Objectivos e
Estratégias
EXERCÍCIOS FISCAIS 2020–2023

VISÃO
Um mundo onde cada indivíduo
tem os cuidados de saúde
necessários para prosperar.
MISSÃO
A VillageReach transforma a
prestação de cuidados de saúde
para alcançar a todos.
VALORES ORGANIZACIONAIS

Nas últimas duas décadas, foram alcançados progressos
extraordinários no sentido de melhorar a saúde nos
países de baixo e médio rendimento (PBMRs) em todo
o mundo. A mortalidade infantil decresceu em 50%,
a mortalidade materna caiu em 45% e na maior parte
do mundo registou-se uma expansão significativa
no acesso aos serviços de saúde e na cobertura de
serviços baseados em evidências e que salvam vidas. Os
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e o enfoque
específico na cobertura universal de saúde (CUS) a
nível de políticas proporcionam uma oportunidade de
continuar esse progresso e asseguram que ninguém fica
sem os serviços de saúde primários de que necessita.

Não obstante este incrível progresso, persistem
desigualdades e lacunas de cobertura para aqueles
que se encontram nos níveis de rendimento mais
baixos, populações marginalizadas e outras
populações de difícil acesso.

Como colaboradores individuais e parceiros,
os nossos valores moldam a maneira
como abordamos o nosso trabalho e são
indispensáveis para alcançar o impacto.
Diversidade e Inclusão: A
participação equitativa do nosso
pessoal e parceiros aumenta o nosso
impacto colectivo.
Inovação: A criatividade e a
exploração destemida promovem
uma mudança duradoura.
Colaboração: Parcerias fortes
construídas na base da confiança são
vitais para o nosso alcance e impacto.
Excelência: Integridade, experiência
e aprendizagem contínuas conduzem
a resultados de qualidade.

Globalmente, 8,6 milhões de pessoas em PBMRs perdem a vida em decorrência da baixa qualidade de cuidados de saúde
ou o não acesso aos cuidados de saúde – cinco vezes mais do que todas as mortes globais por HIV/SIDA e três vezes mais
do que todas as mortes globais por diabetes.1 De acordo com o Banco Mundial, o pagamento de despesas de saúde extras
empurra 100 milhões de pessoas para a pobreza anualmente,2 subjacente à necessidade de serviços de saúde de qualidade
e preços acessíveis.
Desde a nossa fundação em Moçambique e em Seattle em 2000, a VillageReach defende a garantia de que os cuidados de
saúde de qualidade devem chegar a todas as comunidades, trabalhando com os parceiros na África subsariana, a fim de
resolver os desafios da prestação de cuidados de saúde na última milha – o nível mais baixo do sistema de saúde onde os
cuidados de saúde são prestados.
Actualmente, o nosso trabalho aumenta a disponibilidade de cuidados de saúde de qualidade para mais de 35
milhões de pessoas na África subsariana, ao aumentar o acesso a medicamentos e vacinas, melhorar a capacidade
do pessoal do sector da saúde e possibilitando uma melhor tomada de decisões para pacientes, profissionais de
saúde e decisores políticos.
1

Kruk ME et al. Mortalidade devido a sistemas de saúde de baixa qualidade na era da cobertura universal de saúde: uma análise sistemática de óbitos evitáveis
em 137 países. The Lancet. 2018; 392 (10160): 2203-2212.
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Grupo do Banco Mundial. Financiamento à saúde de alto desempenho para a cobertura universal de saúde: impulsionando o crescimento sustentável e
inclusivo no século XXI - sumário executivo (Inglês). 2019.
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Através do nosso trabalho, a VillageReach desenvolveu e
aperfeiçoou uma abordagem de co-criação de soluções
inovadoras na entrega de produtos e serviços de saúde,
integrando soluções com impacto comprovado no sistema
de saúde e assegurando que os governos e os seus parceiros
estejam preparados para mantê-las ao longo do tempo.
Estas soluções, e a abordagem da VillageReach, alteraram a
forma como os governos e os seus parceiros reconhecem e
valorizam o princípio de “alcançar a última milha”, levando
ao aumento dos recursos destinados a reforçar a prestação
de cuidados de saúde em comunidades rurais e remotas.
Conforme entramos no nosso 20º ano, a VillageReach
continua a construir e a redimensionar soluções que
transformam a forma como os cuidados de saúde são
prestados na última milha. Com base nas soluções que
desenvolvemos para melhorar o acesso a medicamentos e
materiais, iremos alargar a nossa abordagem para assegurar
que os produtos e serviços vão além da unidade de saúde,
trabalhando com os nossos parceiros para alcançar com
mais profundidade a comunidade e construir sistemas de
saúde adequados e centrados nas pessoas. A nossa visão
é um mundo onde todos tenham acesso aos cuidados de
saúde de qualidade necessários para prosperar. Para alcançar
esta visão e realmente melhorar e assegurar um acesso
equitativo a todas as comunidades, precisamos de sistemas
de saúde que compreendam os desejos, circunstâncias e
comportamentos únicos das pessoas a quem servem.

