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 O atual programa geral de trabalho da Organização Mundial da Saúde termina em 
dezembro de 2005. Prevê-se que o Décimo Primeiro Programa Geral de Trabalho (PGT), 
que cobrirá o período 2006-20015, apresente uma visão estratégica de longo prazo para a 
saúde e o desenvolvimento e proporcione ampla orientação para o trabalho da 
Organização como líder da saúde e desenvolvimento no âmbito mundial. Este PGT tem 
um período mais longo do que os programas de trabalho anteriores para permitir o pleno 
planejamento e execução das Metas de Desenvolvimento do Milênio até 2015. 
 
 Esta versão preliminar do Décimo Primeiro Programa Geral de Trabalho da OMS, 
2006-2015, é submetida ao 45º Conselho Diretor, 56ª Sessão do Comitê Regional para as 
Américas, para que a examine e formule comentários, como está sendo feito nas outras 
Regiões da OMS. 
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1. O próximo Programa Geral de Trabalho será um documento ímpar em vários sentidos. Pela 
primeira vez, cobrirá um período de dez anos. De forma significativa, proporcionará um panorama 
estratégico de longo prazo do mundo e uma posição da saúde, em vez da situação em curto prazo da 
saúde pública. Esta visão de longo prazo é considerada necessária porque a saúde quer seja de um 
indivíduo ou de uma população, não pode existir fora do contexto das economias nacionais, do 
desenvolvimento, da segurança nacional, da política internacional e de outros fatores. 
 
2. Em segundo lugar, o Programa Geral usará as ferramentas para reflexões e ações futuras, 
envolvendo previsão de tendências, procura de quadros conjunturais alternativos para o futuro da saúde, 
estabelecimento de futuros preferenciais e panoramas comuns e formulação de estratégias para atingir 
estes panoramas considerando as conjunturas. Além disso, irá reconsiderar como os diversos 
protagonistas da saúde pública global, incluindo a OMS, devem responder. 
 
3. O Programa Geral deve ser visto não como uma nova visão para alcançar saúde, mas como uma 
apresentação das diferentes rotas para se chegar à saúde. Contudo, irá incorporar os valores de outros 
trabalhos preditivos, como a estratégia global Saúde para Todos e as Metas de Desenvolvimento para o 
Milênio assim como questões específicas documentadas em informes recentes sobre a saúde no mundo, 
assim como em publicações do Banco Mundial e de outros parceiros e instituições acadêmicas. A 
Organização como um todo, incluindo os países-membros e o secretariado, junto com nossas agências 
associadas, organizações intergovernamentais e não-governamentais e até o setor empresarial deveriam 
se considerar dirigentes de mudanças ao estudarem o Programa Geral. Cada um desempenha um papel 
diferenciado e sua trajetória modifica-se à medida que é influenciado pelos demais. 
 
4. Espera-se que a elaboração do Programa Geral envolva os países-membros, a participação de 
funcionários de todos os níveis da OMS, de parceiros e de especialistas externos em futurologia e em 
outras áreas. As fases preliminares da elaboração incluirão coleta de informações e pesquisas 
bibliográficas para verificar quais os processos e documentos existentes na área de saúde pública e 
outras disciplinas que podem proporcionar modelos. Inicialmente estão previstas discussões com 
escritórios regionais para que se possa conhecer trabalhos, consultas e atividades semelhantes, sejam 
eles já realizados ou em fase de planejamento, e considerar como poderiam contribuir para o Programa 
Geral. Organizações privadas especializadas na elaboração de modelos do futuro também serão 
selecionadas para colaborar com o processo. 
 

5. Após obtenção dos fundamentos apropriados, serão realizados seminários ou consultas em cada 
região para obter um panorama das questões relevantes aos quadros conjunturais. Estas reuniões teriam 
a forma de debates dinâmicos, formulados para incentivar o pensamento criativo. Para criar um 
Programa Geral que estimule a comunidade da saúde global, serão envidados esforços para fugir aos 
padrões usuais de pensamento e de respostas e criar modelos originais de atuação para a OMS, que 
influenciarão a saúde. As fases finais da elaboração irão reunir todo o trabalho anterior, transformando-o 
em um documento coerente. Serão realizadas discussões com grupos estratégicos bem posicionados de 
forma que a OMS, como uma organização aberta e inclusiva, possa aprender com seus parceiros. 
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6. O processo de elaboração do Programa Geral é considerado tão significativo e estratégico para 
a OMS quanto o documento propriamente dito. Espera-se que a formulação de perguntas e situações 
hipotéticas suscite discussões mais amplas sobre o posicionamento da Organização, a relevância das 
metas e a direção sinérgica e estratégica de todos os que contribuem para a saúde pública global. 

