilidade dos recursos. 
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Além disso, serão envidados esforços intensificados para 
alargar e diversificar as parcerias e para comunicar mais 
eficazmente os contributos da OMS para a melhoria da saúde 
das populações.

O Secretariado colaborará com os Estados-Membros 
para elaborar e efectivar políticas e disposições 
institucionais que apoiem e amplifiquem os resultados 
das mudanças a que estamos a assistir. 

As principais áreas em que iremos incidir incluem a 
governação da saúde, a definição de prioridades, a 
coordenação dos parceiros e a eficiência organizativa.

A OMS reitera o seu compromisso inabalável em 
continuar a trabalhar com os Estados-Membros e os 
parceiros para implementar o novo PGT por forma a se 

avançar no sentido da CUS  e a garantir que as populações 

da Região Africana alcancem o nível de saúde e bem-estar mais 

elevado possível.

Fotografia OMS
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PERSPECTIVAS
1 As realizações salientadas neste relatório 

mostram que:

2 O lançamento da segunda fase da Agenda de 
Transformação e a aprovação do 13.º Plano 
Geral de Trabalho da OMS pela septuagésima 
primeira Assembleia Mundial da Saúde, em 
Maio de 2018  

Os Estados-Membros da 
Região, com o apoio da OMS e 
dos seus parceiros

estão a progredir nos seus esforços para 
garantir vidas saudáveis 

promovem o bem-estar para todos
com a consecução da cobertura 
universal de saúde 

enfrentam as emergências sanitárias 

e promovem populações mais saudáveis

são oportunidades para aproveitar os progressos realizados e acelerar o seu ritmo.

1
2
3
4

A tónica recairá na 

na produção efectiva de resultados, utilizando, para isso, o quadro de resultados e os 
Principais Indicadores de Desempenho 1

2 na melhoria a qualidade do trabalho e a gestão dos recursos para se obter uma 
boa rentabilidade

3 em colocar as pessoas no centro da mudança

3
47

As principais áreas 
em que iremos incidir 
incluem  

• a governação da saúde
• a definição de prioridades
• a coordenação dos parceiros   
• a eficiência organizativa

O Secretariado colaborará
com os Estados-Membros 
para elaborar e efectivar 
políticas e disposições 
institucionais que apoiem 
e amplifiquem os resultados
das mudanças a que 
estamos a assistir

Fotografia OMS
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• liderança
• gestão e  
• diplomacia

Prioridades dos países

5

Os funcionários da 
OMS receberão a 
formação necessária,

4 O Secretariado 
continuará a aproveitar
as conquistas obtidas
em matéria de 
segurança sanitária e,
através do Programa
da OMS para as 
Emergências Sanitárias

6

Serão tomadas medidas para 
consolidar e avaliar as realizações 
em termos das operações 
estratégicas da Organização, para 
procurar conseguir maior eficiência 
e tirar maior rentabilidade dos 
recursos

Conseguir maior 
eficiência e tirar 
maior rentabilidade 
dos recursos

7

O foco 
técnico 
estará em 
sintonia 
com o PGT 

com o reforço das 
equipas das 
Representações da 
OMS na linha das 
revisões funcionais 

conseguir 
maior 
eficiência 

&

sendo incentivados e apoiados para 
transformar os valores pró-resultados numa 
cultura que irá assegurar uma concretização 
reactiva e eficiente de resultados, num 
ambiente de trabalho justo e de respeito

&

A implementação do 
Quadro para o 
desenvolvimento dos 
sistemas de saúde com 
vista à CUS

incidirá nos cuidados 
de saúde primários

vai ser agilizada para 
ajudar os países a 
melhorarem o acesso a 
serviços de saúde de 
qualidade que sejam 
centrados nas 
necessidades e nas 
circunstâncias das 
pessoas

sem que os utentes 
tenham de passar por 
dificuldades 
financeiras

norteado pelo seu 
quadro de resultados, 
vai tabalhar com os 
parceiros e os 
Estados-Membros 

para maximizar e 
manter a 
capacidade de 
aplicação do RSI e 
a preparação para 
as emergências 
nos países

tirar maior 
rentabilidade 
dos recursos
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1. Introdução
O presente relatório sobre as actividades da OMS na Região 

Africana abrange o período de Julho de 2017 a Junho de 2018 e 

reflecte o trabalho realizado desde o último relatório apresentado 

pela Directora Regional ao Comité Regional. O relatório realça 

os resultados alcançados no apoio aos Estados-Membros e na 

colaboração com os parceiros, para melhorar os resultados da 

saúde na Região. 