Objectivos
Aceleraremos o desenvolvimento de
sistemas de saúde centrados nas pessoas
para alcançar os mais carenciados,
resultando num melhor acesso a cuidados
de saúde de qualidade para mais 15
milhões de pessoas na África subsariana.
Seremos um líder global em colaboração
radical com os governos e o sector privado
no que toca a expandir e manter soluções
equitativas de prestação de cuidados de
saúde primários.
Construiremos uma organização
sustentável com capacidade de executar
com qualidade para alcançar os nossos
objectivos programáticos.

Construindo o Sistema de
Cuidados de Saúde Primários
do Futuro
A cobertura universal de saúde exige sistemas de cuidados
de saúde primários fortes e eficazes. As necessidades
de saúde estão a mudar e a tornarem-se cada vez mais
complexas devido à alteração da carga de doenças,
urbanização, migração e uma crescente população jovem,
Makanza, Equateur, República Democrática do Congo
exercendo pressões adicionais aos frágeis sistemas
Crédito: Henry Sempangi Sanyulye
de saúde. Os recentes desastres climáticos e eclosão
de doenças revelam a actual fragilidade dos sistemas de cuidados de saúde primários. Para combater esses efeitos,
precisamos de sistemas de saúde que sejam mais flexíveis, mais eficazes e mais resistentes a choques e mudanças.

“Uma forte plataforma de cuidados de saúde primários com envolvimento comunitário integrado no
sistema de saúde é a espinha dorsal da cobertura universal de saúde.”
– Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director Geral da OMS3

Porque as necessidades de saúde mudam, os sistemas de cuidados de saúde primários e os governos que os gerem
também devem mudar. Nos últimos anos, as soluções das empresas sociais e do sector privado começaram a identificar
formas únicas de satisfazer as necessidades de saúde dos pobres.
Associado ao crescimento constante das economias de muitos PBMRs, as pessoas terão mais escolhas em relação a
como e onde aceder aos serviços de saúde. O sistema de cuidados de saúde primários do futuro será cada vez mais
tecnológico e integrado, e mais eficaz para atender às necessidades individualizadas de cada indivíduo. Os
governos terão de liderar e estarem abertos à mudança para se adaptarem às necessidades das populações a quem servem.
3 Ghebreyesus TA. Todos os caminhos levam à cobertura universal de saúde. The Lancet. 2017; 5 (9): PE839-E840.
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ONDE
COMEÇA:
Um Sistema
de Saúde Sem
Feedback
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Global

Ecossistema
Nacional

Prestadores de
Cuidados de Saúde

Pessoas
Alcançadas

Pessoas Não
Alcançadas

Os governos também passarão de prestadores de serviços para reguladores de um ambiente de cuidados de saúde públicos
e privados diversificado, ao mesmo tempo que integram novas ofertas de serviços que aumentam a qualidade e a eficiência.
A VillageReach está bem posicionada para ajudar os governos a abraçar o futuro da prestação de cuidados de saúde
primários e a moldá-la para melhorar os resultados de saúde para todos.
Quando a VillageReach começou o nosso trabalho, os governos tinham muito poucos dados para monitorar locais, identificar
lacunas e, por fim, determinar onde os produtos de saúde precisavam ser distribuídos e que serviços eram necessários. Em
consequência disso, a entrega de medicamentos e vacinas às comunidades rurais era irregular, levando a fornecimentos pouco
fiáveis e a baixos níveis de serviço, particularmente na maior parte das comunidades carenciadas e de difícil acesso.
Os recursos globais disponíveis para o apoio aos sistemas de saúde dos países também não dispunham de dados dos
prestadores de cuidados de saúde e das comunidades a quem serviam, o que teria ajudado a conceber políticas ou práticas
de financiamento globais que respondessem às necessidades e exigências locais. Esta abordagem permitiu que os produtos
e serviços chegassem a algumas pessoas, mas deixou para trás um grande número de pessoas que não pôde aceder
aos serviços devido à disponibilidade limitada, a barreiras geográficas, ou ao desajuste entre os produtos e os serviços
disponíveis e as necessidades reais da comunidade.