 
7. O Programa Geral não deve ser considerado apenas um documento de planejamento para a 
OMS; deverá sim, ser um documento estratégico que trace os possíveis rumos futuros para a 
Organização.  O Programa Geral pode ser formulado tanto para desencadear discussões de 
planejamentos que fujam do convencional e que sirvam como referência, como para fomentar 
reflexões à medida que o futuro se manifesta e a visão do papel da OMS na saúde evolua como uma 
questão global. O processo de criação do Programa Geral, e talvez a forma como será usado dentro e 
fora da Organização, foi concebido para evitar que se atue como habitualmente. 
 
8. O delineamento geral contido no Anexo 1 está dividido em três partes e seis capítulos. Cada 
capítulo estabelece seu próprio objetivo e justificativa, relaciona os assuntos principais a serem 
tratados e as formas possíveis de abordagem das questões (consultas específicas, dados obtidos de 
outros artigos e processos, ou revisões específicas).  A estrutura geral sofrerá alterações à medida que 
o trabalho progredir. 

 
9. Os pontos principais relacionados à elaboração do Programa Geral estão estabelecidos no 
Anexo 2. 
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ANEXO 1 
 
 

DELINEAMENTO DA REDAÇÃO 
 
 
PREFÁCIO DO DIRETOR-GERAL  

 
O prefácio apresentará o Programa Geral de Trabalho enfatizando as principais metas da OMS. 

O prefácio enfatizará a necessidade de garantir que todos se beneficiem de melhores condições de 
saúde e que sejam reduzidas as desigualdades em saúde, tanto dentro dos países como entre eles. 
Destacará a urgência de cumprir as Metas de Desenvolvimento do Milênio acordadas 
internacionalmente e estabelecidas em contexto mais amplo de saúde e desenvolvimento. 

 
 
VISÃO GERAL 
 

Objetivo: Delinear o projeto e propósito do Programa Geral de Trabalho. Esta seção indicará de forma 
breve o que é e o que não é o Programa Geral; como deve ser usado e por quem; os motivos e as 
aplicações da abordagem dos quadros conjunturais; e, o processo de elaboração.  Mostrará, outrossim, 
como o Programa Geral foi usado no passado e no que este 11o programa difere dos anteriores. 

 
 
PARTE I. SAÚDE: UMA PREOCUPAÇÃO GLOBAL 

 
Capítulo 1: A posição da saúde 

 
Objetivo: Reafirmar a definição básica de saúde (como enunciada na Constituição da OMS) e colocar 
de modo claro a saúde pública dentro do amplo contexto de desenvolvimento. 

 
Justificativa: Atualmente diferentes pessoas e grupos vêm o papel desempenhado pela saúde e o que é 
necessário fazer para mantê-la e melhorá-la de forma diversa da vista no passado. É necessário que a 
OMS enuncie claramente o papel e a posição da saúde dentro do amplo contexto do desenvolvimento, 
incluindo a redução da pobreza, a gestão ambiental e a garantia dos direitos humanos, da igualdade 
entre os sexos e da segurança global. 

 
Possíveis itens a serem abordados 

 
(a) Reafirmação da definição  de saúde como expressa na Constituição da OMS e reiterada 
na Declaração de Alma-Ata e estratégia global Saúde para Todos. 

 
(b) Discussão sobre saúde como meio e como finalidade para o desenvolvimento. Ao 
longo da história, a saúde tem sido valorizada por si mesma, mas no âmbito da população ela 
deve também ser vista como um instrumento dinâmico para atingir desenvolvimento social e 
econômico, justiça e segurança. 