O Secretariado da OMS na Região Africana é composto por 47 

Representações e o Escritório Regional, incluindo as Equipas 

de Apoio Interpaíses. O Secretariado presta apoio divulgando 

normas e padrões, prestando assistência técnica na elaboração 

ou actualização das politicas, estratégias e planos nacionais 

para intervenções de saúde com boa relação custo-eficácia, 

reforço das capacidades nacionais para a implementação e 

monitorização das actividades e advocacia para o investimento na 

saúde, mobilizando recursos e facilitando a coordenação entre os 

parceiros. 

O relatório inclui uma secção salientando as realizações da 

Agenda de Transformação (AT), sendo depois apresentado nas seis 

categorias do 12.º Programa Geral de Trabalho (PGT) 2014- 2019, 

nomeadamente:

i) Doenças transmissíveis

ii) Doenças não transmissíveis  

iii) Promoção da saúde ao longo da vida  

iv) Sistemas de saúde 

v) Programa de Erradicação da Poliomielite (categoria 5) e  

 Programa da OMS para as Emergências Sanitárias 

 (categoria 12)

vi) Serviços institucionais e funções facilitadoras

O Secretariado da OMS na Região Africana é composto por
47 Representações e o Escritório Regional, incluindo as Equipas de Apoio Interpaíses

Escritório Regional

Equipas de Apoio Interpaíses

47 Representações

Prestando assistência técnica na 
elaboração ou actualização das politicas, 
estratégias e planos nacionais para 
intervenções de saúde com boa relação 
custo-eficácia, reforço das capacidades 
nacionais para a implementação e 
monitorização das actividades e advocacia 
para o investimento na saúde, mobilizando 
recursos e facilitando a coordenação entre 
os parceiros
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DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
1.

O peso das doenças transmissíveis e os 
surtos continuam elevados na Região 
Africana e afectam os mais vulneráveis, 
os mais pobres e as comunidades 
desfavorecidas. A OMS trabalhou com os 
Estados-Membros e parceiros para aumentar 
intervenções comprovadas de prevenção e 
tratamento de doenças como o VIH/SIDA, 
a hepatite, a tuberculose, o paludismo, 
as doenças evitáveis pela vacinação e as 
doenças tropicais negligenciadas.
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Realizações

estão a implementar a política  
“Tratar de Todos” para o VIH,
 alargandoo tratamento a todos 
as pessoas seropositivas para 
o VIH, independentemente da 
sua carga viral

estão a introduzir o 
tratamento para a 
tuberculose 
multirresistente 

O Quénia O Quénia 
foi certificado como livre da dracunculose foi certificado como livre da dracunculose 

30 21

estão a actualizar as políticas 
nacionais sobre o paludismo 
com vista a acelerar os 
progressos para a eliminação 
da doença 

 
mortes evitadas através 
do uso sistemático da 
vacina contra o rotavírus 
em 15 países em 2017

24
21000

países países 

países 
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Fotografia OMS/Lushomo
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A OMS/AFRO apoiou o Comité Nacional de 
Certificação do Programa de Erradicação 
da Dracunculose no Quénia, criado em 
Novembro de 2014, para liderar estas 
actividades que foram conduzidas através 
do Ministério da Saúde com o objectivo de 
preparar o país para a certificação.  

HISTÓRIA DE SUCESSO
PROGRESSOS PARA A ERRADICAÇÃO 

DA DRACUNCULOSE

Em Fevereiro de 2018, o Quénia tornou-se 41.º país na Região da OMS 

para África a ser certificado livre da Dracunculose , após a adopção de 

uma abordagem estratégica e tripartida de monitorização e notificação, 

investigação e educação que começou em 2012.

A dracunculose é uma terrível doença parasitária causada pelo Dracunculus 

medinensis, um verme comprido como um fio. É transmitido quando 

uma pessoa bebe água insalubre contaminada com dáfnias infectadas 

por parasitas. Afecta as pessoas que não têm acesso à água potável e têm 

de beber de fontes de água estagnadas, desprotegidas e ao ar livre. É um 

indicador de pobreza e de subdesenvolvimento.