O Nosso Primeiro Foco:
Unidades de Saúde e
Trabalhadores de Saúde
A VillageReach passou as últimas duas décadas a receber
feedback dos trabalhadores de saúde na última milha e a
utilizá-lo para desenvolver soluções que melhorassem a
disponibilidade dos serviços de saúde. Ao utilizar dados
Mopeia, Zambézia, Moçambique. Crédito: Denis Onyodi
e feedback dos profissionais de saúde para iluminar o
desempenho do sistema nas unidades de saúde rurais, temos sido capazes de ajudar os governos e os seus parceiros
a conceber e redimensionar soluções que aumentam a disponibilidade de produtos e serviços em áreas remotas. Esta
disponibilidade maior de produtos e serviços incrementou subsequentemente o número de pessoas que está a aceder a
cuidados de saúde de qualidade.

A

As necessidades dos trabalhadores
de saúde na última milha

FEEDBACK

PRIMEIRA
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Global
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À medida que os dados e informações disponíveis a partir da última milha vão aumentando, temos assistido a mudanças
nas políticas e práticas aos níveis nacional e global, que, por seu turno, conduzem a produtos e serviços mais apropriados
no sistema de cuidados de saúde.
Entretanto, apesar destas melhorias, existe uma lacuna persistente em relação a quem tem acesso a cuidados de saúde de
qualidade e quem não os tem. Embora o nosso trabalho até hoje tem ajudado os governos a criar um nível mais consistente
de disponibilidade de produtos e serviços na última milha, este tem-se revelado insuficiente para aumentar a procura e o
acesso a cuidados de saúde de qualidade por parte das populações mais difíceis de alcançar. Uma vez que a VillageReach
começou a penetrar mais profundamente na comunidade para compreender por que é que algumas pessoas têm acesso a
cuidados de saúde e outras não, chegámos a uma conclusão importante:

As soluções para aumentar a disponibilidade e acessibilidade de cuidados de saúde de
qualidade para as populações de difícil acesso são diferentes daquelas que alcançaram os
progressos a que assistimos hoje.

O Nosso Próximo Foco:
Sistemas de Saúde
Centrados nas Pessoas
Uma mudança para sistemas de cuidados de saúde
primários centrados nas pessoas é necessária para
superar barreiras persistentes aos cuidados – no presente
momento e no futuro. Para alcançar os segmentos da
população que está, actualmente, em risco de ficar
para trás, o sistema de saúde tem de mudar para
melhor incorporar as necessidades e as preferências
das pessoas na concepção e prestação dos serviços. Se
as necessidades das pessoas não são centrais para o
sistema de saúde, os produtos e os serviços baseiamse na conveniência do prestador de cuidados de saúde
ou da unidade e não de uma abordagem direccionada
baseada nas necessidades das pessoas.

Widjifake, Equateur, República Democrática do Congo.
Crédito: Henry Sempangi Sanyulye
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SEGUNDA
MUDANÇA:
Sistemas
de Saúde
Centrados nas
Pessoas

Necessidades e
requisitos das pessoas

FEEDBACK

Ecossistema
Global

Ecossistema
Nacional

Prestadores de
cuidados de saúde

B

Os produtos e
serviços certos...

