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1. De conformidade com o Artigo 9.C da Constituição da Organização Pan-
Americana da Saúde, apresenta-se abaixo o relatório sobre as atividades levadas a cabo 
pelo Comitê Executivo e seus vários subcomitês entre setembro de 2004 e setembro de 
2005. Durante esse período, o Comitê Executivo realizou duas sessões: a 135ª Sessão, em 
1 de outubro de 2004, e a 136ª Sessão, de 20 a 24 de junho de 2005. O Subcomitê sobre a 
Mulher, Saúde e Desenvolvimento realizou sua 21ª Sessão de 14 a 15 de março de 2005, 
e o Subcomitê de Planejamento e Programação realizou sua 39ª Sessão de 16 a 18 de 
março de 2005. 
 
2. Durante o período coberto por este relatório os Membros do Comitê Executivo 
foram: Argentina, Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos da 
América, Honduras, Paraguai, e Venezuela. As duas sessões contaram com a presença de 
delegados de nove Membros do Comitê. Também estiverem presentes durante a 135a 
sessão Representantes de Chile, México e Porto Rico na qualidade de observadores. Na 
136a sessão Representantes de Brasil, Chile, França, Jamaica, México, Nicaragua, Peru e 
Espanha compareceram na qualidade de Membros e observadores. Nesta última, também 
A Organização Mundial da Saúde, quatro organizações das Nações Unidas e 
intergovernamentais e seis organizações não-governamentais também se fizeram 
representar. 
 
3. Os Membros mencionados a seguir foram eleitos para fazer parte da mesa diretora 
nas 135ª e 136ª Sessões: Estados Unidos da América (Presidente), Argentina (Vice-
Presidente) e Barbados (Relator). 
 
4. Durante a 135ª Sessão, Barbaods e Canadá foram eleitos para fazer parte do 
Subcomitê de Planejamento e Programação ao término dos mandatos de Honduras e do 
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Peru no Comitê Executivo. Costa Rica foi eleita para fazer parte do Comitê Permanente 
sobre Organizações não-Governamentais ao terminar o mandato de Peru no Comitê 
Executivo. 
 
5. O Comitê marcou as datas para a 21ª Sessão do Subcomitê da Mulher, Saúde e 
Desarrollo; para a 39 ª Sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação (SPP); para 
a 134ª Sessão do Comitê Executivo e para o 46º Conselho Diretor. O Comitê também 
propôs tópicos para a agenda da sessão do SPP.  
 
6. Na 135ª Sessão, o Comitê aprovou onze decisões, as quais aparecem, junto com o 
resumo das deliberações do Comitê, no Relatório Final da 135ª Sessão (Anexo A). 
 
7. Durante a 136ª Sessão, o Comitê nomeou os delegados de Argentina e dos 
Estados Unidos da América para representá-los no 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do 
Comitê Regional da OMS para as Américas, e selecionou os representantes de Costa Rica 
e Cuba para atuar, respectivamente, como suplentes para Argentina e Estados Unidos da 
América. O Comitê também aprovou uma agenda provisória para o 46º Conselho Diretor. 
O Comitê ouviu os relatórios do Subcomitê de Planejamento e Programação; do Comitê 
de Adjudicação do Prêmio OPAS em Administração; do Comitê Permanente sobre 
Organizações não-Governamentais. 
 
8. Na 136ª Sessão também foram debatidos os assuntos que se seguem: 
 
Assuntos pertinentes a políticas de programas 
 
− Proposta de Orçamento por Programas da Organização Pan-Americana da Saúde 

para o Exercício Financeiro 2006-2007 

− Cooperação Técnica entre Países da Região      

− Estratégia para o Futuro dos Centros Pan-Americanos 

− Relatório sobre a 14ª Reunião Interamericana, a Nível Ministerial, sobre Saúde e 
Agricultura 

− Relatório do Progresso sobre a Iniciativa Global para Segurança Hematológica e 
Plano de Ação para 2005-2010 

− A Malária e as Metas de Desenvolvimento do Milênio                          

− Estratégia Regional para o Controle da Tuberculose para 2005-2015 

− Cooperação Centrado em Países e Desenvolvimento Nacional do Setor da Saúde 

− Acesso de Portadores de HIV/AIDS à Assistência  

Assuntos Administrativos e Orçamentários 
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− Relatório sobre a Arrecadação das Cotas  

- Relatório Financeiro Parcial do Diretor para 2004  

- Relatório sobre as atividades dos Serviços de Vigilância Interna  

- Edifícios e instalações da OPAS 
 
Assuntos de Pessoal 
 
- Recursos Humanos 
 
- Exposição do Representante da Associação de Pessoal da RSPA  
 
Informações Gerais 
 
- Resoluções e outras ações da Quinquagésima Séptima Assembléia Mundial da 

Saúde de interesse para o Comitê Executivo da OPAS 
 
9. Na 136ª Sessão, o Comitê Executivo aprovou 12 resoluções e 3 decisões, as quais 
aparecem junto com o resumo das apresentações e discussões sobre cada tema no 
Relatório Final da 134ª Sessão (Anexo B). 
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RELATÓRIO FINAL 
 
 
Abertura da sessão 

1. A 135ª Sessão do Comitê Executivo foi realizada na sede da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) em Washington, D.C., no dia 1 de outubro de 2004. Estiveram 
presentes representantes dos nove membros do Comitê Executivo eleitos pelo Conselho 
Diretor: Argentina, Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos da 
América, Paraguai e Venezuela. Na qualidade de observadores, estiveram presentes 
representantes do Chile, México e Porto Rico. A Organização Mundial da Saúde também se 
fez representar.  
 
2. O Sr. Herbert Sabaroche (Dominica, Presidente do Comitê Executivo em fim de 
mandato) abriu a sessão e deu as boas-vindas aos participantes, especialmente aos novos 
membros eleitos pelo 45º Conselho Diretor: Canadá, Cuba e Venezuela.  
 
 
Assuntos relativos ao regulamento 

Mesa Diretora 

3. Segundo o artigo 15 do Regulamento Interno, o Comitê elegeu os seguintes Estados 
Membros para compor a mesa diretora durante a 135ª e 136ª sessões (Decisão CE135(D1):  
 
Presidente: Estados Unidos da América (Dr. William Steiger) 
 
Vice-Presidente: Argentina (Dr. Carlos Vizzotti) 
 
Relator:  Barbados  (Sr.Jerome Walcott) 
 
4. A Dra. Mirta Roses Periago, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana 
(RSPA), atuou como Secretária ex officio, e o Dr. Joxel García, Diretor Ajunto da RSPA, 
atuou como Secretário Técnico. 
 
Adoção da Agenda (Documento CE135/1, Rev. 1) 

5. Consoante o artigo 9 do Regulamento Interno, o Comitê aprovou a agenda provisória 
preparada pela Diretora (Decisão CE135(D2)). 
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Assuntos relativos aos comitês 

Eleição de dois membros para o Subcomitê de Planejamento e Programação 

6. O Comitê elegeu Barbados e Canadá para integrar o Subcomitê de Planejamento e 
Programação ao expirarem os mandatos de Honduras e Peru no Comitê Executivo (Decisão 
CE135(D3)). 
 
Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações Não Governamentais 

7. O Comitê elegeu a Costa Rica para integrar o Comitê Permanente de Organizações 
Não Governamentais ao expirar o mandato do Peru no Comitê Executivo (Decisão 
CE135(D4)). 
 
Designação de um membro para o Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI 

8. O Comitê indicou Cuba para ser membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no 
Século XXI. Por sugestão do delegado de Barbados, Presidente do Grupo de Trabalho, o 
Comitê também decidiu que o Peru, tendo em vista o papel crucial que desempenhou nesse 
grupo até agora, continue pertencendo ao mesmo, embora tenha expirado seu mandato no 
Comitê Executivo. Com o acréscimo de Cuba, o Comitê ampliou para cinco o número de 
membros do Grupo de Trabalho (Decisão CE135(D5)). 
 
Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio OPAS em Administração 
(Documento CE135/3) 

9. O Dr. Pedro Brito (Gerente da Área de Desenvolvimento Estratégico da Saúde, da 
OPAS) descreveu o conteúdo do Documento CE135/3, que contém as modificações 
propostas nos procedimentos de indicação e critérios de seleção para o Prêmio OPAS em 
Administração. Lembrou que o Comitê Executivo, em sua 134ª sessão, havia solicitado que 
a Secretaria examinasse os requisitos, condições e procedimentos para a outorga do prêmio. 
O Comitê indicou a necessidade de elaborar critérios que reflitam melhor as demandas do 
novo milênio e as estratégias para atendê-las, levando em conta os fatores contextuais e as 
mudanças que estão afetando a administração dos programas e serviços de saúde e as 
tendências que moldam a formulação e execução dos programas de saúde, o 
desenvolvimento de recursos humanos e a pesquisa dos sistemas de saúde. O Comitê 
também considerou importante ter um grupo maior e mais diverso de candidatos. Os novos 
procedimentos  e critérios visam a assegurar que os candidatos ao prêmio não só possuam 
qualificações excepcionais nas áreas de administração, educação e pesquisa, mas tenham 
feito uma contribuição excepcional, mediante suas atividades  de administração, educação e 
pesquisa, ao desenvolvimento da saúde no âmbito nacional ou regional. 
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10. O Comitê Executivo agradeceu à Secretaria pelo trabalho realizado e aprovou as 
modificações nos procedimentos e critérios de seleção propostas no parágrafo 16 do 
Documento CE135/3 (Decisão CE135(D6)).  
 
11. O Comitê solicitou que a Secretaria assegure que todos os escritórios da OPAS/OMS 
nos países e todos os Estados membros sejam notificados sobre os novos requisitos para 
apresentação de candidatos e incentivou todos os Estados membros a identificar candidatos 
que mereçam o prêmio e apresentar candidaturas até o dia 31 de março.  
 
Implementação das recomendações do relatório especial do auditor externo, setembro de 
2004 (Documento CE135/5) 

12. A Diretora apresentou o Documento CE135/5, assinalando que foi preparado pela 
Secretaria com atenção cuidadosa aos comentários e recomendações do 45º Conselho 
Diretor após examinar o relatório do auditor externo. Como é do conhecimento dos 
membros, o Conselho encarregou o Comitê Executivo de tomar as medidas necessárias para 
monitorar a implementação das recomendações do auditor externo. Para facilitar esta tarefa, 
propôs que a Secretaria elaborasse um plano de ação detalhado mostrando as medidas 
específicas a serem adotadas para implementar as recomendações nas seguintes áreas, 
identificadas no relatório do auditor externo: normas éticas e código de conduta, 
recrutamento de funcionários e consultores, procedimentos para apresentação de queixas, 
investigação e notificação de queixas, gestão de relações externas e segurança das 
tecnologias de informação. Se o Comitê estiver de acordo, a Secretaria apresentará um plano 
de ação, junto com o cronograma e orçamento estimado para sua execução, durante a 
39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação em março de 2005. 
 
