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COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

 
Díli, 27 de setembro de 2016 

Timor-Leste foi “o país que mais progrediu” nas metas de Saúde 

Um grande estudo, apresentado pelas Nações Unidas na quarta-feira, 21 de setembro, e publicado na 

revista médica The Lancet, classificou Timor-Leste como o país, de entre 188 nações, que mais progrediu 

nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)relativos às metas da Saúde, no 

período de 2000-2015. 

O estudo, intitulado “Medir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relativos à saúde em 188 países: 

uma análise de base do Estudo sobre o Peso Global da Doença, de 2015” (no original, em inglês: 

Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the 

Global Burden of Disease Study 2015), analisou os dados relativos a 33 indicadores dos ODS relacionados 

com a Saúde, durante o período 1990-2015. Estes dados do desempenho dos 188 países ajudará a criar a 

base para os novos indicadores daqueles ODS. 

O estudo afirma que "em Timor-Leste, as alterações nos indicadores dos ODS relacionados com a saúde 

foram em grande parte alcançadas devido a melhoramentos nos seguintes aspetos: cobertura universal dos 

cuidados de saúde; aumento da presença de profissionais qualificados durante os partos; acesso a 

contraceção moderna; da taxa de mortalidade infantil com menos de cinco anos e neonatal; combate aos 

atrasos de crescimento das crianças; redução da exposição a água não potável e falta de saneamento; e 

cessação de conflitos mortais". 

Foi também destacado que “nos anos mais recentes, a reforma dos cuidados de saúde e o seu 

financiamento foram prioridades nas agendas políticas em Timor-Leste, incluindo a implementação pelo 

Ministério de Saúde de um Pacote de Serviços Básicos de Saúde e um Pacote de Serviços Hospitalares”. 

A classificação de Timor-Leste no índice mundial das Nações Unidas é agora de 122 em 188 nações 

analisadas. 

O VI Governo Constitucional pôs em prática grandes programas de saúde, desde Fevereiro de 2015, para 

se certificar de que este excelente progresso não é apenas mantido, mas acelerado. Entre eles, temos a 

Campanha Nacional de Imunização contra o Sarampo, Rubéola e Poliomielite, que abrangeu mais de 96% 

das crianças com menos de 15 anos de idade. Também o lançamento do Pacote Abrangente de Cuidados 

Primários de Saúde e do Programa de Saúde na Família, e o desenvolvimento e aprovação do Regime de 
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Controlo do Tabagismo, com a respetiva campanha de educação e serviços de apoio, são iniciativas que 

merecem ser salientados. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, observou, com orgulho, que “ser reconhecido 

como a nação que mais progrediu no campo da saúde prova que estamos no caminho certo. É um 

incentivo que nos anima a prosseguir com mais vigor na melhoria da saúde e do bem-estar dos nossos 

cidadãos." FIM 