Foram criadas e reforçadas linhas directas de vigilância para notificação 

da dracunculose, e oferecidas recompensas em dinheiro para incentivar 

a notificação das doenças ao nível nacional. A investigação foi realizada 

através de estudos de caso, documentação e investigação de rumores 

dentro de 24 horas após a notificação, e profissionais de saúde foram 

sensibilizados sobre a dracunculose, para reforçar ainda mais a vigilância.

A OMS/AFRO apoiou o Comité Nacional de Certificação do Programa de 

Erradicação da Dracunculose no Quénia, criado em Novembro de 2014, 

para liderar estas actividades que foram conduzidas através do Ministério da 

Saúde com o objectivo de preparar o país para a certificação. 

Fotografia OMS

Fotografia OMS/Lushomo
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DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
2.
As doenças não transmissíveis (DNT) são uma 
das principais causas do fardo de doenças 
na Região, estando o seu número de óbitos a 
aumentar na Região Africana. As DNT incluem 
as doenças cardiovasculares, o cancro, a 
diabetes e as doenças respiratórias crónicas, 
que são em grande parte evitáveis se forem 
combatidos os seus principais factores de 
risco, como o tabagismo, a alimentação 
desequilibrada, a inactividade física e o uso 
nocivo do álcool
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Realizações

estão a 
implementar 
Planos Estratégicos/
de Acção 
para a 
prevenção
e controlo 
das DNT 

17
têm acesso a informação 
sanitária através do 
programa mDiabetes
no Senegal

3 blocos sub-regionais 
actuam para melhorar a 
eficácia das políticas de 
tributação do tabaco

países 117000 doentes

17
para todos os 47 
Estados-Membros 
da Região 

TAX

países Foram elaborados  
per�s nacionais de   
controlo do tabaco   
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Fotografia OMS/Lushomo
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Aumentar o preço do tabaco por 
meio de impostos mais altos é 
a forma mais eficaz de reduzir o 
consumo e incentivar os fumadores a 
deixarem de fumar

HISTÓRIA DE SUCESSO
TRIBUTAÇÃO DO TABACO: A GÂMBIA 

MOSTRA O CAMINHO

Aumentar o preço do tabaco por meio de impostos mais altos é a forma mais 

eficaz de reduzir o consumo e incentivar os fumadores a deixarem de fumar. Em 

2012, a Gâmbia estava entre os países com o preço mais baixo de cigarros a nível 

mundial, sendo o imposto apenas 40% do preço de venda, em comparação com 

os 50% em 2008).  

Em 2013, com o apoio técnico da OMS, o país alterou a sua estrutura fiscal relativa 

aos cigarros, com a sua base tributária a deixar de ser em função do peso total e 

passando a ser em função do número individual de cigarros. A Gâmbia adoptou 

um plano trienal para aumentar anualmente o imposto e subir o preço médio 

dos cigarros, de modo a ficar mais próximo da média regional africana (1,24 

dólares/maço) até 2016.

Após a implementação do plano, a subida real dos preços e das receitas 

ultrapassaram as previsões em cada ano. A importação de cigarros diminuiu 

imediatamente após o aumento do imposto em 2014, o que se reflectiu no 

consumo. A parcela do imposto sobre o consumo também subiu em anos 

sucessivos, alcançando 54% do preço de venda em 2016, e um imposto 

ambiental sobre produtos derivados do tabaco resultou num aumento de 15 

vezes da receita dos impostos ambientais. 

A Gâmbia implementou em 2016 um novo e mais ambicioso plano tributário, 

que irá aumentar anualmente em 0,10 dólares o preço por maço de cigarros 

até este atingir os 0,63 dólares por maço em 2019. Estima-se que a parcela de 

imposto chegue aos 63% do preço médio de venda em 2019.

Photo (C) WHO

O empenho do país em explorar todo o potencial da 

tributação do tabaco deverá conduzir a mais reduções no 

consumo e a uma diminuição do fardo das doenças e das 

mortes relacionadas com o tabaco.