13. O Comitê Executivo agradeceu à Diretora pela iniciativa imediata de implantar um 
processo de acompanhamento do relatório do auditor externo. O Comitê destacou a 
necessidade de implementar todas as recomendações contidas no relatório e elaborar 
instrumentos e mecanismos para garantir a transparência em todas as práticas e 
procedimentos da Organização. Os membros destacaram, em particular, a importância de 
implementar as recomendações referentes à declaração e investigação de todos os conflitos 
de interesse, elaboração de um amplo código de ética aplicável a todos os funcionários, 
formulação de uma política e procedimentos claros para tratar das falhas de conduta e 
manejar as queixas, aplicação de práticas contábeis geralmente aceitas e normas de auditoria 
internacionais e recrutamento e contratação de funcionários permanentes e temporários. 
Enfatizou-se que os consultores de curto prazo devem ser contratados com base na 
experiência, competência e adequação. Um membro sugeriu que os dirigentes da 
Organização não devem ter a liberdade de contratar funcionários de curto prazo, devendo 
estes ser recrutados mediante um processo competitivo supervisado pela Área de Gestão de 
Recursos Humanos da OPAS. 
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14. O Comitê em geral concordou com as ações propostas no Documento CE135/5. 
Contudo, considera que, para cumprir a responsabilidade de monitoração conferida pelo 
Conselho Diretor, um ou mais de seus membros devem estar estreitamente envolvidos desde 
o início na monitoração do progresso feito pela Secretaria na implementação das 
recomendações e informar regularmente ao resto do Comitê, em vez de esperar por um 
relatório de progresso da Secretaria durante a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e 
Programação em março de 2005. Assim, o Comitê decidiu designar seu presidente atual e o 
presidente anterior para executar essa função de monitoração e informação.  
 
15. O Comitê sublinhou a necessidade de assegurar a transparência e uma comunicação 
aberta durante o processo de implantação das recomendações. Para tanto, o Comitê propôs a 
designação de um comitê do pessoal para permitir a participação dos funcionários nesse 
processo. Além disso, o Comitê solicitou que a Secretaria inclua procedimentos de auditoria 
interna na lista de áreas a serem abordadas no plano de ação e, ao elaborar o plano, inclua 
uma descrição das funções do ombudsman e dos mecanismos para garantir sua 
independência de ação. 
 
16. A Diretora sugeriu que um bom mecanismo para assegurar a participação dos 
funcionários seria o Comitê Assessor Conjunto, um comitê composto de funcionários e 
membros da administração que se reúne periodicamente para considerar assuntos de 
interesse dos funcionários e da gerência da Organização. Concordou quanto à necessidade 
de transparência e comunicação e afirmou que a Secretaria criaria uma página especial no 
site da OPAS para manter os Estados membros e os funcionários informados acerca das 
medidas adotadas para implementar as recomendações. Comprometeu-se a apresentar um 
relatório inicial de progresso na primeira semana de novembro de 2004. 
 
17. O Comitê Executivo endossou, com as modificações e acréscimos solicitados pelos 
membros, a ação proposta no Documento CE135/5 e indicou seu presidente, os Estados 
Unidos da América (representados pelo Dr. William Steiger), e o presidente anterior, 
Dominica (representada pelo Sr. Herbert Sabaroche), para monitorar o progresso da 
Secretaria na implementação das recomendações e informar regularmente aos outros 
membros do Comitê (Decisão CE135(D7)). 
 
Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI: termos de referência e plano de 
trabalho (Documento CE135/6) 

18. O Sr. Jerome Walcott (Barbados, Presidente do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no 
Século XXI) afirmou que, tendo informado amplamente sobre as atividades do grupo de 
trabalho durante o 45º Conselho Diretor, limitaria suas observações perante o Comitê 
Executivo aos pontos mais destacados do Documento CE135/6. Primeiramente, chamou a 
atenção do Comitê para o último parágrafo da seção 2, “Participação no Grupo de 
Trabalho”, que se refere à provisão, por parte da Secretaria, do apoio necessário ao Grupo de 
Trabalho no âmbito nacional e regional. Assinalando que a Diretora havia concordado que a 



CE135/FR  (Port.) 
Página 8 
 
 
Secretaria desempenharia um papel maior nas atividades do Grupo de Trabalho, sublinhou a 
importância da identificação de pontos focais específicos – a serem designados pela Diretora 
em colaboração com membros do Grupo de Trabalho – para cada um dos temas examinados 
pelo grupo. Espera-se que os funcionários da Secretaria trabalhem em estreita consulta com 
o grupo de apoio técnico mencionado na seção 3 do documento – que consistiria de técnicos 
dos países membros – de modo a facilitar o acesso às informações necessárias para o Grupo 
de Trabalho cumprir seu mandato. 
 
19. Referindo-se à seção 6, “Cronograma para conclusão das atividades”, afirmou que o 
Grupo de Trabalho decidiu que o prazo para os comentários finais aos quatro documentos 
preparados pelos membros sobre os termos de referência do grupo seria 15 de outubro de 
2004. Os países que haviam preparado esses documentos incorporariam os comentários 
recebidos e produziriam os documentos finais até 12 de novembro de 2004. Os documentos 
sobre os recursos técnicos e científicos, a ser preparados pelo Brasil e Chile, e sobre os 
recursos humanos dos países, a ser preparado pelo Brasil junto com a Secretaria, também 
estariam prontos até 15 de outubro. O documento sobre recursos financeiros da OPAS ainda 
estava pendente. Durante a reunião do Grupo de Trabalho em março de 2004, ficou decidido 
que, para evitar duplicação de esforços, o Grupo Consultor sobre Política do Orçamento 
Regional por Programas prepararia esse documento, com apoio da Secretaria, mas isso não 
aconteceu. Solicitou que a Diretora assegurasse que o relatório sobre todos os aspectos das 
finanças da OPAS estivesse disponível em 15 de outubro. Os países deveriam apresentar 
seus comentários sobre todos os documentos até 12 de novembro para que os documentos 
finais estejam prontos até 3 de dezembro.  
 
20. O Sr. Walcott também assinalou que era preciso estabelecer sem demora um comitê 
editorial na Secretaria para produzir um documento consolidado incluindo todos os 
documentos e temas. Esse documento consolidado seria analisado na próxima reunião do 
Grupo de Trabalho, a ser realizada no Brasil na segunda semana de dezembro de 2004. O 
documento seria então revisado e apresentado, como primeira versão do relatório final do 
grupo, ao Subcomitê de Planejamento e Programação em março de 2005. Em maio de 2005, 
o Grupo de Trabalho faria uma apresentação sobre suas atividades durante a Assembléia 
Mundial da Saúde em Genebra. A versão final do relatório seria apresentada à 136ª sessão 
do Comitê Executivo em junho de 2005. Os Estados Membros apresentariam seus 
comentários sobre essa versão até 30 de julho de 2005 e o relatório final do Grupo de 
Trabalho, com suas recomendações, seria apresentado ao 46º Conselho Diretor em setembro 
de 2005.  
 
21. Falando a convite do Presidente, o Dr. Bernard Kean (Diretor de Gestão da OMS) 
assinalou que ficou muito claro durante o exame do relatório do Grupo de Trabalho pelo 
Conselho Diretor que o Décimo Primeiro Programa Geral de Trabalho da OMS e as 
atividades do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século XXI devem manter a maior 
correlação possível. Para facilitar essa correlação, propôs que um membro da equipe do 
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Programa Geral de Trabalho participe da próxima reunião do Grupo de Trabalho. Para 
manter todos os membros da OMS informados, uma atualização do progresso do Grupo de 
Trabalho poderia ser incluída no relatório sobre o Décimo Primeiro Programa Geral de 
Trabalho a ser apresentado na 115ª sessão da Diretoria Executiva da OMS em janeiro de 
2005.  
 
22. O Presidente sugeriu que os países das Américas representados na Diretoria 
Executiva também informassem aos outros membros da Diretoria sobre as atividades do 
Grupo de Trabalho. 
 
23. A Diretora perguntou se ainda se planejava convidar os representantes de outras 
organizações internacionais e escolas de saúde pública a participar do Grupo de Trabalho. 
Assinalou que era aconselhável coordenar as atividades do Grupo de Trabalho com o 
processo de reforma institucional realizado na Secretaria, particularmente no tocante à 
produção de documentos. Com referência específica ao documento sobre recursos 
financeiros, afirmou que talvez não tenha havido um entendimento claro por parte da 
Secretaria acerca da informação que o Grupo de Trabalho estava buscando. Pode também ter 
havido confusão quanto às funções do Grupo Consultor sobre a Política do Orçamento 
Regional por Programas, um grupo externo convocado para ajudar a Secretaria a redigir a 
política orçamentária recentemente aprovada pelo 45º Conselho Diretor. Assegurou ao 
Comitê que a Secretaria apresentaria prontamente qualquer dado financeiro que o Grupo de 
Trabalho solicitasse, mas era preciso esclarecer exatamente a informação que deveria ser 
incluída no relatório. 
 
24. O Sr. Walcott disse que o Grupo de Trabalho inicialmente estava muito preocupado 
com que suas atividades fossem dirigidas pelos Estados membros, e que estes identificassem 
as questões a serem estudadas e realizassem uma análise dessas questões. Contudo, agora 
que essas análises foram concluídas e o grupo está preparando um documento consolidado, 
seria útil receber comentários de terceiros. Portanto, deve-se incentivar a participação de 
outras organizações na próxima reunião do Grupo de Trabalho. Quanto ao relatório sobre os 
recursos financeiros da OPAS, o Grupo de Trabalho entende que o Grupo Consultor sobre a 
Política do Orçamento Regional por Programas teria todas as informações necessárias e 
poderia fornecer uma análise concisa dos recursos financeiros da Organização. Como isso 
não ocorreu, procuraria o pessoal da Secretaria para esclarecer o conteúdo do relatório 
solicitado. 
 