C

...Quando são
necessários

Pessoas
alcançadas
...Onde são
necessários

D

...para alcançar
todas as pessoas
EQUIDADE

Ao construir uma compreensão mais profunda das necessidades únicas daqueles que não estão a aceder aos serviços
de saúde, a VillageReach pode ajudar a gerar mudanças ao longo do sistema. Este incremento de dados, informação
e feedback cria um ciclo virtuoso no sistema de saúde. Desde melhorar a forma como os cuidados são prestados ao
nível da unidade e da comunidade, a melhorar onde os produtos e serviços estão disponíveis, a impulsionar decisões
nacionais e globais sobre prioridades, financiamento e a entrega – ao se iluminar e amplificar a voz da comunidade,
constrói-se um sistema mais equitativo que está mais equipado para chegar a todas as pessoas.
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Abordagem da VillageReach
A VillageReach sempre teve uma tendência para uma
mudança rápida e transformadora e uma tendência
ainda maior para um impacto a longo prazo e sustentado
à escala. A confluência do compromisso global com a
CUS em relação à necessidade de contrariar a crescente
desigualdade exige que actuemos com urgência.
Os governos dos PBMRs estão a equilibrar múltiplas
prioridades e demandas, com orçamentos limitados. Eles
querem investir em mudanças de alto impacto que os
ajudarão a alcançar mais pessoas com serviços de cuidados
de saúde de qualidade, mas também querem ter a certeza
do impacto e das implicações antes de começarem a mudar
os seus sistemas para implementar uma nova abordagem.

Namutimbua, Niassa, Moçambique. Crédito: Denis Onyodi

O papel da VillageReach é ajudar a minimizar os riscos, colaborando com os governos e os seus
parceiros para desenvolver soluções, avaliar essas soluções e ajudar a definir o caminho crítico
para a expansão.
Podemos ajudar a demonstrar a demanda ou a necessidade de uma solução, definir o que é preciso para implementar
essas mudanças e iluminar os custos e as compensações. Estas são etapas críticas para absorver e expandir as soluções
transformadoras.
Uma mudança para sistemas de saúde centrados nas pessoas acontecerá ao longo do tempo e a velocidade dessa transição
depende do sistema de saúde de cada país. A VillageReach vai acelerar esta transição para sistemas de saúde
centrados nas pessoas, primeiro tornando os produtos e serviços mais acessíveis e convenientes e assegurando
que as necessidades e preferências dos utentes sejam centrais na concepção dessas soluções.

Para a VillageReach, acelerar o
desenvolvimento de sistemas de
saúde centrados nas pessoas significa
concentrar-se em soluções que são:
Desenvolvidas em parceria tanto
com as pessoas que utilizam o
sistema de saúde como com as que
prestam os serviços.
De acesso conveniente de forma
que os serviços estejam disponíveis
onde e quando as pessoas
precisarem deles.
Concebidas para atender às
necessidades de grupos que
necessitam, tais como adolescentes
ou comunidades desligadas do
sistema de saúde.
Organizadas em torno das
necessidades e expectativas de saúde
das pessoas e não de doenças.
Adequadas e flexíveis para responder
a necessidades em mudança.

A nossa abordagem é aditiva, reunindo as
necessidades do sistema de saúde com as
necessidades daqueles que recebem serviços
de saúde.
CENTRADA NOS
SISTEMAS DE SAÚDE

CENTRADA NAS
PESSOAS

Compreender as
necessidades e
preferências dos
trabalhadores de saúde

Compreender os desejos,
necessidades e preferências
dos utentes

Serviços de rotina
disponíveis nas unidades

Os serviços são adequados
com mais opções para a
conveniência dos utentes

Serviços estruturados em
torno de serviços de saúde
ou preferências de gestão

Um enfoque nos serviços
concebidos em volta das
preferências dos utentes e não
de doenças ou de verticais.
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A VillageReach não fará isso sozinha. Acreditamos,
firmemente, que a acção colectiva é a única forma de criar
uma mudança duradoura. O nosso objectivo é estabelecer
o padrão para uma colaboração radical com os nossos
parceiros governamentais, o sector privado, doadores
e outros implementadores. Reforçaremos as parcerias
existentes e buscaremos novas parcerias necessárias para
tornar possível e acelerar as mudanças ao nível dos sistemas.

Estratégias
Programáticas
Para o EF20-23

Reconhecemos que simplesmente desenvolver soluções
não é suficiente; precisamos ver essas mudanças
sustentadas. Até mesmo soluções comprovadas não
conseguiram desenvolver-se e expandir de maneira a
possibilitar aos governos adoptar, sustentar e gerir as
soluções. A VillageReach aborda esta questão por meio
de colaboração com o governo desde o início a fim de
construir uma trajectória de expansão definida para
a projecção, desenvolvimento e implementação de
soluções. Esta abordagem aborda sistematicamente a
governação, gestão, custos e parcerias necessárias para
impulsionar soluções à escala.