 
(c) Posição da saúde no contexto mais amplo de desenvolvimento. Esta seção destacará as 
relações sinérgicas entre a saúde e outros aspectos do desenvolvimento (junto com possíveis 
constatações) e os vínculos entre setores, tais como redução da pobreza, igualdade social e entre 
homens e mulheres, desenvolvimento sustentável, boa governabilidade, gestão ambiental, 
direitos humanos e segurança global. 
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Alguns dos assuntos a serem tratados neste contexto estão delineados a seguir. 
 

•  Pobreza não significa apenas baixa renda mas também a debilitação de ampla gama de 
capacidades humanas fundamentais, incluindo a saúde. A saúde precária acomete os 
pobres de modo desproporcional, e problemas imprevistos de saúde levam estas 
pessoas a piores condições de pobreza (a "armadilha por razões médicas"). Uma 
importante estratégia da OMS tem sido a de reduzir o ônus da mortalidade e morbidade 
excessivas sofridas pelos pobres.1 Contudo, a redução da pobreza não é suficiente para 
reduzir as desigualdades de saúde. Foram realizadas constatações mostrando que, 
mesmo nos países mais ricos, as pessoas em piores condições econômicas têm uma 
expectativa de vida consideravelmente menor e mais doenças que os ricos. Essas 
diferenças constituem uma injustiça social e mostram também a suscetibilidade da 
saúde ao ambiente social e ao que agora é conhecido como “os determinantes sociais da 
saúde”. Outras questões importantes a serem examinadas são as desigualdades entre 
homens e mulheres, entre regiões, entre grupos étnicos, entre áreas rurais e urbanas e 
entre diferentes condições legais. 

 
•  A saúde é um objetivo importante do desenvolvimento; pode ser promovida mediante 

processos de crescimento econômico, que geram maiores rendas nacionais  efetivas 
per capita, porém a melhora nas condições de saúde é também uma meta por si mesma. 
A questão HIV/AIDS é um bom exemplo de um problema de saúde com implicações 
importantes para o desenvolvimento. Deve-se também considerar o papel da saúde no 
desenvolvimento sustentável conforme apresentado na Declaração sobre Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio (1992) e na Declaração sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento em Joanesburgo (2002). A saúde constitui, ao mesmo tempo, uma 
contribuição ao processo de crescimento e um produto deste; a riqueza leva à saúde e a 
saúde conduz à riqueza. Ao mirar além da importância do crescimento econômico para 
a saúde, esta seção examinará o papel dos gastos públicos, sobretudo com relação à 
assistência sanitária. 

 
•   A Constituição da OMS identifica o “mais alto padrão atingível de saúde” como “um 

dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinções” e  a Carta das Nações 
Unidas observa que a missão das Nações Unidas de salvaguardar a segurança depende 
do estabelecimento de “soluções de problemas econômicos, sociais, de saúde e 
relacionados a estes”.2 A partir disto, esta seção examinará o papel da saúde na 
segurança humana e na justiça social. 

 
(d) Baseando-se em (a), (b) e (c), será elaborado um enunciado sobre 
“posicionamento da saúde” que trate do papel e da posição da saúde, assim como de 
suas implicações quanto às políticas sanitárias e programas de desenvolvimento, com o 
objetivo de desafiar os interessados diretos a reconsiderar a posição da saúde. A maioria 
dos processos e das perspectivas mais amplos de desenvolvimento tem como finalidade 
melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas. Contudo, isto deve ficar mais explícito.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1  The world health report 1999: Making a difference. Geneva, World Health Organization, 1999. 
 

2 Carta das Nações Unidas, Artigo 55. 
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PARTE II.  O(S) FUTURO(S) DA SAÚDE E DO DESENVOLVIMENTO 

 
 

Capítulo 2: Uma introdução aos desafios fundamentais de saúde no mundo 
 
Objetivo: Apresentar o conceito de futuros e quadros conjunturais como uma ferramenta para melhor 
compreender o futuro, sobretudo fatores que afetarão a saúde pública, e ajudar a “escolher e criar o 
futuro”. 

 
Justificativa: Uma grande quantidade de fatores exerce influência sobre a saúde pública. Alguns são 
previsíveis, como o aumento da população de idosos; outros, como um vírus novo, não são. Alguns 
fatores, como o melhoramento das condições das mulheres ou novas vacinas, podem ter uma 
influência positiva, enquanto outros, como as guerras civis ou a escassez de água doce, podem ter 
repercussões negativas.  Embora certas tendências e condições sejam imprevisíveis, o estudo de 
possíveis quadros conjunturais (no âmbito geral e no de saúde) pode ajudar a caracterizar esses fatores 
e fornecer uma idéia sobre as formas como a comunidade global da saúde pode enfrentar os desafios 
surgidos. 