Fotografia OMS/Lushomo
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PROMOÇÃO DA SAÚDE AO 
LONGO DA VIDA

3.
A OMS apoia os países que promovem a 
saúde ao longo da vida, desde a concepção à 
velhice, com incidência específica na melhoria 
da saúde infantil, do adolescente e das 
mulheres, através de intervenções, tais como a 
vacinação, a prevenção da transmissão vertical 
do VIH e sífilis e nutrição, entre outras.
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Realizações

dispõem agora de planos para  
nortear a acção colectiva  
com o governo, 
os parceiros e 
as partes 
interessadas  
para melhorar a 
saúde das 
mulheres, 
crianças e adolescentes 

24

avaliam a qualidade 
dos cuidados das 
mães e recém-
nascidos nas 
unidades de saúde 

países 79%

17

50 milhões de 
dólares adicionais
mobilizados em  

13 países 

países

Cobertura da PTV  
em 2017, um 
aumento dos 
67% verificados 
em 2015

8 países
qualificaram-se para validar a 
eliminação da PTV 

Primeiro Relatório sobre 
a Nutrição em África, 
que fornece a base de 
referência para as metas 
mundiais de 
nutrição 2025 

&

para as intervenções 
no âmbito do VIH 
em adolescentes
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Fotografia OMS/Lushomo
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HISTÓRIA DE SUCESSO
A IMPLEMENTAÇÃO DO RACE E DA 
ICCM SECA AS LÁGRIMAS NA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

O relatório de avaliação final do RAcE, 
publicado em Maio de 2018, concluiu que 
a iCCM pode fazer avançar a cobertura 
universal de saúde, criando o acesso a 
serviços para crianças que necessitam 
de tratamento para o paludismo, a 
pneumonia e a diarreia, o que contribuiu 
para a sobrevivência infantil.

Na província de Tanganyika, na RDC, o paludismo, a pneumonia e diarreia 

causam 42% das mortes em crianças com menos de cinco anos. A população 

que vive em zonas remotas tem pouco acesso aos cuidados de saúde devido 

à falta de meios de transporte e à pobreza.

Para enfrentar esta situação, a Global Affairs Canada atribuiu um subsídio de 

75 milhões de dólares ao longo de seis anos à OMS para financiar o Programa 

de Rápida Expansão do Acesso (RAcE), com o intuito de reduzir a mortalidade 

infantil na RDC, Malawi, Moçambique, Níger e Nigéria. O programa 

complementou os esforços do Ministério de Saúde Pública da RDC de 

conseguir alcançar a cobertura universal de cuidados de saúde, abrangendo 

um grande número de crianças em aldeias remotas sem acesso a unidades 

saúde, através da gestão integrada de casos comunitários (iCCM).

Trabalhadores comunitários de saúde voluntários (TCS) receberam formação 

para diagnosticar e tratar as crianças correctamente, encaminhando os casos 

mais graves para os centros de saúde. Foram usadas listas de verificação e 

equipamento simples, tal como testes de diagnóstico rápido para detectar 

paludismo e fitas métricas para detectar a malnutrição. Os TCS administraram 

a primeira dose de tratamentos orais, aconselharam os doentes acerca dos 

tratamentos e das medidas de prevenção, como o uso de mosquiteiros, e 

organizaram consultas de seguimento. Para melhorar a apresentação de 

relatórios, foram desenvolvidas ferramentas de recolha de dados, indicadores 

e um módulo de dados para a plataforma informática District Health 

Information Management System Tool (DHIS2).

O relatório de avaliação final do RAcE, publicado em Maio de 2018, concluiu 

que a iCCM pode fazer avançar a cobertura universal de saúde, criando 

o acesso a serviços para crianças que necessitam de tratamento para o 

paludismo, a pneumonia e a diarreia, o que contribuiu para a 

sobrevivência infantil.

Os trabalhadores comunitários de saúde do RAcE geriram 1,4 

milhões de novos casos entre Janeiro de 2014 e Setembro de 2017. 

A qualidade dos cuidados prestados melhorou, e os cuidadores 

ficaram muitos agradados com os serviços prestados pelos TCS. 

O fluxo de dados do nível de saúde comunitário para o distrital 

foi melhorado, embora continue a haver preocupações com o 

abastecimento contínuo das reservas.

O Ministério de Saúde Pública da RDC, sob a orientação e o apoio 

técnico da OMS, está a usar as lições retiradas para alargar o iCCM 

por todo o país em colaboração com outros parceiros. 