25. O Presidente agradeceu ao Presidente do Grupo de Trabalho por sua liderança e 
incentivou os Estados membros e a Secretaria a cumprir os prazos de preparação dos 
documentos para que a reunião de dezembro seja tão produtiva quanto possível. 
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Assuntos relativos aos órgãos diretores 

Datas e temas propostos para 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação 

26. A Diretora propôs que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação 
seja realizada de 16 a 18 de março de 2005. Ela sugeriu que o Subcomitê considere os 
seguintes temas, assinalando que alguns surgiram de discussões anteriores no Comitê 
Executivo e solicitações feitas pelo 45º Conselho Diretor, enquanto outros foram propostos 
pelos Estados membros:  
 
- Orçamento por programas da OPAS proposto para o período financeiro 2006-2007 

- Experiência com cooperação técnica entre os países da região  

- Estratégia para o futuro dos centros pan-americanos 

- Declaração regional sobre as novas orientações para os serviços primários de saúde 

- Doenças crônicas dos rins e diálise e o custo que representam para os serviços de 
saúde 

- Relatório do grupo de trabalho sobre a OPAS no século XXI  

- Atualização do processo de reforma institucional na Repartição Sanitária Pan 
Americana 

- Relatório sobre a implementação das recomendações do relatório especial do auditor 
externo, setembro de 2004 

- Relatório de progresso sobre a iniciativa de inocuidade do sangue e a possibilidade 
de lançar um programa regional de inocuidade do sangue 

- Avaliação da situação da malária na região 

- Controle da tuberculose na região 

- Experiências com a metodologia da OMS para cooperação focalizada nos países e 
desenvolvimento nacional da saúde  

 
27. O Comitê decidiu que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação 
seja realizada de 16 a 18 de março de 2005 e, conforme a prática, autorizaria a Secretaria a 
preparar a agenda, levando em conta qualquer tema adicional proposto pelos Estados 
membros. Os países devem enviar as propostas de temas adicionais até 20 de janeiro de 
2005 de modo a permitir tempo suficiente para a preparação e envio dos documentos 
(Decisão CE135(D8)). 
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Datas da 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento 

28. Por sugestão da Diretora, o Comitê decidiu que a 21ª sessão do Subcomitê sobre a 
Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento seja realizada de 14 a 16 de março de 2005 (Decisão 
CE135(D9)).  
 
Datas da 136ª sessão do Comitê Executivo 

29. A Diretora propôs que o Comitê realize sua 136ª sessão de 20 a 24 de junho de 2005. 
Também informou ao Comitê que a Secretaria recebeu do Governo da Argentina um convite 
para realizar a 136ª sessão nesse país.  
 

30. O Delegado da Argentina, lembrando que em setembro de 2003 o Comitê Executivo 
examinou a possibilidade de realizar algumas reuniões dos Órgãos Diretores fora da sede da 
OPAS para que os membros tenham uma visão em primeira mão das condições de saúde na 
região e promover um círculo virtuoso de cooperação, propôs que o Comitê realize sua 
próxima sessão na cidade de Buenos Aires, imediatamente após a reunião regional de 
Ministros da Saúde e Meio Ambiente, programada para 17 e 18 de junho de 2005 em Mar 
del Plata, Argentina.  
 
31. A Diretora agradeceu ao delegado o convite e disse que a Secretaria efetuaria as 
necessárias avaliações de viabilidade e custo, em consulta com o governo da Argentina. A 
Secretaria informaria aos membros a decisão final sobre o lugar da 136ª sessão no início de 
2005.  
 
32. O Comitê decidiu que a 136ª sessão terá lugar de 20 a 24 de junho de 2005 e 
concordou provisoriamente, sujeito ao resultado das avaliações de viabilidade e custo a 
serem efetuadas pela Secretaria, em realizá-la em Buenos Aires, Argentina (Decisão 
CE135(D10)). 
 

Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

33. Por sugestão da Diretora, o Comitê decidiu que o 46º Conselho Diretor, 57ª Sessão 
do Comitê Regional da OMS para as Américas seja realizado na sede da OPAS em 
Washington, D.C., de 26 a 30 de setembro de 2005 (Decisão CE135(D11)). 
 
34. O Delegado do México, ao assinalar que a tuberculose continua sendo um sério 
problema na região, propôs que uma sessão especial sobre o controle da tuberculose nas 
Américas seja realizada durante o 46º Conselho Diretor. 
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Assuntos financeiros 

Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS (Documento CE135/4) 

35. A Srta. Sharon Frahler (Gerente da Área de Gestão e Informação Financeira da 
OPAS) apresentou o Documento CE135/4, lembrando que o recém-concluído 45º Conselho 
Diretor aprovou a proposta da Diretora de autorizar o pagamento de contribuições em moeda 
local, como parte da estratégia para aumentar a taxa de arrecadação das cotas. O Conselho 
também aprovou modificações no Regulamento Financeiro da Organização, necessárias para 
implementar a estratégia. Agora, a Diretora está propondo duas novas regras financeiras 
para proteger a Organização contra o risco de perdas resultantes de flutuações cambiais se 
um Estado membro exercer a opção de pagar sua contribuição em moeda distinta do dólar 
dos Estados Unidos. Segundo o parágrafo 16.3 do Regulamento Financeiro, o Comitê 
Executivo deve confirmar as modificações propostas nas Regras Financeiras que constam no 
Documento CE135/4. 
 
36. A Diretora afirmou estar certa de que muitos Estados membros veriam com bons 
olhos a oportunidade de pagar suas contribuições em moeda local e que a disponibilidade 
dessa nova opção facilitaria o pagamento das cotas atuais e o comprimento dos planos de 
pagamento diferido.  
 
37. O Presidente assinalou que o único parágrafo operacional do projeto de resolução 
contido no Documento CE135/4 incorretamente indica que as emendas às Regras 
Financeiras constam no parágrafo 2 do documento; na verdade, constam no parágrafo 4.  
 
38. O Comitê Executivo aprovou o projeto de resolução corrigido, confirmando as 
emendas às Regras Financeiras indicadas no parágrafo 4 do Documento CE135/4 
(Resolução CE135.R1). 
 
 
Encerramento da sessão 

39. Após a costumeira troca de cortesias, o Presidente declarou encerrada a 135ª Sessão.  
 
 
Resoluções e decisões 

40. Durante a 135ª sessão, o Comitê Executivo adotou as seguintes resoluções e 
decisões: 
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Resoluções 
 
CE135.R1 Proposta de Revisão das Regras Financeiras da OPAS   

A 135ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,  
 
 Considerando a apresentação da Diretora sobre as revisões propostas nas Regras 
Financeiras da Organização Pan-Americana da Saúde (Documento CE135/4); e 
 
 Levando em consideração que as revisões são coerentes com o Regulamento 
Financeiro adotado pelo 45º Conselho Diretor e proporcionarão proteção contra perdas 
cambiais, 
 

RESOLVE: 
 
 Confirmar as modificações solicitadas pela Diretora nas Regras Financeiras da 
Organização que constam no parágrafo 4 do Documento CE135/4 e enviar as Regras 
Financeiras revisadas ao 46º Conselho Diretor a título informativo. 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
Decisões 

CE135(D1) Mesa Diretora 

 Segundo o artigo 15 do Regulamento do Comitê Executivo, o Comitê elegeu os 
seguintes membros para compor a Mesa Diretora da 135ª e 136ª sessões:  
 
Presidente:    Estados Unidos da América 

Vice-Presidente:  Argentina 

Relator:   Barbados 
 

(Reunião única, 1 outubro de 2004) 
 
 
CE135(D2) Adoção da Agenda 

Segundo o artigo 9 do Regulamento do Comitê Executivo, o Comitê adotou a agenda 
apresentada pela Diretora (Documento CE135/1, Rev.1). 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
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CE135(D3) Eleição de dois membros para o Subcomitê de Planejamento e 

Programação 

O Comitê Executivo elegeu Barbados e Canadá para atuar no Subcomitê de 
Planejamento e Programação.  
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D4) Eleição de um membro para o Comitê Permanente de Organizações Não 

Governamentais 

O Comitê Executivo elegeu a Costa Rica para atuar no Comitê Permanente de 
Organizações Não Governamentais.  
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D5) Designação de um membro do Grupo de Trabalho sobre a OPAS no Século 

XXI  
 
O Comitê Executivo designou Cuba como membro do Grupo de Trabalho sobre a 

OPAS no Século XXI. O Comitê também decidiu que, em vez de substituir o Peru, cujo 
mandato no Comitê Executivo expirou, Cuba se tornaria o quinto membro do grupo e 
solicitou que o Peru continuasse atuando no Grupo de Trabalho. 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D6) Exame dos requisitos, condições e procedimentos para o Prêmio OPAS em 

Administração 
 

O Comitê aprovou as modificações nos procedimentos e critérios de seleção para o 
Prêmio OPAS em Administração propostas no parágrafo 16 do Documento CE135/3. 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
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CE135(D7) Implementação das recomendações do relatório especial do auditor 
externo, setembro de 2004  

 
O Comitê Executivo endossou, com as modificações e acréscimos solicitados pelos 

membros, a ação proposta no Documento CE135/5 e designou seu Presidente, os Estados 
Unidos da América (representados pelo Dr. William Steiger), e o Presidente anterior, 
Dominica (representada pelo Sr. Herbert Sabaroche), para monitorar o progresso da 
Secretaria na implementação das recomendações e informar regularmente aos outros 
membros do Comitê. 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D8) Datas e temas propostos para 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e 

Programação 
 

O Comitê decidiu que a 39ª sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação 
será realizada de 16 a 18 de março de 2005 na sede da Organização Pan-Americana da 
Saúde em Washington, D.C. O Comitê autorizou a Secretaria a preparar a agenda para a 
sessão, levando em conta os temas propostos pelos membros. 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D9) Datas da 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento 

O Comitê decidiu que a 21ª sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento será realizado de 14 a 16 de março de 2005 na sede da Organização Pan-
Americana da Saúde em Washington, D.C. 
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
 
 
CE135(D10) Datas da 136ª sessão do Comitê Executivo 

Segundo o artigo 17.A da Constituição da OPAS, o Comitê fixou as datas para sua 
primeira sessão ordinária de 2005, a 136ª sessão, a ser realizada de 20 a 24 de junho de 
2005. O Comitê aceitou provisoriamente, sujeito ao resultado das análises de viabilidade 
custo efetuadas pela Secretaria, o convite do governo da Argentina para que a 136ª sessão 
seja realizada em Buenos Aires, Argentina, e solicitou que a Diretora tome as providências 
necessárias. 

 
(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 



CE135/FR  (Port.) 
Página 16 
 
 
CE135(D11) Datas do 46º Conselho Diretor, 57ª sessão do Comitê Regional da OMS 

para as Américas 

Segundo o artigo 12.A da Constituição da OPAS, e o artigo 1 do Regulamento do 
Conselho Diretor, o Comitê autorizou a Diretora a convocar o 46º Conselho Diretor, 57ª 
sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, para o período de 26 a 30 de 
setembro de 2005.  
 

(Reunião única, 1 de outubro de 2004) 
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EM TESTEMUNHO DO QUE, o Presidente do Comitê Executivo e a Secretária ex 
officio, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana, assinam o presente relatório final 
em inglês e espanhol, ambos os textos igualmente autênticos. 
 