 
Possíveis itens a serem abordados 

 
(a) Justificativa para o uso da abordagem de “futuros da saúde”: não apenas como um meio 
de prever o futuro ("futuros plausíveis"), mas, o que é mais importante, como uma maneira de 
moldar o futuro ("futuro preferencial"). 

 
(b) Metodologia  usada (tendências, quadros conjunturais, visão, abordagens, estratégia), 
dificuldades encontradas (limitações da metodologia). 

 
(c) Introdução ao capítulo seguinte. 

 
Capítulo 3: Futuros plausíveis, quadros conjunturais gerais de saúde 

 
Objetivo: Apresentar quadros diferentes da saúde ao longo de 10 anos. Estes quadros podem incluir 
certas doenças e quadros clínicos, assim como dados epidemiológicos e econômicos convencionais, 
mas também devem ir além e apresentar a saúde como uma influência em áreas mais amplas de 
desenvolvimento, como as mencionadas na Parte I. 

 
Possíveis itens a serem abordados 

 
Os tópicos que podem ser apresentados para ilustrar os diferentes quadros conjunturais (sem 

uma ordem particular e sem cobrir uma lista completa) incluem: sistemas de saúde e resultados de 
saúde nas regiões subsaarianas da África; melhoria da saúde na Índia e China; a saúde em crise; países 
menos desenvolvidos; injustiça quanto ao acesso a alimentos e conseqüências; reforma dos sistemas de 
saúde em países com economia em transição; pesquisa e desenvolvimento em saúde; saúde em países 
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o impacto da 
incorporação de países à União Européia; AIDS, tuberculose e malária. 

 
A forma dos quadros conjuntural precisa levar em consideração: as realidades, tendências e 

previsões atuais, que possam ser feitas com um grau razoável de certeza; as ameaças e as 
oportunidades; os principais condutores de transformação e as formas como exercem sua influência; e, 
o planejamento de futuros de outras disciplinas que interagem com a saúde, incluindo mudanças no 
meio ambiente como um todo. Tais fatores externos incluem os quadros conjunturais de paz e de 
segurança, o impacto de diferentes determinantes econômicos, o impacto da globalização e o bom 
governo. Os protagonistas cujos papéis no âmbito da saúde seriam explorados incluem o setor privado, 
abrangendo as corporações transnacionais, as organizações não-governamentais e as instituições 
regionais multilaterais. Os quadros conjunturais podem também levar em consideração as implicações 
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do crescente papel da sociedade civil, um papel em transformação das Nações Unidas e o número 
crescente de parcerias internacionais. 

 
Os quadros conjunturais provavelmente cobrirão os pontos a seguir. 

 
(a) Quais são as tendências mais amplas? Como repercutem sobre a saúde no mundo, 
sobretudo nos países menos desenvolvidos e nas populações mais pobres? 

 
(b) Quem está morrendo, ficando incapacitado ou doente  e por que? Quem está saudável, 
quem não está e por que?  Quais são os problemas de saúde mais importantes e os principais 
riscos à saúde? 

 
(c) Quais são os desafios fundamentais? Estes poderiam incluir: 

 
• Necessidades de saúde de grupos específicos como pessoas pobres, crianças e 

populações indígenas. As pessoas mais pobres ainda sofrem uma carga de doenças 
intolerável, a maioria delas deve-se a um conjunto relativamente limitado de 
quadros clínicos, em geral passíveis de intervenções. 

 
• Desigualdades na saúde e no acesso à assistência sanitária.  As desigualdades entre 

homens e mulheres estão se ampliando, assim como as disparidades entre regiões, 
entre países e dentro de um mesmo país, e em termos de mortalidade de adultos, 
também entre diferentes grupos no mundo todo. 

 
• Níveis de recursos para fazer mudanças significativas na saúde das populações, em 

termos de recursos humanos e financeiros de todos os protagonistas.  Os papéis e as 
responsabilidades das funções centrais de saúde devem ser redefinidos e 
redistribuídos para que os recursos possam ser utilizados de forma eficaz, incluindo 
auxílio oficial ao desenvolvimento e iniciativas globais. As opções para reduzir as 
disparidades na disponibilidade e igualdade de recursos precisam ser examinadas. 