Fotografia OMS/J. Pudlowski

Fotografia OMS/Lushomo
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SISTEMAS DE SAÚDE
4.
A OMS apoia os países a alcançarem a 
saúde para todos através de acções que 
reforçam a liderança e governação na saúde, 
o financiamento, a prestação de serviços 
prestados e os sistemas de informação 
sanitária. Os esforços realizados para 
desenvolver sistemas de saúde reactivos e 
resilientes têm incidido na implementação 
do quadro de desenvolvimento de sistemas 
de saúde, com vista à cobertura universal 
de saúde, no contexto dos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Região 
Africana.
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Realizações

Contas Nacionais
de Saúde  
para um 
financiamento mais 
equitativo da saúde  

25

planos nacionais de 
acção para 
combater a 
resistência 
antimicrobiana 

países elaboraram Há uma dinâmica crescente   

foi implementada em 
mais países para 
reforçar as acções 
integradas na saúde 
 

para combater os 
medicamentos
de qualidade
inferior e 
falsificados
 
 

A “Saúde em Todas as Políticas”    

O acordo entre a 
OMS e a UIT    
 reforça a saúde 
digital em África 

19 países implementaram 
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Fotografia OMS
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HISTÓRIA DE SUCESSO
EQUILIBRAR OS CUIDADOS PRIMÁRIOS 

E TERCIÁRIOS: A CÔTE D’IVOIRE REFORÇA 

OS SISTEMAS DISTRITAIS DE SAÚDE

O Quadro de Acção da OMS para reforçar os sistemas de saúde no sentido da 

cobertura universal de saúde (CUS) enfatiza os sistemas distritais e comunitários 

de saúde como forma de melhorar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. 

Desde 2017, a Representação da OMS na Côte d’Ivoire tem-se envolvido nos 

diálogos sobre políticas com as autoridades e parceiros nacionais de saúde para 

reforçar os sistemas distritais de saúde.

Em Março de 2017, um cenário de investimento ao nível dos cuidados de 

saúde primários demonstrou que 70% dos recursos financeiros para a saúde 

eram afectados aos hospitais de referência em Abidjan e a 17 regiões de saúde. 

Ademais, para reunir evidências que sustentassem o processo decisório, a 

Representação da OMS no país encomendou um estudo em Setembro de 2017 

sobre a eficácia do financiamento de saúde e a sua utilização entre 1993 e 2015. 

O estudo concluiu que os mesmos resultados de saúde teriam sido obtidos 

se metade dos recursos financeiros tivesse sido utilizada eficientemente. 

Outras fragilidades incluíam a escassez de pessoal, sistemas ineficazes de 

encaminhamento e os fracos indicadores de saúde, tais como a taxa de 

mortalidade materna estimada em 614 por cada 100 000 nados-vivos. 

Estas conclusões foram confirmadas nos resultados do inquérito sobre a 

funcionalidade dos Sistemas Distritais de Saúde (2015-2017).

Após um seminário em Novembro de 2017, onde se reflectiu sobre o 

desempenho do sistema de saúde do país, o Ministério de Saúde e a OMS 

concluíram que os sistemas de saúde distritais, periféricos e comunitários 

careciam de reforço. O Ministro da Saúde actuou prontamente para reforçar as 

capacidades aos níveis distritais e periféricos com a nomeação 

de um responsável designado no seu gabinete. A gestão de 

serviços distritais de saúde já está a melhorar: foram contratados 

novos responsáveis distritais de saúde (RDS), os RDS existentes 

foram reafectados e os RDS com mau desempenho foram 

despedidos.

Agora, com o apoio da OMS, o Ministério de saúde adoptou 

indicadores-chave de desempenho programático, tais como 

a cobertura da DTP3, a percentagem de partos assistidos 

por pessoal de saúde qualificado e o número de mortes 

maternas para cada distrito de saúde. Através de um sistema 

de coordenação e monitorização mensal, assegura-se a 

apresentação regular de relatórios ao Ministro.

Em Dezembro de 2017, a Côte d’Ivoire adoptou ainda um plano 

estratégico para reforçar os serviços de saúde comunitária. 

Espera-se que isto melhore a participação das comunidades 

na saúde, e que seja fomentada a ligação entre os membros da 

comunidade e as unidades de saúde periféricas ou distritais. 