ASSINADO em Washington, D.C., Estados Unidos da América, no dia 1º de 
outubro de 2004. A Secretária depositará os textos originais nos arquivos da Repartição 
Sanitária Pan-Americana e enviará cópias dos mesmos aos Estados membros da 
Organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Delegado dos Estados Unidos da América 

Presidente da 135ª Sessão 
do Comitê Executivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mirta Roses Periago 
Secretária ex officio da 135ª Sessão 

do Comitê Executivo 
Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana 
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RELATÓRIO FINAL 
 
Abertura da sessão 
 
1. A 136a sessão do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) foi realizada em Palacio San Martín em Buenos Aires, Argentina, de 20 a 24 de 
junho de 2005. Compareceram à sessão os delegados dos seguintes nove Membros do 
Comitê Executivo eleito pelo Conselho Diretor: Argentina, Barbados, Canadá, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, Paraguai, Estados Unidos e Venezuela. Os seguintes outros 
Países-Membros e Estados Observadores também foram representados: Brasil, Chile, 
França, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru e Espanha. Além disso, a 
Organização Mundial da Saúde, outras quatro organizações intergovernamentais e das 
Nações Unidas e seis organizações não-governamentais estavam representadas. 
 
2. O Dr. William Steiger (Estados Unidos, presidente do Comitê Executivo) 
inaugurou a sessão e deu as boas-vindas aos participantes, agradecendo ao governo da 
Argentina por patrocinar a sessão. 
 
3. O Dr. Ginés González Garcia (Argentina) disse que era uma honra e um privilégio 
para a Argentina patrocinar a sessão. Ele achava que era importante para a OPAS 
ocasionalmente realizar as sessões de seus Órgãos Diretivos fora da Sede para estimular 
uma maior integração e unidade entre os Países-Membros e promover o pan-
americanismo defendido pela Organização. Seu governo faria o máximo para que os 
delegados se sentissem bem-vindos e para assegurar um resultado proveitoso para a 
sessão. 
 
4. A Dra. Mirta Roses (diretora, Repartição Sanitária Pan-Americana) acrescentou 
as suas boas-vindas aos participantes. Ela concordava que era importante às vezes 
realizar as reuniões dos Órgãos Diretivos fora de Washington, D.C., já que isso tornava o 
trabalho da Organização mais visível nos Países-Membros e poderia também facilitar 
uma maior participação, sobretudo pelas organizações não-governamentais. Ela observou 
que o Comitê tinha diante de si uma agenda bem cheia. Seriam considerados os temas de 
grande importância para as atividades futuras da Organização, inclusive o programa e o 
orçamento para o biênio 2006–2007, diversas decisões originadas da Quinquagésima 
Oitava Assembléia Mundial da Saúde , o relatório do Grupo de Trabalho para a OPAS no 
Século XXI e várias questões em relação ao avanço das Metas de Desenvolvimento para 
o Milênio (MDMs). Ela estava segura de que as deliberações do Comitê fariam uma 
contribuição valiosa para o progresso em direção às Metas e ao avanço da saúde pública, 
que, como havia sido amplamente reconhecido atualmente, era um importante fator no 
desenvolvimento em geral. 
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Assuntos processuais 

Mesa diretora 
 
5. Os seguintes Membros eleitos para desempenhar as funções na 135a sessão do 
Comitê continuaram desempenhando seus respectivos cargos na 136a sessão: 
 
 Presidente: Estados Unidos (Dr. William Steiger) 
 
 Vice-presidente:  Argentina (Dr. Carlos Vizzotti) 
 
 Relator:  Barbados (Dr. Joy St. John) 
 
6. A Diretora atuou como secretária ex officio e o Dr. Joxel García, diretor adjunto 
da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA), serviu como secretário técnico. 

Aprovação da agenda e programa de reuniões (Documentos CE136/1, Rev. 2 e 
CE136/WP/1, Rev. 1) 
 
7. Em conformidade com o Artigo 9 de seu Regulamento Interno, o Comitê aprovou 
a agenda provisória preparada pelo Secretariado. O Comitê também aprovou um 
programa de reuniões (Decisão CE136(D1)) . 

Representação do Comitê Executivo no 46o Conselho Diretor, 57a sessão do Comitê 
Regional da OMS para as Américas (Documento CE136/3) 
 
8. Em conformidade com o Artigo 54 de seu Regulamento Interno, o Comitê 
Executivo nomeou os delegados dos Estados Unidos e Argentina, seu presidente e vice-
presidente, respectivamente, para representar o Comitê no 46o Conselho Diretor. Costa 
Rica e Cuba foram designadas como representantes suplentes para os Estados Unidos e 
Argentina, respectivamente (Decisão CE136(D2)) . 

Agenda provisória do 46o Conselho Diretor, 57a sessão do Comitê Regional da OMS 
para as Américas (Documento CE136/4, Rev. 1) 
 
9. O secretário técnico apresentou a agenda provisória preparada pela Diretora em 
conformidade com o Artigo 14.B da Constituição da OPAS e o artigo 7 do Regulamento 
Interno do Conselho Diretor. O Comitê discutiu a possibilidade de acrescentar um item 
sobre incapacidades, proposto pelo Panamá; no entanto, em vista do grande número de 
temas já no programa e do tempo que provavelmente seria dedicado à consideração do 
projeto de orçamento- programa para 2006–2007, o Comitê chegou à conclusão de que 
seria preferível postergar a consideração do tema sobre incapacidades até 2006. Assim, 
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poderia ser tratado primeiro pelo Subcomitê de Planejamento e Programação e depois 
pelo Comitê Executivo antes de ser examinado pelo 47o Conselho Diretor. 
 
10. O Comitê também discutiu a possibilidade de postergar a consideração do Tema 
4.16, “Relatório do Progresso sobre o Programa de Trabalho para a Área de Saúde da 
Família e da Comunidade”, mas a Diretora explicou que o tema havia sido incluído no 
programa em conformidade com a Resolução CD44.R12, aprovada pelo 44o Conselho 
Diretor em 2003, que requeria a apresentação de um relatório de progresso sobre as 
atividades na área de família e saúde. 
 
11. Referindo-se ao Tema 4.8, “Declaração Regional sobre as Novas Orientações para 
a Atenção Primária à Saúde,” a Delegada dos Estados Unidos disse que não estava 
familiarizada com o tema e pediu esclarecimentos sobre sua natureza. A Diretora 
explicou que a inclusão do tema na agenda do 46o Conselho Diretor resultara de um 
processo de dois anos iniciado com a discussão da atenção primária à saúde pelo 44o 
Conselho Diretor em 2003. Como os delegados talvez recordem, esse ano assinalou o 25o 
aniversário da Conferência Internacional sobre Atenção Primária à saúde e da Declaração 
de Alma-Ata. Durante o 44o Conselho Diretor, teve lugar uma série de mesas redondas 
sobre a atenção primária à saúde, e uma das recomendações que emergiram dessas 
discussões foi redigir uma declaração sobre atenção primária à saúde reafirmando o 
compromisso com este enfoque e mostrando o caminho a seguir à luz das atuais 
realidades da Região. Formou-se um grupo de trabalho para redigir um projeto de 
declaração e assessorar os países e a Organização sobre a forma de reorientar os sistemas 
e serviços de saúde da Região em conformidade com os princípios da atenção primária à 
saúde. O projeto de declaração foi apresentado aos delegados para que formulassem as 
suas observações em uma sessão informativa ao meio dia realizada durante a atual sessão 
do Comitê Executivo, para ser reapresentado em uma consulta regional sobre a renovação 
da atenção primária à saúde programada para 26 a 29 de julho de 2005 em Montevidéu, 
Uruguai. A versão definitiva da declaração seria então apresentada formalmente aos 
Estados membros para análise e adoção durante o 46o Conselho Diretor, em setembro.  
 
12. O Comitê aprovou a agenda provisória sem alterações (Resolução CE136.R12). 
 
 
Assuntos do Comitê 

Relatório da 39a sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação (Documento 
CE136/6) 
 
13. O Exmo. Sr. John Junor (Jamaica, presidente do Subcomitê de Planejamento e 
Programação) informou sobre a 39a sessão do Subcomitê, que havia sido realizada de 16 
a 18 de março de 2004. Haviam comparecido à sessão representantes dos seguintes 
Membros do Subcomitê, eleitos pelo Comitê Executivo ou designados pela Diretora: 
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Argentina, Barbados, Canadá, Cuba, Jamaica e Estados Unidos. Os representantes do 
México e Brasil haviam comparecido na qualidade de observadores. 
 
14. O Subcomitê havia eleito a Jamaica para atuar como presidente da 39a sessão. A 
Argentina foi eleita vice-presidente e o Canadá foi eleito relator. O Subcomitê havia 
tratado dos seguintes temas: Relatório especial sobre o apoio da OPAS à região afetada 
pelo tsunami; Relatório do progresso sobre a reforma institucional da Repartição 
Sanitária Pan-Americana; Atualização sobre a implementação do Relatório Especial do 
Auditor Externo de setembro de 2004; Estratégia para o futuro dos centros pan-
americanos; Cooperação técnica em assuntos de saúde entre países nas Américas; 
Proposta de orçamento-programa da Organização Pan-Americana da Saúde para o 
exercício financeiro 2006–2007; Relatório do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século 
XXI; Cooperação centrada nos países e desenvolvimento nacional da saúde da 
OPAS/OMS; Atualização sobre a meta de provisão de terapia anti-retroviral estabelecida 
na Declaração de Nuevo León, aprovada na Cúpula Especial das Américas; 
Fortalecimento dos programas nacionais para doações de órgãos e transplantes. Além 
disso, sob “Outros assuntos”, o Subcomitê havia recebido atualizações sobre a revisão 
das Normas Internacionais de Saúde e os preparativos para a 14a Reunião Interamericana 
em Nível Ministerial sobre Saúde e Agricultura (RIMSA). 
 
15. Como a maioria destes temas deveria também ser discutida pelo Comitê 
Executivo na 136a sessão, ele informaria sobre as observações do Subcomitê sobre cada 
um dos temas no momento em que eles forem retomados pelo Comitê. No entanto, dois 
dos temas discutidos pelo Subcomitê não estavam na agenda do Comitê Executivo : o 
relatório sobre o apoio prestado pela OPAS e pelos países das Américas para a região 
afetada pelo tsunami de dezembro de 2004 e o tema sobre o fortalecimento dos 
programas nacionais para as doações de órgãos e transplantes. 
 