Desenvolver, implementar e avaliar
soluções de alto impacto que melhorem
a disponibilidade e acessibilidade dos
serviços de cuidados de saúde primários
para as pessoas que necessitam.
Criar o ambiente propício necessário para
absorver e sustentar soluções inovadoras.
Influenciar o diálogo global por meio da
utilização de evidências e do envolvimento
em coligações para chamar à atenção para
os benefícios e custos das soluções de
cuidados de saúde primários centrados
nas pessoas que alcançam a todos.

Princípios
Fundamentais da
Nossa Abordagem

Criar parcerias estratégicas para encorajar
a replicação de soluções comprovadas
em outras regiões geográficas de modo a
expandir o alcance e o impacto.

Começamos por aprender o que as pessoas
necessitam do sistema de saúde, construindo
soluções que começam na última milha.

Trabalhamos com o governo, parceiros e o sector
privado para expandir soluções comprovadas
de uma maneira eficiente e sustentável e fazer a
transição do nosso apoio para estas soluções.
Acompanhamos os nossos parceiros à medida que
eles mantêm e gerem as soluções ao longo do tempo.
Utilizamos o nosso trabalho em países centrais
e países parceiros para a replicar soluções
comprovadas, desenvolver uma base de evidências
e defender uma mudança global.

MANTER

Impacto

Desenvolvemos e avaliamos soluções num
pequeno conjunto de países centrais da África
Subsariana onde possuímos experiência e relações
profundas e um compromisso de presença a longo
prazo. Alinhamos as soluções com as prioridades,
planos e políticas governamentais.

EXPANDIR & FAZER
A TRANSIÇÃO

REPLICAR A
SOLUÇÃO

DESENVOLVER &
AVALIAR

APRENDER

Tempo
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Medindo o Nosso Sucesso –
Estratégias Programáticas
O nosso impacto provém das soluções individuais que
desenvolvemos, expandimos e das quais fazemos a transição.
Mediremos o impacto colectivo destas soluções, medindo o
seu impacto na:
Melhoria da disponibilidade de medicamentos e
serviços quando e onde as pessoas precisarem deles.
Melhoria da capacidade de o governo, o sector privado e
os parceiros técnicos absorverem novas soluções.
Namutimbua, Niassa, Moçambique. Crédito: Denis Onyodi

Replicação das soluções implantadas em novas regiões
geográficas.

Verificaremos anualmente o número de pessoas alcançadas por cada solução, desagregando estes números sempre que
possível a fim de monitorar quem é atingido pelas nossas soluções. Além disso, acompanharemos a saúde da nossa carteira,
monitorando o número de soluções centradas nas pessoas, o seu movimento através das fases da nossa abordagem
(aprender, desenvolver e avaliar, expandir e replicar, fazer a transição) e a geração de evidências de qualidade sobre os
custos e o impacto. Para soluções em transição, iremos monitorar o impacto da solução pós-transição com o objectivo de
alcançar um impacto sustentado à escala através de outras para pelo menos três soluções. Finalmente, mediremos o nosso
progresso com base numa estratégia de advocacia definida e monitoraremos como a nossa base de evidências influencia as
agendas nacional, regional e global.

Crescimento e Estabilidade Organizacionais
A capacidade de a VillageReach cumprir com os seus objectivos e estratégias programáticas depende de uma
equipa global diversificada, curiosa e ágil unida pelo compromisso com a nossa missão e o trabalho em disciplinas
e áreas técnicas com vista a criar uma mudança sistémica. Estamos cientes de que colaboradores empenhados e que
se sentem pessoalmente apoiados na VillageReach são a razão pela qual somos capazes de desenvolver e implementar
soluções inovadoras e de alto impacto que melhoram a prestação de cuidados de saúde primários.
Para alcançar este impacto e criar uma mudança
duradoura, a VillageReach continuará a reforçar
a sua equipa de especialistas com vasto leque de
conhecimentos, incluindo cadeia de abastecimento e
logística, design centrado no ser humano, tecnologias
de saúde digitais, análise de dados, desenvolvimento da
mão-de-obra no sector de saúde, envolvimento do sector
privado, pensamento sistémico, política, advocacia e
financiamento, gestão da mudança, e comunicações.