Além disso, o Presidente Alassane Ouattara aprovou um 

plano trienal para construir 200 centros de saúde e empregar 

trabalhadores de saúde apropriados, como forma de aumentar a 

cobertura de serviços de saúde, para a CUS.

Fotografia OMS/J. Pudlowski

Fotografia OMS
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5 E 12: PROGRAMA DE 
ERRADICAÇÃO DA POLIOMIELITE 
E PROGRAMA DA OMS PARA AS 
EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS

5.
O Programa da OMS para as Emergências 
Sanitárias (WHE) na Região Africana melhora a 
preparação, a vigilância e a resposta a surtos 
e emergências de saúde pública. Este trabalho 
entre os três níveis da Organização centra-se 
na preparação dos países para as emergências 
sanitárias e no Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI 2005); na gestão de perigos 
infecciosos; na informação de emergências 
sanitárias e na avaliação dos riscos; e nas 
operações de emergência.
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Realizações

foi usada a vacina 
contra o Ébola na RDC 
para proteger os 
profissionais de 
saúde e as 
pessoas em risco 
durante o surto de 2018 

foram vacinadas para 
prevenir a febre-amarela   

Pela primeira vez,  

12

36 Avaliações Externas 
Conjuntas foram concluídas 
para avaliar as capacidades 
dos países em termos de 
detecção e 
resposta a 
ameaças 
à saúde 
pública  
 

milhões de pessoas  

subscreveram a 
declaração para 
aceledar a implementação 
do RSI (2005), em 
Julho de 2017 

Os Chefes de Estado africanos Erradicação da poliomielite  
a OMS lidera a 
colaboração na 
Bacia do Lago 
Chade para vacinar 
todas as crianças  

em  Angola e na Nigéria 

2 milhões de pessoas 

 
foram vacinadas em 5 países 
na maior campanha 
de vacinação de 
sempre contra 
a cólera 
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HISTÓRIA DE SUCESSO
O SISTEMA DE GESTÃO DE INCIDENTES 

(SGI) DA OMS AJUDA A ACABAR COM O 

SURTO DE PESTE SEM PRECEDENTES EM 

MADAGÁSCAR   

A 13 de Setembro de 2017, o Ministério da Saúde Pública de Madagáscar 

notificou a OMS acerca de um surto de peste pneumónica detectada em 

diferentes partes do país, incluindo áreas não endémicas e grandes cidades. 

De Agosto a meados de Dezembro de 2017, um total de 2601 casos de peste 

confirmados, prováveis e suspeitos, incluindo 225 mortes (uma taxa de 

mortalidade de 8,7%), foram notificados a partir de mais de metade dos distritos 

em 17 de 22 regiões em Madagáscar.  

A activação atempada do SGI, quando o surto foi classificado como nível 2, 

resultou na mobilização de um Gestor de Incidentes e de peritos de saúde em 48 

horas. Os funcionários da Representação foram redistribuídos para actividades 

de apoio, de modo a interromperem a transmissão em curso, fornecerem 

cuidados às pessoas afectadas, prevenirem uma propagação adicional e 

implementarem uma coordenação eficaz. 

O SGI ajudou os funcionários da OMS e da Rede Mundial de Alerta e Resposta 

a Surtos (GOARN) a mobilizarem mais de 140 peritos dos três níveis da 

Organização, e de parceiros, e 1,5 milhões de dólares foram desembolsados 

através do Fundo de Contingência para Emergências, permitindo à OMS/AFRO 

dar início às actividades de resposta. Apoios financeiros adicionais por parte dos 

governos de Itália, da Noruega e da República da Coreia possibilitaram a doação 

de medicamentos e de outros abastecimentos médicos para o tratamento 

gratuito de quase todos os doentes de peste identificados e de mais de 7300 

contactos. 

A OMS e os parceiros partilharam orientações sobre a gestão 

de casos e sobre enterros seguros, apoiaram a vigilância e os 

testes de laboratório e reforçaram medidas de saúde pública 

em portos e aeroportos. Mais de 4400 pessoas foram formadas 

para identificarem, encaminharem e cuidarem de contactos 

próximos de doentes com peste, de modo a prevenir que a 

doença se propagasse.