 
• Potencial dos sistemas de saúde para prestar com eficácia serviços de saúde 

apropriados. O nível de liderança política e governabilidade na formulação de 
políticas e a função dos setores privados ou empresariais na gestão da saúde 
necessitam ser examinados. 

 
• Capacidade de colocar em prática conhecimentos existentes e conhecimentos 

novos. Existe uma discrepância entre o que é conhecido como eficaz e o que é 
adotado como política e prática atuais. 

 
• Impacto de situações específicas nos sistemas de saúde e no desenvolvimento de 

forma geral.  Entre elas, o HIV/AIDS, o ônus dobrado de doenças transmissíveis e 
não-transmissíveis, o envelhecimento das populações, as condições ambientais e 
outras crises e emergências. 

 
• Necessidade de influenciar outros setores para melhorar os determinantes 

subjacentes aos assuntos sanitários  
 

• Assuntos derivados da globalização. Entre eles tecnologia da informação e novas 
possibilidades de comunicação, assim como possível impacto da liberalização do 
comércio sobre a saúde (impacto sobre medicamentos, acesso a medicamentos 
e custo de medicamentos) e sobre produtos e serviços básicos de saúde. 
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A seguir encontram-se descritos brevemente três panoramas de como o futuro poderá se 
assemelhar. 

 
Quadro conjuntural A: Um futuro estável e razoavelmente previsível 

 
Objetivo: Apresentar um quadro de um futuro relativamente estável e razoavelmente previsível, 
obtido por meio de práticas tradicionais de planejamento estratégico. 

 
Justificativa: Esta projeção será um exemplo de processos de planejamento atuais e servirá 
principalmente como um modelo de referência para os outros dois quadros conjunturais, que 
apresentam maiores mudanças. 

 
Quadro conjuntural B: Uma série de futuros incertos 

 
Objetivo: Apresentar um quadro de um futuro com mudanças maiores que as tipicamente 
planejadas. O ambiente está mudando e doenças ou tecnologias novas implicam em desafios 
novos ou exigem ferramentas diferentes. 

 
Justificativa:  Esta projeção será um exemplo de um nível de mudanças que, apesar de não ser 
ilusório, ultrapassa o que é normalmente planejado. 

 
Quadro conjuntural C: Mudança radical 

 
Objetivo:  Apresentar um quadro de um futuro de grandes transformações e indicar como as 
transformações podem influir na saúde ou vice-versa. 

 
Justificativa: Se o ambiente da saúde muda radicalmente, a Organização e a comunidade global 
de saúde devem mudar igualmente. Grandes mudanças poderiam ser positivas, como o 
desenvolvimento de uma vacina contra HIV/AIDS, ou negativas, como o surto de uma 
pandemia virulenta nova.  O vislumbre de tais mudanças radicais ajuda os sistemas a se 
tornarem mais flexíveis e se adaptarem a mudanças menos dramáticas. 

 
 
 
PARTE III.   ATUAR AGORA PARA INFLUENCIAR O FUTURO DA SAÚDE 

 
 

Capítulo 4: Convocação para agir 
 
Objetivo: Estimular o pensamento crítico sobre as direções estratégicas que a OMS e diversos 
protagonistas devem perseguir em assuntos de saúde. Usando os quadros conjunturais descritos acima, 
o capítulo examinará e identificará uma variedade de direções estratégicas, de opções ou seqüências de 
ação alternativos para atingir futuros (panoramas) “preferenciais”, 
com base nos valores e princípios da OMS. 

 
Justificativa: Os quadros conjunturais apresentados tratarão de futuros plausíveis (positivos ou 
negativos). Isto permitirá compreender as tendências emergentes e, o que é mais importante, avaliar 
opções e determinar seqüências de ações. Tais ações devem estar fundamentadas nos valores básicos e 
nos objetivos subjacentes da OMS. 

 
Possíveis itens a serem abordados: Um enunciado do panorama para levar a cabo mudanças 
positivas e estratégias derivadas de tendências e de quadros conjunturais. 
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Capítulo 5: Implicações para a OMS 

 
Objetivo: Ao levantar várias questões, discutir as implicações para a OMS das informações 
apresentadas no capítulo anterior e reavaliar seu papel na saúde. 