Estratégias
Organizacionais
Manter uma organização saudável que
envolva activamente o pessoal na melhoria
contínua do desempenho e na construção
de uma cultura de inovação.

O nosso sucesso depende também da nossa capacidade
de construir diversas parcerias de financiamento que
proporcionam flexibilidade e recursos para investir nas
Continuar a construir uma carteira de
soluções mais impactantes. Com a nossa experiência na
financiamento
diversificada que promova
expansão de inovações de sistemas de saúde que têm
a estabilidade financeira e organizacional,
impacto na última milha, a VillageReach tem crescido,
suportada por métricas claras e sistemas e
rapidamente, ao mesmo tempo que é cada vez mais
selectiva nos tipos de trabalho e financiamento que busca.
processos eficientes.
Basear-nos-emos na nossa vasta carteira de soluções
relevantes para a missão com muitos financiadores e
parceiros diferentes. Iremos também investir nas ferramentas e sistemas que elevam a nossa eficiência operacional,
apoiam o nosso pessoal e aumentam a nossa capacidade de monitorar o nosso impacto.

Durante o nosso período estratégico anterior, a VillageReach reforçou a equipa em sete países. Este crescimento permitiunos aumentar a diversidade, desenvolver novas parcerias e impulsionar a mudança à escala em múltiplas regiões
7

geográficas. Manteremos uma estrutura organizacional e uma presença geográfica ágeis que tornam possível ter impacto
mensurável a nível de um país, demonstrando ao mesmo tempo a replicabilidade das nossas soluções através de
parcerias. Manteremos um pequeno conjunto de países centrais na África Subsariana para investir na compreensão das
necessidades dos utentes, manter relações profundas com os governos e desenvolver, implementar e expandir inovações.
Em seguida, identificaremos selectivamente os países parceiros onde podemos trabalhar com parceiros e governos
alinhados pelo valor para replicar soluções comprovadas de forma que possamos aumentar o nosso alcance e impacto.
Seremos selectivos quanto ao nosso crescimento, tanto nos países centrais como nos países parceiros.

Medindo o Nosso Sucesso –
Estratégias Organizacionais
Para medir o nosso progresso em relação às nossas
estratégias organizacionais, iremos avaliar o nosso
progresso nos seguintes pontos:
Manter um elevado nível de envolvimento dos colaboradores,
que se mede através de uma avaliação regular das
medidas de mentalidade e pertença de crescimento.
Manter conhecimentos técnicos suficientes tanto em
áreas técnicas programáticas fulcrais, bem como em
finanças e operações em todos os escritórios, com uma
forte incidência nos nossos escritórios em África.
Aumentar a nossa reserva operacional em pelo menos
50% para aumentar a nossa estabilidade financeira.
Criar um conjunto de recursos flexível para investir em
novas soluções.
Manter uma dimensão organizacional apropriada para
apoiar os nossos objectivos e estratégias programáticas.
Aumentar a eficiência operacional por meio de sistemas
bem-sucedidos e melhorias nos processos.

Makanza, Equateur, República Democrática do Congo
Crédito: Henry Sempangi Sanyulye

Momento de Agir
Agora é o momento de acelerar o passo e ajudar a mudar
a trajectória para uma que permita a comunidade global
cumprir com os seus ousados e ambiciosos objectivos
de cobertura universal da saúde. Em suporte a isso,
colaboraremos em soluções redimensionáveis e centradas
nas pessoas que alcançam equidade na prestação de
serviços de saúde para todos. Alinharemos recursos
escassos através de um conjunto de necessidades mais
amplo para melhorar os resultados de saúde. Aceleraremos
o progresso concentrando-nos no porquê de quem está a
ser deixado para trás, concebendo soluções de prestação de
cuidados de saúde que dão resposta.

“Chegou o momento de renovar o nosso
compromisso global... e reinventar os
cuidados de saúde primários de uma
forma que acelere o progresso rumo a
uma cobertura universal de saúde…
Temos as ferramentas e a liderança
global para fazer isso acontecer, sendo
que devemos agarrar a oportunidade
com ambas as mãos”.
– Dr. Agnes Binagwaho, Vice-Reitor da University of Global
Health Equity e Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director Geral da OMS
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