A OMS ofereceu apoio a nove países (África do Sul, 

Moçambique, República Unida da Tanzânia, Maurícia, Comores, 

Seychelles, Etiópia, Quénia e Reunião) para que estes se 

preparem para a peste. O surto foi controlado em menos de 

quatro meses graças aos esforços incansáveis dos profissionais 

de saúde de Madagáscar, da OMS e dos parceiros.

Embora a fase aguda da epidemia tenha sido declarada como 

terminada pelas autoridades de saúde no final de Novembro 

de 2017, a OMS manteve as operações de resposta até Abril de 

2018, uma vez que em Madagáscar a peste ocorre normalmente 

todos os anos entre Setembro e Abriin Madagascar.

Fotografia OMS

Fotografia OMS
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SERVIÇOS INSTITUCIONAIS E 
FUNÇÕES FACILITADORAS

6.
Esta categoria abrange a liderança 
organizativa e os serviços institucionais que 
permitem à Organização funcionar de forma 
eficaz e eficiente. Estes serviços incluem 
o planeamento estratégico; as parcerias, a 
coordenação de recursos e a notificação; o 
apoio dos países; os recursos humanos; as
comunicações eficazes; a gestão dos riscos 
e os controlos internos; e a gestão e a 
administração.
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SERVIÇOS INSTITUCIONAIS E 
FUNÇÕES FACILITADORAS

Realizações

colocando as 
pessoas no 
centro 
da mudança 

permite à OMS trabalhar 
nas DTN, na 
segurança 
sanitária e na 
saúde digital 

Lançada a Segunda Fase 
da Agenda de Transformação 

25 Representações da OMS  

 

O alargamento das parcerias  

8% 
 de relatórios em atraso 
para os doadores, 
uma descida em 
comparação com os 
39% em Julho de 2017

efectuaram revisões 
funcionais para alinhar 
os funcionários 
com as 
prioridades 
dos países 
 
 

percentagem actual
 

75% 
 

de e�cácia geral 
dos controlos                                                    
em 2018, um 
aumento em 
comparação
com os 50% em 2015  
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HISTÓRIA DE SUCESSO
A INOVAÇÃO NOS PID REFORÇA A 

RESPONSABILIDADE E O DESEMPENHO 

NA AFRO

Os Principais Indicadores do Desempenho (PID) administrativos, exclusivos da 

AFRO, introduzidos em 2015, foram aperfeiçoados e implementados por todas 

as Representações e grupos orgânicos. Estes são utilizados para monitorizar, 

gerir e avaliar o desempenho de todas as Representações da OMS e dos 

grupos orgânicos do Escritório Regional (unidades orçamentais) e reforçaram 

a responsabilidade e a disciplina em toda a AFRO. Um painel de “semáforos” 

fornece informações em tempo real sobre os progressos e permite a realização 

de intervenções imediatas e direccionadas para abordar as fraquezas nas 

unidades orçamentais cujo desempenho está a diminuir. 

Uma revisão das funções de conformidade e de garantia da qualidade utilizando 

auditorias internas e externas, realizada pelos Serviços de Supervisão Interna 

(IOS), constatou que esta inovação melhorou significativamente os controlos 

dentro da AFRO. Entre Agosto de 2015 e Março de 2018, a eficácia geral dos 

controlos melhorou de 50% em 2015 para 75% em 2018, colocando a AFRO à 

frente de alguns dos principais Escritórios da OMS.

Os PID estão a promover uma cultura de excelência e fornecem evidências 

para reconhecer o desempenho. Numa acção de formação de cinco dias para 

todos os funcionários administrativos superiores de 47 países, foram realçadas 

as tendências da melhoria do desempenho nas unidades orçamentais e foram 

entregues prémios às Representações com o melhor desempenho.

Para além disso, os PID administrativos estão a assumir uma importância 

mundial: o Ministério do Desenvolvimento Internacional (DFID) do governo do 

Reino Unido incluiu três indicadores específicos da AFRO no 

seu quadro de resultados para a OMS, que relaciona 50% das 

suas principais contribuições voluntárias com o desempenho 

da OMS. Como tal, o desempenho da AFRO pode influenciar 

o financiamento geral do DFID à Organização, fornecendo 

um incentivo a todos os níveis da OMS para demonstrarem 

melhorias no desempenho.  