 
Justificativa: A OMS será invocada para assumir várias funções. Estas funções devem ser discutidas e 
definidas. 

 
Possíveis itens a serem abordados 

 
(a) Há algum papel para a liderança global em saúde? Quais as formas e domínios que esta 
liderança deve ser expressa? Quais são os prováveis desafios e desafiantes principais? Quais 
habilidades precisam ser desenvolvidas para exercer esta liderança com maior eficácia? O que 
está sendo feito para desenvolver a próxima geração de líderes em todos os níveis? 

 
(b) O que se conhece sobre o papel da OMS em nível nacional? O que se espera da 
Organização e estaria ela satisfazendo as expectativas? O que isso implica em termos de 
desenvolvimento de habilidades, recrutamento e outros aspectos de recursos humanos? 

 
(c) Quais as escolhas necessárias tanto em termos de posicionamento da saúde como de 
influência sobre os determinantes da saúde?  Como estas escolhas devem ser postas em prática e 
ao mesmo tempo manter a flexibilidade para responder ao inesperado? 

 
(d) A Organização deveria ter maior influência nas políticas de desenvolvimento? Caso 
positivo, em quais políticas e em que direção? Estaria ela qualificada para tal?  Como seria 
possível avaliar a eficácia? Existem conseqüências ocultas ao apoiar ou influenciar políticas e 
como devem ser consideradas nos processos de tomada de decisão? 

 
(e)  A Organização poderia ter uma atuação mais eficaz com os governos? As relações 
estabelecidas atuais deveriam ser adaptadas e quais os vínculos principais a serem feitos? 

 
(f) Qual o significado prático de “prioridades”? Como se manifestam estas prioridades e 
como se relacionam com as metas?  As metas têm sido atingidas e quais seus impactos? O 
estabelecimento e implementação de prioridades se ajustam aos princípios centrais da 
Organização e vice-versa?  

 
(g) Como o papel da OMS e de outros parceiros seria supervisionado e avaliado? Quais, 
como e por quem as funções centrais devem ser supervisionadas?  

 
Capítulo 6: Compromissos internacionais e a comunidade internacional 

 
Objetivo: Descrever os compromissos internacionais e a forma esperada de desenvolvimento das 
funções dos países-membros e de outros associados frente à situação sanitária.  

 
Justificativa:  É necessário compreender bem o contexto internacional da saúde e os compromissos já 
acordados pelos governos e parceiros para a conquista da saúde.  

 
Possíveis itens a serem abordados 

 
(a) Descrição breve (incluindo metas e objetivos) e análise da relevância e progresso dos 
diversos instrumentos relacionados à saúde: Metas de Desenvolvimento do Milênio,  Programa 
de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 
1994)  e a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS. 
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(b) A configuração dos protagonistas na saúde mudou nos últimos dez anos.  O que se 
espera dos diversos parceiros e protagonistas em âmbito local e global? Quais as funções e 
responsabilidades dos países-membros e de outros parceiros (organizações do sistema das 
Nações Unidas, agências bilaterais, sociedade civil, organizações não-governamentais, setor 
privado) com base em suas vantagens relativas? 

 
(c) Qual o papel específico e as responsabilidades da OMS na saúde mundial? Quais são 
suas funções e produções fundamentais? 

 
(d) Princípios básicos para trabalhar com eficácia em conjunto. Tais princípios incluem: 
basear as ações em comprovações e o aprendizado na experiência; determinar a 
responsabilidade principal para o estabelecimento de prioridades e de graus de urgência, assim 
como para o estabelecimento de parcerias e posses; garantir a harmonização, sustentabilidade e 
prestação de contas. 

 
(e) Qual a função dos parceiros novos,  não-tradicionais e como esta função deve ser 
desenvolvida? As diferentes funções deveriam ser mutuamente exclusivas ou se sobreporem? 
Até que ponto, caso se sobreponham? 

 
(f) Os setores empresariais constituem uma área nova para parcerias?  Quais seriam suas 
funções e responsabilidades. Quais conseqüências poderiam advir de tais parcerias? 

