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O relatório mundial de saúde – Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura
universal
Ter boa saúde é essencial ao bem-estar humano e para o contínuo desenvolvimento social e econômico.
Os Estados-Membros da OMS têm como alvo de desenvolvimento de seus sistemas de financiamento da
saúde para garantir que todas as pessoas possam os serviços de saúde, sendo protegidos contra
dificuldades financeiras associadas ao pagar por eles.
Neste relatório a Organização Mundial da
Saúde mapeia o que os países podem fazer
para modificar seus sistemas de
financiamento para que eles possam se
mover mais rapidamente para esse
objetivo – cobertura universal – e sustentar
os ganhos que foram alcançados. O
relatório baseia-se em novas pesquisas e
lições aprendidas com a experiência do
país. Ele fornece uma agenda de ação para
os países em todas as fases de
desenvolvimento e propõe formas que a
comunidade internacional pode melhor
apoiar os esforços em países de baixa
renda para atingir a cobertura universal e
melhorar os resultados de saúde.
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Mortes por malária estão em baixa, mas o progresso continua
frágil
As taxas de mortalidade por malaria caíram de 25%
globalmente desde 2000, de acordo com o Relatório Mundial
de malária de 2011. Este é o resultado de uma significativa
ampliação da prevenção da malária e medidas de controle na
ultima década, incluindo o uso generalizado de mosquiteiros,
melhores diagnósticos e uma maior disponibilidade de
medicamentos eficazes para tratar a malária.
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