Uma revisão das funções de 
conformidade e de
garantia da qualidade utilizando 
auditorias internas e externas, 
realizada pelos Serviços de 
Supervisão Interna (IOS), constatou 
que esta inovação melhorou
significativamente os controlos 
dentro da AFRO. Entre Agosto de 
2015 e Março de 2018, a eficácia 
geral dos controlos melhorou de 50% 
em 2015 para 75% em 2018,
colocando a AFRO à frente de alguns 
dos principais Escritórios da OMS.

Fotografia OMS
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HISTÓRIA DE SUCESSO
“AS PESSOAS NO CENTRO DE TUDO 

O QUE FAZEMOS” – 

DR.ª MATSHIDISO MOETI

Os funcionários internacionais da OMS em Juba, no Sudão do Sul, vivem numa 

das áreas mais tensas e afectadas por crises numa das áreas da Região. O Escritório 

Regional tinha preocupações legítimas acerca do seu bem-estar, pelo que mudou os 

funcionários para habitações mais seguras e confortáveis na cidade. Os funcionários 

escreveram para agradecer à Directora Regional:

 “A melhoria no bem-estar motivou os funcionários e irá seguramente melhorar 

o desempenho no local de trabalho. De certeza que iremos ser melhores versões 

de nós próprios tanto no trabalho como em casa e iremos ajudar a Organização a 

destacar-se. 

Não existe uma forma de expressarmos totalmente a nossa gratidão pela sua 

liderança de apoio e nível de envolvimento. Aqui, na Representação da OMS no 

Sudão do Sul, somos continuamente inspirados pela dedicação e empenho dos 

funcionários administrativos superiores em apoiar o bem-estar dos empregados 

“As pessoas no centro de tudo o que 
fazemos” – Dr.ª Matshidiso Moeti

Os funcionários internacionais da 
OMS em Juba, no Sudão do Sul, 
vivem numa das áreas mais tensas e 
afectadas por crises numa das áreas 
da Região. O Escritório Regional 
tinha preocupações legítimas 
acerca do seu bem-estar e fez 
planos para mudar os funcionários 
para habitações mais seguras e 
confortáveis na cidade. 

Fotografia OMS

Fotografia OMS

como um dos pilares que sustentam a criação de valores partilhados para a 

Representação, empregados e população do Sudão do Sul. 

Um muito obrigado por ter criado uma solução específica para o nosso bem-estar, de 

modo a que vivamos com mais saúde nos três principais pilares do bem-estar: Físico, 

Mental e Financeiro
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A Organização Mundial de Saúde na Região 
Africana contribui para que a melhoria da saúde 
e do bem-estar se torne uma realidade para as 
pessoas e populações da Região. Um bom estado 
de saúde é basilar para que as comunidades 
possam ser dinâmicas e produtivas, as economias 
mais fortes, as nações mais seguras, logo, para 
que o mundo seja melhor.

O nosso trabalho influencia diariamente a vida 
das populações da Região Africana. Velamos pela 
segurança dos medicamentos e vacinas que nos 
tratam e protegem, do ar que respiramos, dos 
alimentos que ingerimos e da água que bebemos. 
O nosso objectivo é proporcionar a todos os 
seres humanos, crianças, mulheres e homens, as 
melhores oportunidades de gozarem de uma vida 
longa, saudável e preenchida.

Escutamos os países e monitorizamos as 
tendências sanitárias para detectar aquilo que 
precisa de ser feito de modo a proteger a saúde 
das populações. Socorremo-nos dos melhores 
dados científicos comprovados para definir qual a 
maneira mais eficaz de prevenir, tratar e curar os 
problemas de saúde.

Seja nosso parceiro

SEJA NOSSO 

PARCEIRO, FAÇA 

COM QUE A SAÚDE 

E O BEM-ESTAR DAS 

POPULAÇÕES NA 

REGIÃO SEJA UMA 

REALIDADE.

Seja nosso parceiro, faça com que a 
saúde e o bem-estar das populações na 
Região seja uma realidade.
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA A ÁFRICA
Cité du Djoué, Caixa Postal 6, Brazzaville, República do Congo 
Telefone: + (47 241) 39100 / + (242) 770 02 02 | 
Fax: + (47 241) 39503 | Correio electrónico: afrorgocommunications@who.int |
Sítio Web: http://www.afro.who.int | Twitter: @WHOAFRO |
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