 
(g) Exemplos específicos de como o Programa Geral pode ser usado interna e 
externamente à Organização. 

 
 
 
CONCLUSÃO 

 
 

[A ser redigida] 
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ANEXO 2 
 
 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
 
 
 
ESTRUTURA CONCEITUAL 

 
 

Durante 2004, a elaboração do Programa Geral de Trabalho foi concebido como um processo de 
abertura divergente, com o propósito de gerar e acumular informações. Esta parte do processo 
envolverá diferentes quadros conjunturais, recursos regionais e nacionais, inclusive de comitês 
regionais, assim como contribuições de consultores externos, acadêmicos e outros especialistas. 

 
Durante 2005 deve ocorrer um processo convergente que incluirá os pontos de vista do 

Conselho Executivo e da Assembléia Mundial da Saúde. Esta parte do processo será necessariamente 
mais participativa que a da parte divergente.  O processo divergente é mais técnico: o convergente 
poderá ser mais político. 

 
 
 
MECANISMOS ORGANIZACIONAIS 

 
O trabalho no Programa Geral é coordenado por uma pequena equipe no Secretariado da OMS, 

auxiliada por uma força-tarefa, por um grupo coordenador e por um grupo supervisor. 
 

A força-tarefa é composta por membros da OMS. Sua função é colaborar na gestão do processo 
de elaboração do Programa Geral; assegurar a interatividade de um processo de consultas internas e 
externas; supervisionar o progresso de consultas com os centros regionais e sugerir maneiras de 
aperfeiçoar o processo e o conteúdo. 

 
O grupo coordenador é composto por Diretores de Gestão do Programa dos seis escritórios 

regionais, que incorporam esta atividade em suas reuniões ordinárias. O grupo administra e coordena o 
processo de elaboração, incluindo a revisão e finalização das propostas preparadas pela força-tarefa; 
assegura que o Programa Geral é informado das necessidades e interesses dos países-membros; propõe 
formas de garantir o sentido da propriedade do produto final; e, aconselha o Diretor-Geral. O grupo 
trabalha com as contribuições dadas pelos gerentes de programas dos diferentes níveis da Organização 
e se beneficia destas. 

 
O grupo supervisor será constituído de participantes da reunião do diretor-geral com sua equipe 

de escalão superior e com os diretores regionais.  Esses grupos examinarão periodicamente o 
progresso e proporcionarão supervisão estratégica. 

 
 
 
ETAPAS 

 
 

• Manter reuniões ordinárias dos grupos de força-tarefa e do grupo coordenador. 
 

• Localizar e compilar documentos relevantes em toda a OMS, incluindo escritórios regionais e 
nacionais, para servir como documentação de informações antecedentes, e garantir o vínculo a 
outros processos (tal como trabalho nas Metas de Desenvolvimento do Milênio). 
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• Identificar especialistas em futuros para trabalhar na formulação de quadros conjunturais 
(processo e conteúdo). 

 
• Antes do final de 2004, organizar consultas com um número limitado de participantes para 

verificar os quadros conjunturais e elaborar estratégias para o futuro. 
 
• Apresentar um delineamento do Programa Geral e das informações sobre a elaboração aos  

comitês regionais em 2004 para comentários e sugestões. 
 
• Apoiar estudos de caso, em alguns países selecionados, sobre o futuro plausível e sobre as 

funções dos ministérios da saúde, da OMS e de parceiros. 
 
• Ao final de 2004 ou início de 2005, convocar uma ou mais consultas com os parceiros, a serem 

organizadas de acordo com outras reuniões. 
 
• Apresentar o delineamento e as informações sobre a elaboração ao Conselho Executivo em sua  

115a sessão (janeiro de2005). 
 
• Organizar consultas durante 2005 para criar um sentido de propriedade do Programa Geral e 

para formular estratégias de aplicação. 
 

• Apresentar o Programa Geral aos comitês regionais para revisão em 2005. 
 
• Apresentar o documento final para aprovação do Conselho Executivo em sua 117a sessão (2006). 
 
• Apresentar o documento aprovado para ser adotado pela Qüinquagésima Nona Assembléia 

Mundial da Saúde (2006). 
 
• Divulgar o Programa Geral de Trabalho conforme adotado pela Assembléia da Saúde. 

 
 
 

=     =     = 
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