16. Incluído no primeiro destes temas, o Subcomitê havia examinado as lições 
aprendidas da resposta ao tsunami e havia salientado a necessidade fortalecer o 
planejamento e a prontidão para situações de emergência em casos de calamidades nos 
países da Região para equipá-los para lidar com uma calamidade de tal dimensão. O 
Subcomitê também havia enfatizado a necessidade de equilibrar a oferta de auxílio com 
as efetivas necessidades do país ou região atingidos e de fornecer informações precisas 
para que o público entendesse que tipo de ajuda era realmente necessário. 
 
17. Com relação ao segundo tema, o fortalecimento dos programas nacionais para as 
doações de órgãos e transplantes, o Subcomitê havia respaldado uma estratégia proposta 
pelo Secretariado para permitir à OPAS apoiar os países na área de doações de órgãos e 
transplantes, com base no conhecimento especializado existente nos Países-Membros. Ele 
também havia incentivado a Organização a se concentrar na capacitação necessária em 
nível nacional para a implementação da Resolução WHA57.18 da Assembléia Mundial 
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da Saúde , adotada em 2004, sobre transplante de órgãos e tecidos humanos. O 
Subcomitê havia recomendado que o tema não fosse levado ao Comitê Executivo durante 
a 136a sessão, mas havia solicitado ao Secretariado a informar os Órgãos Diretivos em 
uma data futura sobre o progresso de suas atividades com respeito às doações de órgãos e 
transplantes. 
 
18. Uma exposição mais completa das deliberações do Subcomitê sobre estes dois 
temas e sobre todos os temas examinados pelo Subcomitê poderia ser encontrada no 
relatório final da 39a sessão (Documento SPP39/FR). 
 
19. O Presidente observou que tanto o Subcomitê de Planejamento e Programação 
como o Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento haviam tratado da 
possibilidade de reexaminar seus respectivos papéis e funções e a freqüência de suas 
reuniões. Ele propôs que estas questões de governança deveriam ser discutidas quando o 
Comitê examinar o relatório do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI. O 
Comitê concordou com esta proposta, tomou nota do relatório e agradeceu ao Subcomitê 
por seu trabalho. 

Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento (Documentos CE136/7 e 
CE136/8) 
 
20. Duas apresentações foram feitas sob este tema. Primeiro, o Dr. Roberto Dullak 
Peña (Paraguai, presidente do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o  
Desenvolvimento) informou sobre a 21ª. sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e 
o Desenvolvimento . Depois, a Dra. Carissa Etienne (subdiretora, RSPA) apresentou a 
política proposta de equidade de gênero da OPAS. 
 
Relatório sobre a 21ª. sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento  
 
21. O Dr. Dullak Peña informou que a 21ª. sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a 
Saúde e o Desenvolvimento foi realizada em 14 e 15 de março de 2005. Compareceram à 
sessão representantes dos seguintes Membros do Subcomitê eleitos pelo Comitê 
Executivo ou designados pela Diretora: Cuba, Dominica, Honduras, Paraguai e Estados 
Unidos. Os representantes da Argentina e Canadá haviam comparecido como 
observadores. Representantes de outras organizações intergovernamentais e uma 
organização não-governamental também haviam participado da sessão. O Paraguai havia 
sido eleito para atuar como presidente do Subcomitê; os Estados Unidos haviam sido 
eleitos vice-presidente e a Dominica, relatora. 
 
22. O Subcomitê havia tratado de quatro pontos da agenda com relação à 
incorporação da perspectiva de gênero e da promoção da igualdade de gênero no trabalho 
da OPAS. O primeiro destes temas havia sido um relatório sobre as atividades de 
cooperação técnica do Secretariado na área do gênero, saúde e desenvolvimento. A Dra. 



CE136/FR (Port.) 
Página 10 
 
 

  

Elsa Gómez, assessora regional para a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento, havia 
apresentado as mudanças realizadas no antigo Programa da Mulher, Saúde e 
Desenvolvimento que, em 2004, havia se tornado Unidade de Gênero, Etnia e Saúde. 
Esta mudança refletia uma alteração no foco, da mulher e da saúde da mulher para 
questões mais amplas de gênero e igualdade de gênero; o acréscimo da dimensão do 
grupo étnico ao trabalho da Unidade refletia a prioridade dada pela Diretora aos grupos 
excluídos que sofriam as maiores desigualdades de saúde. Em seguida, o Subcomitê 
havia ouvido um relatório sobre o progresso no sentido da equidade de gênero nos 
recursos humanos da OPAS, inclusive dados sobre a distribuição por sexos na força de 
trabalho da OPAS e os esforços do Secretariado para recrutar uma parcela maior de 
mulheres aos postos de profissionais. A seguir, o Subcomitê havia examinado um 
relatório sobre a incorporação da perspectiva de gênero em uma área específica de 
cooperação técnica da OPAS: as contas nacionais da saúde. Finalmente, o Subcomitê 
havia considerado uma proposta de uma política de igualdade de gênero da OPAS. Esta 
política, revisada para incorporar os critérios e as sugestões do Subcomitê, integrava o 
Documento CE136/8, que estava agora perante o Comitê Executivo. 
 
23. Além destes quatro pontos da agenda, dois painéis de discussão foram realizados 
durante a 21ª. sessão do Subcomitê. O primeiro havia tratado das experiências 
institucionais e lições aprendidas ao formular e implantar as políticas de igualdade de 
gênero. As apresentações haviam sido feitas pelos participantes da mesa redonda 
representando dois Países-Membros e quatro organizações internacionais, que haviam 
descrito as experiências de seus respectivos países ou instituições ao incorporar a 
perspectiva de gênero. O segundo painel de discussão havia se concentrado no 
cumprimento da Meta de Desenvolvimento 3 da Declaração do Milênio das Nações 
Unidas: Igualdade de gênero e maior poder de decisão para a mulher. As apresentações 
haviam sido feitas por representantes de quatro órgãos das Nações Unidas e uma 
organização não-governamental. Todos os participantes da mesa redonda haviam 
observado que uma grande deficiência das Metas de Desenvolvimento para o Milênio era 
sua falha em incluir metas, objetivos ou indicadores relacionados especificamente com a 
saúde e direitos sexuais e reprodutivos e com a violência de gênero. No entanto, eles 
também haviam assinalado que as Metas proporcionavam uma oportunidade de reforçar e 
fundamentar o progresso em direção à igualdade de gênero conquistado ao longo dos 
anos como resultado de outros mandatos internacionais. 
 
24. Resumos das duas séries de apresentações dos painéis e dos pontos principais que 
haviam surgido da sua discussão no Subcomitê poderiam ser encontrados no relatório 
final da 21ª. sessão, presente no Documento CE136/7. As opiniões e as conclusões do 
Subcomitê sobre todos os itens tratados estavam expressas em suas recomendações ao 
Comitê Executivo e à Diretora, que também estavam apresentadas no Documento 
CE136/7. Os dois principais resultados da sessão haviam sido o endosso do Subcomitê à 
política proposta de igualdade de gênero da OPAS e sua decisão de recomendar a 
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formação de um grupo de trabalho para examinar o papel do Subcomitê, a composição e 
o quadro de membros e a freqüência de suas reuniões. A última recomendação havia 
surgido de uma observação feita por um Membro, que havia sugerido que os papéis do 
Subcomitê deveriam ser reexaminados diante dos avanços substanciais obtidos ao 
incorporar a perspectiva de gênero, tanto na OPAS como nos Países-Membros. 
 
25. O Subcomitê, portanto, recomendou que a 36ª. sessão do Comitê Executivo 
formasse um grupo de trabalho para avaliar a estrutura e as esferas de atuação do 
Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento. O grupo de trabalho em 
seguida apresentaria sua recomendação à 137a sessão do Comitê, a ser realizado em 
setembro de 2005. Foi proposto que o grupo de trabalho fosse integrado por 
representantes dos Membros do Comitê Executivo que haviam participado da 21ª. sessão 
do Subcomitê, assim como por representantes de um orgão-irmão no sistema 
internacional, da Unidade de Gênero, Etnia e Saúde e de outra unidade técnica dentro do 
Secretariado. 
 
26. Com respeito à política proposta de igualdade de gênero, o Subcomitê 
recomendou que o Comitê Executivo aprovasse a política e a apresentasse ao Conselho 
Diretor para sua aprovação final por meio da aprovação de uma resolução. O Subcomitê 
também solicitou que o Comitê Executivo endossasse suas recomendações à Diretora 
com respeito à implementação da política de igualdade de gênero e o cumprimento das 
Metas de Desenvolvimento para o Milênio. 

Política proposta de igualdade de gênero da OPAS 
 
27. A Dra. Etienne resumiu a política proposta de gênero apresentada no Documento 
CE136/8. A política se moldava na política de gênero da OMS e havia sido elaborada por 
meio de um processo consultivo amplo. Estava sendo proposta em resposta à existência 
generalizada de desigualdade de gênero na saúde e refletia o compromisso da OPAS com 
o avanço da eqüidade em seus programas e em todo o trabalho da Organização. A política 
reconhecia que as disparidades na saúde entre homens e mulheres eram decorrentes não 
apenas de características biológicas entre os sexos, mas também das diferentes posições e 
papéis dos homens e das mulheres na sociedade, que tinha um impacto diferencial sobre a 
condição de saúde e seus determinantes, acesso aos recursos e serviços de saúde, 
participação nas decisões que afetavam a saúde e a distribuição das responsabilidades e 
compensações associadas ao desenvolvimento da saúde. 
 
28. A política era guiada por quatro princípios básicos: igualdade de gênero, equidade 
de gênero, maior poder de decisão e incorporação da perspectiva de gênero. A meta geral 
da política era contribuir para o avanço da igualdade de gênero na condição da saúde e 
desenvolvimento da saúde por meio de pesquisas, políticas e programas que prestavam a 
devida atenção às diferenças de gênero na saúde e seus determinantes e promover 
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ativamente a igualdade e eqüidade entre mulheres e homens. Os objetivos específicos da 
política e os componentes da estratégia proposta de incorporação da perspectiva de 
gênero estavam apresentados no documento. 
 
