
 

 

 
 

AFR/RC56/22
3 de Julho de 2006

COMITÉ REGIONAL AFRICANO 
 
Quinquagésima-sexta sessão 
Addis Abeba, Etiópia, 28 de Agosto - 1 de Setembro de 2006 
 
Ponto 16 da ordem do dia provisória 
 

           ORIGINAL: INGLÊS 

 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DE INVESTIGAÇÃO PARA A SAÚDE 2008 

 
 
1. Durante a Quinquagésima-quinta sessão do Comité Regional Africano da OMS, realizada em 
Agosto de 2005 em Maputo, Moçambique, foram planeadas diversas actividades como parte dos 
preparativos para a conferência de 2008, que incluiram o documento “Investigação em Saúde: 
agenda para a Região Africana da OMS”, para ser apresentado à Quinquagésima-sexta sessão do 
Comité Regional; uma reunião preparatória de países, organizada pela Argélia; e a solicitação de 
propostas por parte de países dispostos a acolherem a conferência em 2008. 
 
2. Burkina Faso, Quénia, Mali, Moçambique, Nigéria, Ruanda, Senegal e África do Sul 
ofereceram-se para acolher a conferência. Após um período de reflexão, Quénia, Nigéria, Ruanda e 
Senegal retiraram as suas candidaturas. Para facilitar o consenso, a Argélia retirou a sua 
candidatura e ofereceu-se para organizar uma das reuniões preparatórias. Moçambique retirou a sua 
candidatura a favor da Àfrica do Sul. O Comité Regional mandatou o Director Regional para 
consultar os países por forma a reunir consenso sobre o país anfitrião e comunicar a decisão 
durante a Assembleia Mundial da Saúde em Maio de 2006 ou por ocasião da Quinquagésima-sexta 
sessão do Comité Regional do mesmo ano. 
 
3. Foram recebidas propostas de organização da conferência da parte de três Estados-Membros: 
Burkina Faso, Mali e África do Sul. O Director Regional acusou a recepção das mesmas com 
agrado e informou os distintos ministros da saúde sobre a necessidade de se reunir consenso a 
respeito da selecção do país organizador. 
 
4. A sede da OMS constituiu um grupo a nível mundial para trabalhar na preparação da 
conferência de 2008. Os seus membros incluem representantes do Conselho de Investigação em 
Saúde para o Desenvolvimento (COHRED), Fórum Mundial de Investigação em Saúde (GFHR), 
Banco Mundial e os pontos focais da OMS das Bases Factuais e Informação para as Políticas, 
Programa Especial para Investigação e Formação em Doenças Tropicais, e Políticas de 
Investigação e Cooperação. 
 
5. Realizaram-se, em 2006, reuniões ministeriais de alto nível sobre investigação em saúde para 
controlo das doenças e para o desenvolvimento, em Abuja (Março) e Accra (Junho). Os 
comunicados de ambas as reuniões abordavam os factores essenciais que limitam a transformação 
da investigação no desenvolvimento de sistemas e políticas de saúde. As reuniões identificaram 
ainda estratégias para o uso da investigação em saúde para o controlo das doenças e a melhoria da 
saúde pública nos países com um fardo elevado de doenças. 
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6. Um documento técnico intitulado “Investigação em saúde: agenda para a Região Africana da 
OMS,” foi analisado pelo Subcomité do Programa para ser apresentado ao Comité Regional. As 
recomendações, quer da reunião de Abuja, quer da reunião de Accra, foram incorporadas no 
documento. 
 
7. A OMS encontra-se a preparar um relatório regional completo através da recolha de 
informação e de indicadores sobre o estado actual da investigação em saúde e dos sistemas de 
conhecimento na Região Africana. Espera-se que o relatório possa ser apresentado para discussão e 
aprovação durante a reunião preparatória, antes de ser apresentado à conferência mundial de 2008. 
É importante que os ministérios da saúde, educação, ciência, tecnologia e outros sectores 
envolvidos na investigação relativa à saúde participem na reunião preparatória. 
 
8. Solicita-se ao Comité Regional que: 
 

a) seleccione o país que acolherá a Conferência Mundial de Investigação para a Saúde 
2008; 

 
b) que confirme que a Argélia irá acolher a reunião preparatória para a conferência, de 

preferência em meados de 2008; 
 
c) que nomeie os seguintes Estados-Membros para comporem a comissão orientadora que 

irá supervisionar a preparação da reunião na Argélia: Argélia, Burkina Faso, Gana, 
Quénia, Nigéria, Ruanda e Senegal. 