29. A Organização procurava incorporar a igualdade de gênero em três frentes: em 
todos os aspectos de seu trabalho de cooperação técnica, nas estruturas da política de 
desenvolvimento nacional da saúde e nas políticas de recursos humanos e 
desenvolvimento organizacional da OPAS. Para isso e para assegurar a sustentabilidade 
da incorporação da perspectiva de gênero, seria necessário um compromisso nos níveis 
mais altos que fosse demonstrado e comunicado ampla e claramente. Deste modo, o nível 
superior da administração da Organização se comprometia a transmitir a política ao 
pessoal, monitorar sua aplicação e ser responsável perante os Órgãos Diretivos para sua 
implementação. Além disso, os gerentes assegurariam que os objetivos de igualdade de 
gênero seriam regularmente incluídos nas políticas institucionais e no planejamento e que 
recursos específicos seriam alocados para a incorporação da perspectiva de gênero. 
Centros de coordenação de gênero seriam designados em todas as áreas técnicas e 
administrativas da OPAS, tanto na Sede como em escritórios de campo selecionados. 
Estes centros de coordenação, em colaboração com a Unidade de Gênero, Etnia e Saúde, 
forneceriam orientação e apoio geral ao processo. O compromisso com a implementação 
asseguraria que mecanismos seriam estabelecidos pelos gerentes a fim de capacitar o 
pessoal e alocar os recursos apropriados para esta finalidade. Os gerentes também 
assegurariam que todas as áreas e unidades usariam dados desagregados por sexo e outras 
variáveis pertinentes e que eles incorporariam uma perspectiva de gênero em materiais 
por escrito. No nível nacional, as Representações da OPAS/OMS – em colaboração com 
a Sede, ministérios da Saúde, outros setores, ONGs e sociedade civil – estabeleceriam 
mecanismos com pessoal e verbas adequados para promover a igualdade de gênero nos 
sistemas de saúde. 
 
30. Como observado pelo Dr. Dullak Peña, o Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento havia respaldado a política proposta de igualdade de gênero. O 
Secretariado, portanto, solicitou que o Comitê Executivo reexaminasse a política e 
recomendasse sua aprovação pelo Conselho Diretor. 
 
31. O Comitê Executivo recebeu com satisfação o relatório do Subcomitê e expressou 
apoio à política proposta de igualdade de gênero. Os membros elogiaram, em particular, a 
referência da política a compromissos internacionais fundamentais para a igualdade de 
gênero e seu claro compromisso com a igualdade de gênero e com um maior poder de 
decisão da mulher como finalidades por si próprias. No entanto, alguns delegados 
levantaram a questão de que um parágrafo a respeito dos recursos e os mecanismos 
administrativos e operacionais para implantar a política havia sido eliminado. O 
parágrafo estava na versão do documento apresentado ao Subcomitê para a Mulher, a 
Saúde e o Desenvolvimento, e o Subcomitê havia concordado que nenhuma nova política 
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poderia ser implantada adequadamente sem o compromisso de tanto recursos humanos 
como financeiros. Os membros reconheciam que a Dra. Etienne havia expressado o 
compromisso do Secretariado em sua apresentação, mas eles temiam que a falta de um 
compromisso por escrito explícito poderia pôr em risco a implementação e a 
sustentabilidade da política. 
 
32. Os membros também achavam que a política poderia ser fortalecida por meio de 
uma referência global mais explícita às mulheres e aos homens em toda sua vida para 
assegurar que questões de equidade de gênero, inclusive questões de saúde sexual e 
reprodutiva, em meninas e meninos e em mulheres e homens mais velhos, fossem 
abordadas. Embora a política requeria a incorporação de uma visão de diversidade, esta 
poderia ser aperfeiçoada por meio de uma referência explícita a diversas subpopulações e 
a questões de diversidade originadas de diferenças da condição socioeconômica, 
educação, grupo étnico e cultura, orientação sexual, capacidade e situação geográfica. 
Um enfoque particular deveria ser dado às mulheres indígenas. 
 
33. Foi sugerido que a palavra “injusta” deveria ser retirada de uma frase na 
introdução ao Documento CE136/8, que indicava que a política de igualdade de gênero 
da OPAS, como proposta no documento, era de trabalhar para eliminar as injustas 
disparidades de saúde entre homens e mulheres e progredir para a conquista das metas de 
igualdade de gênero e de maior poder de decisão para a mulher. Achava-se que a frase 
deveria ler simplesmente: “para eliminar as disparidades de saúde entre mulheres e 
homens”, pois a palavra “injusta” poderia ser ambígua. 
 
34. Os delegados destacaram algumas outras questões que achavam que deveriam ser 
abordadas na política ou na resolução que a aprovasse, incluindo a violência contra a 
mulher e a punição dos que cometem a violência, o tráfico de mulheres para sexo e 
trabalho, a discriminação de emprego e salário contra a mulher, a feminilização da 
pobreza, a alocação de recursos e acesso aos recursos de saúde às mulheres e a 
necessidade de participação da sociedade civil para assegurar um maior poder de decisão 
para a mulher. Várias alterações e melhorias na redação foram também propostas às 
recomendações do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento contidas no 
Documento CE136/7. 
 
35. A atenção foi dirigida à necessidade de educar e sensibilizar os provedores de 
saúde às diferenças de gênero que afetavam a relação médico-paciente, e pediu-se ao 
Secretariado para que tecesse comentários sobre como se poderia dar uma aplicação 
prática à política na prática médica – em especial, que recomendações poderiam ser feitas 
aos médicos com respeito a como eles interagiam com seus pacientes do sexo masculino 
e feminino. De modo semelhante, havia necessidade de sensibilizar os fabricantes 
farmacêuticos e pesquisadores acadêmicos quanto às diferenças relacionadas ao sexo nas 
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respostas dos pacientes a alguns medicamentos e de defender a inclusão de mulheres em 
todos os estudos clínicos de medicamentos. 
 
36. A Dra. Etienne pediu aos Membros que apresentassem as mudanças propostas por 
escrito e que orientassem o Secretariado sobre como, especificamente, eles desejavam vê-
las refletido na linguagem da política. Ela assinalou que a OPAS tinha importantes 
programas que tratavam da maioria das questões levantadas pelos delegados. Em 
particular, a Unidade de Gênero, Etnia e Saúde havia realizado um grande trabalho 
precursor na área da violência contra a mulher. Com respeito à questão sobre a 
sensibilização dos provedores e pesquisadores, ela observou que a formação de redes de 
comunicação era uma grande modalidade do trabalho para a OPAS em muitas áreas, 
inclusive a área de gênero e saúde. A OPAS não tinha recursos suficientes para participar 
diretamente de atividades como a pesquisa farmacêutica, mas estava trabalhando por 
meio de redes e de organizações da sociedade civil para promover a participação das 
mulheres nos estudos clínicos. A Organização também trabalhava por meio de diversas 
redes – por exemplo, redes de escolas de medicina e associações de profissionais – para 
uma maior conscientização sobre as diferenças de gênero. 
 
37. A Diretora observou que a política de igualdade de gênero havia sido formulada 
em resposta a um mandato da 20ª. sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento, que havia requerido uma política para abordar três questões básicas: a 
incorporação da perspectiva de gênero às políticas e programas da Organização; 
desagregação dos dados de saúde por sexo para fornecer comprovações da discriminação 
por razão de gênero e desigualdades de gênero; e a conquista da paridade entre os sexos 
na seleção, recrutamento e promoção do pessoal e a eliminação das barreiras de gênero à 
ascensão da mulher na Organização. A política tinha o propósito de preencher um vazio 
existente na Organização – a saber, a ausência de uma política explícita de igualdade de 
gênero – não para mudar ou substituir as atividades que estava sendo realizadas em áreas 
como a violência de gênero. 
 
38. Ela achava que seria preferível incorporar os diversos pontos levantados pelos 
delegados na resolução a ser redigida ao Conselho Diretor, em vez de na própria política. 
De modo semelhante, seria provavelmente mais apropriado incluir na resolução o 
parágrafo a respeito de disposições operacionais específicas para a implantação da 
política. A política estava destinada a ser um mandato amplo de longo prazo. Como tal, 
não deveria incluir referência a disposições operacionais específicas, que eram restritas 
pelo tempo e sujeitas a alterações. 
 
39. O Comitê Executivo aprovou a Resolução CE136.R2, recomendando que o 46o 
Conselho Diretor adotasse a política proposta de igualdade de gênero. 
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Atualização na implementação das recomendações do Relatório Especial do Auditor 
Externo, setembro de 2004 (Documento CE136/24) 
 
40. A Dra. Heidi Jimenez (gerente de área, Assuntos Jurídicos, OPAS) recapitulou os 
antecedentes ao Relatório Especial do Auditor Externo, recordando que este continha 
recomendações que se concentravam em cinco áreas: normas éticas e códigos de conduta, 
recrutamento de funcionários e consultores, procedimentos de queixas, gestão das 
relações externas e segurança da tecnologia da informação. O Documento CE136/24 
continha uma atualização no progresso do Secretariado nas cinco áreas identificadas pelo 
Auditor Externo, além de duas outras áreas identificadas pelo Comitê Executivo durante 
sua 135a sessão: os procedimentos de auditoria interna e escolha de um ombudsman. 
 
41. A maioria das questões levantadas pelo Auditor Externo estava sendo tratada sob 
a Iniciativa de Normas para a Responsabilidade Sujeita a Prestação de Contas e 
Transparência, uma das 11 iniciativas incluídas no Guia para Transformação Institucional 
lançado pela Diretora em março de 2005. Um documento sobre a iniciativa foi distribuído 
ao Comitê durante a sessão. 
 
42. Na área das normas éticas e códigos de conduta, as principais realizações até o 
momento eram o desenvolvimento de uma estrutura para princípios éticos e um código de 
conduta específico da OPAS, com base nas Normas de Conduta da Comissão de 
Administração Pública Internacional para a Administração Pública Internacional. O 
Secretariado também havia instituído o Programa de Divulgação de Declaração de 
Interesses da OMS e estava finalizando um programa específico da OPAS. A 
documentação adicional fornecida durante a sessão identificava o pessoal que precisava 
preencher um termo de divulgação de declaração de interesses. Era previsto o término de 
todas as atividades precedentes até a reunião do Conselho Diretor em setembro de 2005. 
Em relação ao recrutamento de funcionários e consultores, o Secretariado estava em vias 
de implementar um processo mais aberto e competitivo para o recrutamento de pessoal 
temporário e consultores e estava adotando medidas para criar uma base de dados ou lista 
de nomes do pessoal temporário, como recomendado pelo Auditor Externo. Estava 
previsto a aplicação de uma lista de nomes totalmente funcional e interativa até o final de 
ano. 
 
43. Quanto aos procedimentos de queixas, depois de uma pesquisa de outras 
organizações internacionais para determinar como eles lidavam com as queixas, o 
Secretariado estava examinando as boas práticas com vistas a estabelecer um sistema de 
gestão de queixas apropriado para a Organização. Na área de gestão das relações 
externas, foram formulados projetos de diretrizes para a colaboração da OPAS com 
empresas privadas; estas diretrizes foram distribuídas ao Comitê durante a reunião. No 
que se refere à segurança da tecnologia da informação, um agente de segurança da 
informação estava sendo recrutado. As funções da pessoa selecionada para o cargo 



CE136/FR (Port.) 
Página 16 
 
 

  

seriam educar o pessoal sobre questões de segurança da tecnologia da informação, 
elaborar políticas e diretrizes para o correio eletrônico e gestão da segurança e monitorar 
a rede da OPAS para prevenir a invasão por parte de usuários não autorizados. 
 
44. Com respeito aos procedimentos de auditoria interna, segundo um acordo de 
2004, o Escritório de Serviços Internos de Supervisão da OMS fornecia serviços de 
auditoria interna para a OPAS. O Comitê Executivo deveria receber um relatório do 
Auditor Interno durante a 136a sessão e relatórios regulares posteriormente. Finalmente, 
com relação ao recrutamento de um ombudsman, previa-se o fim do processo de seleção 
para o posto até fins de agosto de 2005. Nesse ínterim, havia sido encontrado uma pessoa 
altamente capacitada para atuar como ombudsman temporário. 
 
45. Em conclusão, a Dra. Jimenez disse que o Secretariado estava comprometido em 
implementar integralmente as recomendações e esperava ansiosamente por apresentar 
uma avaliação detalhada de seu trabalho em todas as áreas cobertas no relatório do 
Auditor Externo durante o 46o Conselho Diretor. 
 
46. O Presidente, falando como um dos representantes nomeados pelo Comitê 
Executivo para monitorar a implementação das recomendações, disse que o Comitê 
poderia ficar satisfeito com o progresso feito até o momento ao realizar as 
recomendações. Devido aos esforços da Dra. Jimenez e demais pessoal do Secretariado, 
um volume extraordinário de trabalho havia sido realizado em um tempo muito curto. A 
maioria das ações recomendadas pelo Auditor Externo estaria finalizada até a reunião do 
Conselho Diretor em setembro. No entanto, havia ainda muito por fazer, sobretudo nas 
áreas de recrutamento do pessoal e procedimentos de queixas e na educação do pessoal e 
introdução das novas normas da conduta em todos os níveis da Organização. 
Evidentemente, a transformação não poderia ser finalizada por completo até setembro e, 
portanto, o Comitê Executivo teria responsabilidade de monitoração contínua. 
 
47. Ele assinalou que os Países-Membros também tinham responsabilidades no que se 
refere à implementação das recomendações. Uma delas era assegurar que o escritório 
jurídico da OPAS fosse suficiente em recursos, tanto em termos de recursos 
orçamentários como humanos. O pessoal dedicado ao processo de implementar as 
recomendações era muito pequeno e qualquer contribuição de conhecimento 
especializado por parte dos Países-Membros seria bem-vinda. Seu governo, por exemplo, 
estava estudando a possibilidade de “emprestar” um advogado à OPAS. Além disso, uma 
vez implementados procedimentos claros e transparentes de recrutamento, os Países-
Membros precisariam cooperar em não pressionar a Organização para contratar pessoas 
por razões políticas. De modo semelhante, os Membros teriam responsabilidade de 
assegurar que os procedimentos de queixas adequados estavam sendo cumpridos e aderir 
às mesmas normas éticas que se esperava fossem cumpridas pelo Secretariado. 
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48. O Comitê Executivo agradeceu à Dra. Jimenez por seu relatório detalhado e 
completo e elogiou o Secretariado pelo progresso feito ao implementar as 
recomendações. Os membros chamaram atenção para a sobreposição entre as 
recomendações do Auditor Externo e as do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século 
XXI e salientaram a necessidade de vincular os processos de implementação dos dois 
conjuntos de recomendações. A vinculação entre as recomendações do Auditor Externo e 
algumas das questões levantadas pela Associação do Pessoal em seu relatório 
(Documento CE136/23) também foi destacada. 
 
49. Alguns delegados fizeram considerações sobre uma afirmação no documento que 
indicava que as medidas tomadas em resposta às recomendações do Auditor Externo 
eram decorrentes de alegações anônimas. Acreditava-se que tal afirmação poderia 
implicar erroneamente que a agenda da Diretora estava de alguma forma sendo conduzida 
por fontes anônimas, quando, em realidade, era resultado de mandatos dados pelos 
Países-Membros. Os mesmos delegados enfatizaram sua total confiança e apoio à 
Diretora. 
 
50. Sobre o tópico da ética, um delegado observou que havia uma diferença entre 
honestidade e transparência e, a fim de assegurar a transparência, deveriam existir 
ferramentas ou instrumentos para fundamentar a honestidade e para certificar que as 
atividades da Organização estavam sendo conduzidas adequadamente. O mesmo 
delegado achava que ao lidar com assuntos de ética pública, instituições como a OPAS 
sempre necessitariam de supervisão externa ou um órgão de monitoramento. 
 
51. Com respeito às práticas de recrutamento e contratação, solicitou-se à Dra. 
Jimenez que esclarecesse a política do Secretariado sobre a recontratação dos 
aposentados. Embora se reconhecesse que os aposentados poderiam ser uma fonte valiosa 
de informação e conhecimento especializado, foi enfatizado que, se eles fossem 
recontratados, deveria ser garantido que eles estavam realmente desempenhando uma 
função necessária. Além disso, considerava-se importante examinar cuidadosamente se 
os aposentados poderiam ter possíveis conflitos de interesses visto que eles haviam 
deixado a Organização. Pediu-se também à Dra. Jimenez que fornecesse um cronograma 
estimado para implantar um procedimento de queixas e estabelecesse um prazo dentro do 
qual os Países-Membros deveriam apresentar suas observações sobre as diretrizes 
preliminares para a colaboração com empresas privadas. Observando que seu país tinha 
um sistema alternativo para resolução de controvérsias, de eficácia comprovada para lidar 
com questões éticas, a delegada da Costa Rica ofereceu o apoio dos advogados que 
haviam participado do desenvolvimento do sistema. 
 
52. A Dra. Jimenez agradeceu à delegada da Costa Rica por sua oferta. Em sua 
opinião, a elaboração de um procedimento de queixas era o aspecto de maior 
complexidade e dificuldade no que se referia à implementação das recomendações do 
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Auditor Externo. A Organização estava estudando os procedimentos usados por outras 
organizações internacionais, mas ainda não tinha identificado um modelo ideal para a 
OPAS. O Secretariado passaria os próximos dois a três meses reunindo todas as 
informações que haviam sido coletadas e tomaria as primeiras medidas em direção a criar 
um sistema de gestão de conflitos. Era pouco provável que uma recomendação final 
completa estaria pronta a tempo para a apresentação ao Conselho Diretor em setembro, 
mas o Secretariado apresentaria algumas recomendações preliminares e um enfoque 
estrutural básico para a gestão de conflitos. O objetivo era reunir todos os órgãos 
separados e diferentes que atualmente existiam dentro da Organização em um enfoque 
consolidado, inclusive o escritório do ombudsman, o escritório de Auditoria e 
Supervisão, a Associação de Pessoal, a área de Assuntos Jurídicos e a área de Gestão de 
Recursos Humanos, e fazer com que colaborem como uma equipe. Parte da 
recomendação do Secretariado seria provavelmente estabelecer uma entidade de gestão 
de conflitos que teria responsabilidade de notificar o Comitê Executivo. Seria importante 
que os Órgãos Diretivos considerassem que qualquer mecanismo conseqüentemente 
implantado para gerir as queixas teria de ser financiado por recursos ordinários da 
Organização. 
 
53. A respeito da recontratação de aposentados, ela observou que a prática era 
permitida de acordo com os Regulamentos e Estatuto de Pessoal da Organização; no 
entanto, o Secretariado estava reexaminando as políticas de outras organizações sobre o 
assunto e estava considerando a possibilidade de introduzir algumas mudanças – por 
exemplo, limitar o período pelo qual o pessoal aposentado poderia ser recontratado e 
colocar um requisito sobre o tempo decorrido entre a aposentadoria e a recontratação. O 
Secretariado não desejava desperdiçar a opção de recontratar aposentados, que possuíam 
uma rica bagagem de informações e conhecimento especializado, mas ao mesmo tempo 
reconhecia a importância de abrir caminho para o pessoal mais jovem com idéias novas. 
A questão da recontratação de aposentados seria tratado pela iniciativa de guia para os 
recursos humanos. 
 
54. Com respeito ao prazo para a apresentação das observações sobre as diretrizes 
preliminares para a colaboração com empresas privadas, ela disse que o Secretariado 
precisaria receber observações até 31 de julho de 2005 a fim de ter tempo suficiente para 
revisar o documento apresentado ao Conselho Diretor. Ela realçou, porém, que as 
diretrizes não eram de forma alguma definitivas. Ela as havia divulgado apenas para dar 
ao Comitê uma idéia do pensamento atual do Secretariado sobre o tema. 
 
55. Concluindo a discussão sobre o tema, o Presidente anunciou que o Auditor 
Externo apresentaria uma atualização de um ano com relação às recomendações durante o 
46o Conselho Diretor. 
 



CE136/FR (Port.) 
Página 19 

 
  

  

56. O Comitê não aprovou uma resolução especificamente sobre este tema; no 
entanto, na Resolução CE136.R3, recomendou que o Conselho Diretor adotasse uma 
resolução agradecendo ao Presidente e o ex-Presidente do Comitê Executivo por seu 
trabalho ao monitorar a implementação por parte do Secretariado das recomendações do 
Relatório Especial do Auditor Externo e solicitando à Diretora para terminar a 
implementação das recomendações, sobretudo as que se concentram nos sistemas de 
condução de queixas e recursos humanos. 

Relatório do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI (Documento CE136/5) 
 
57. O relatório do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI foi apresentado 
pelo Sr. Sebastián Tobar (Argentina) em nome do Exmo. Sr. Jerome Walcott (Barbados, 
presidente do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI), que não pôde 
comparecer à 136a sessão do Comitê. O Sr. Tobar recapitulou os antecedentes e a 
formação do Grupo de Trabalho, observando que além da Argentina, Barbados, Costa 
Rica, Cuba e Peru – membros do Grupo nomeado pelo Comitê Executivo – vários outros 
países tinham tido uma participação ativa no trabalho do Grupo, em particular Antígua e 
Barbuda, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Dominica, França, México, Antilhas 
Holandesas, Nicarágua e Estados Unidos. A OMS e outras instituições também estavam 
envolvidas. O Secretariado da OPAS havia prestado apoio às atividades do Grupo de 
Trabalho. 
 
58. O Grupo de Trabalho havia realizado seis reuniões, no curso das quais havia 
identificado os principais desafios da saúde pública na Região e o papel que os 
organismos internacionais de cooperação, em particular a OPAS, deveriam desempenhar 
ao enfrentar tais desafios. Haviam sido preparados documentos pelos Membros e outros 
países participantes e pelo Secretariado sobre os desafios estratégicos relacionados a dez 
áreas: repercussão diferencial dos problemas de saúde em países da Região; pobreza e 
exclusão social; fatores políticos e governamentais; mudanças decorrentes da 
globalização; catástrofes naturais e qualidade do ambiente físico; ciência, tecnologia, 
pesquisa e informação; sistemas de saúde e acesso universal aos serviços de saúde; 
recursos humanos; recursos financeiros e a cooperação internacional em assuntos de 
saúde. As principais conclusões do Grupo com respeito a estes desafios foram resumidas 
em seu relatório (Documento CE136/5). 
 
59. Com base em sua análise dos desafios de saúde pública do presente e do futuro, o 
Grupo de Trabalho havia formulado um conjunto de recomendações em relação ao 
trabalho da OPAS e ações a ser adotadas pela Organização nas seguintes áreas: produtos 
de saúde pública; ciência, tecnologia, pesquisa e provisões estratégicas; desenvolvimento 
de alianças estratégicas e parcerias e o papel da OPAS; modalidades de cooperação 
técnica na saúde; governança e recursos humanos. As recomendações e ações sugeridas 
em cada área foram também apresentadas no relatório do Grupo de Trabalho. 
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60. O Comitê Executivo agradeceu ao Grupo de Trabalho por seu relatório e o 
elogiou por seu trabalho. O Comitê também agradeceu ao Secretariado pelo apoio 
prestado ao Grupo. Os membros achavam que o Grupo de Trabalho havia cumprido seu 
mandato admiravelmente, produzindo um relatório bem fundado que identificava as áreas 
que seriam críticas para o futuro da Organização e um conjunto sólido de recomendações 
para ações práticas que permitiriam a OPAS funcionar com maior eficácia no novo 
contexto global. Vários dos delegados que haviam participado nas atividades do Grupo 
de Trabalho fizeram comentários sobre a amplitude e profundidade de suas deliberações, 
mas lamentaram que não havia ocorrido maior participação por parte de outros Países-
Membros, o que teria enriquecido ainda mais o processo. Foi sugerido que, para 
incentivar uma contribuição máxima por parte de todos os Países-Membros antes do 
Conselho Diretor, os países deveriam mais uma vez ser convidados a apresentarem suas 
observações sobre as recomendações do Grupo de Trabalho até uma data-limite a ser 
estabelecida pelo Comitê Executivo . 
 
61. O Comitê enfatizou que o relatório e as recomendações do Grupo de Trabalho 
deveriam informar tanto sobre o processo atual em andamento de reforma institucional 
como sobre o planejamento estratégico da Organização para o futuro. Com relação a este 
último, os Membros opinaram que, para maximizar o alinhamento e a sinergia da OPAS 
com a OMS, o próximo plano estratégico deveria cobrir o mesmo período que o Décimo 
Primeiro Programa Geral de Trabalho. Os membros também salientaram a necessidade de 
reunir as diversas séries de recomendações decorrentes dos relatórios do Auditor Externo 
e dos Serviços Internos de Supervisão, assim como do Grupo de Trabalho para a OPAS 
no século XXI, e vinculá-los ao processo de reforma institucional dentro do Secretariado 
e ao orçamento bienal para programas para 2006–2007, a fim de recomendar um claro 
curso de ação para o Conselho Diretor em setembro. Para facilitar visualizar estas 
vinculações, o Presidente concordou em produzir uma matriz que mostrasse as 
recomendações feitas sobre os temas cobertos nos diversos relatórios. 
 
62. Embora o Comitê considerasse que o relatório e as recomendações do Grupo de 
Trabalho identificavam as principais questões e desafios a serem enfrentados pela 
Organização, os delegados achavam que algumas áreas requeriam uma ênfase adicional 
ou ampliação. Chamando atenção às recomendações referentes às modalidades de 
cooperação técnica na saúde, a delegada da Costa Rica, cujo governo havia contribuído 
com o documento sobre este tema para o Grupo de Trabalho, enfatizou que a OPAS, 
como uma organização especializada em saúde pública, não deveria depender 
exclusivamente dos indicadores tradicionais, como o produto interno bruto, mortalidade 
infantil ou expectativa de vida ao nascimento, para classificar os países ou medir seu 
nível de bem-estar; ela deveria também considerar o desempenho de seus sistemas de 
saúde. Além disso, dadas as conhecidas desigualdades e iniqüidades internas e entre os 
países da Região, os dados de indicadores deveriam ser sempre desagregados pela área 
geográfica a fim de revelar áreas com necessidades particulares. O delegado da Jamaica 



CE136/FR (Port.) 
Página 21 

 
  

  

achava que maior ênfase deveria ser dada a duas áreas que, em sua opinião, constituíam 
os grandes desafios de saúde para a OPAS e seus Membros no futuro: a integração da 
saúde no processo de desenvolvimento e a abordagem dos determinantes sociais da 
saúde. Com relação ao primeiro, embora tenham ocorrido alguns avanços, o setor da 
saúde ainda não conseguiu ser completamente bem-sucedido ao transmitir a importância 
fundamental da saúde para o desenvolvimento aos formuladores de políticas e aos 
colegas em outros setores. Esse deveria ser um foco central do trabalho da OPAS nos 
próximos anos. Outra área crítica de trabalho era desenvolvimento e mudança de 
comportamento, sobretudo o desenvolvimento de comportamentos saudáveis nas crianças 
para produzir cidadãos que compreendam a necessidade de agir com responsabilidade 
com respeito à dieta e atividade física, práticas sexuais e outras ações com um impacto 
decisivo sobre o risco de contrair ou desenvolver certas doenças. 
 
63. Com respeito às questões de governança levantadas pelo Grupo de Trabalho e 
pelos Subcomitê de Planejamento e Programação e o Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde 
e o Desenvolvimento, foi proposto que deveria ser criado um grupo de trabalho para 
estudar as funções e o campo de atuação dos dois Subcomitês e fazer recomendações para 
a próxima sessão do Comitê Executivo. Foi também sugerido que o grupo de trabalho 
deveria examinar os processos de governança de toda a Organização para assegurar que 
eles estivessem funcionando de modo ideal. Em particular, foi sugerido que o processo 
para a eleição do Diretor deveria ser examinado com vistas a torná-lo mais transparente. 
Os membros enfatizaram que o grupo de trabalho deveria ter mandato e esferas de 
atuação claros e que os resultados esperados de seu trabalho também deveriam ser 
determinados com clareza. 
 
64. A Diretora assinalou que havia certas questões em relação ao Regulamento 
Interno dos Órgãos Diretivos que precisavam ser abordadas, em particular o 
procedimento para a consideração das resoluções. Ela propôs que o grupo de trabalho 
também deveria examinar estas questões. 
 
65. O Dr. Bernard Kean (diretor, Departamento de Governança, OMS) observou que 
o Conselho Executivo da OMS havia empreendido recentemente uma análise semelhante 
de seus métodos de trabalho. O processo havia sido complicado e prolongado, em parte 
porque havia sido feita uma tentativa de realizar todas as reformas desejadas de uma só 
vez. Com base nesta experiência, sua sugestão era para que o Comitê Executivo 
identificasse claramente as tarefas a ser empreendidas e fixasse um cronograma para sua 
finalização. Depois poderia dar ao Secretariado um mandato claro para ação. Ele também 
observou que o processo da OPAS no século XXI havia servido de modelo e produzido 
um grande volume de contribuições valiosas para o processo de elaboração do Décimo 
Primeiro Programa Geral de Trabalho da OMS. 
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66. A pedido da Diretora, o Dr. Daniel López Acuña (diretor de Gestão de Programas, 
OPAS) explicou os cronogramas para a consideração por parte dos Órgãos Diretivos dos 
diversos assuntos sob discussão. Com respeito ao grupo de trabalho proposto para as 
questões de governança, as recomendações feitas por tal grupo teriam de ser aprovadas 
pelo Conselho Diretor em 2006. Deste modo, o grupo formularia suas recomendações e 
as apresentaria à 138a sessão do Comitê Executivo em junho de 2006. O Comitê depois 
remeteria as recomendações ao 47o Conselho Diretor para aprovação final em setembro 
de 2006. Quanto ao plano estratégico para o próximo período, o Secretariado apresentaria 
uma proposta metodológica para a formulação do plano à 40a sessão do Subcomitê de 
Planejamento e Programação em março de 2006. Esta proposta refletiria as decisões 
tomadas pelo 46o Conselho Diretor com respeito ao período a ser coberto pelo plano. 
Como era de conhecimento dos Membros, a Organização agora operava um ciclo de 
planejamento qüinqüenal, mas o Conselho Diretor talvez decidisse que o próximo plano 
estratégico deveria estender-se até 2015 para cobrir o mesmo período que o Décimo 
Primeiro Programa Geral de Trabalho da OMS. Posteriormente, a proposta metodológica 
seria examinada pelos Órgãos Diretivos em 2006. No ano seguinte, seria apresentado um 
proposta de plano estratégico ao SPP em março e ao Comitê Executivo em junho. Em 
seguida, seria levado à 27ª. Conferência Sanitária Pan-Americana para a aprovação em 
setembro de 2007. 
 
67. A Diretora disse que, se o Comitê Executivo desejasse, o Secretariado poderia 
redigir uma proposta preliminar com respeito aos processos de planejamento de curto, 
médio e longo prazo da Organização e a harmonização dos ciclos de planejamento da 
OPAS com os da OMS. Um documento sobre o tema poderia ser apresentado à 137a 
sessão do Comitê. 
 
68. O Comitê Executivo aprovou a Decisão CE136(D3), solicitando ao Secretariado 
para preparar e apresentar à 137a sessão do Comitê uma proposta para agilizar vários 
mecanismos de governança da Organização. O Comitê concordou que um grupo de 
trabalho posteriormente seria formado para estudar a proposta preparada pelo 
Secretariado e apresentar as recomendações a respeito para a consideração pela 138a 
sessão do Comitê Executivo e o 47o Conselho Diretor. Argentina, Costa Rica e Cuba 
expressaram interesse de ser membros deste grupo. Concordou-se que as esferas de 
atuação para o grupo de trabalho sobre governança seriam redigidas e distribuídas antes 
da 137a sessão do Comitê. Foi também acertado que estas esferas de atuação viriam 
acompanhadas da documentação sobre a análise dos métodos de trabalho do Conselho 
Executivo da OMS, que os Membros achavam que forneceria subsídios úteis para o 
trabalho do grupo. 
 
69. O Comitê também aprovou a Resolução CE136.R3, recomendando que o 
Conselho Diretor adote uma resolução solicitando a Diretora, entre outros, considerar os 
resultados do relatório e recomendações do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século 
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XXI, as reformas institucionais dentro da Repartição Sanitária Pan-Americana e as 
recomendações do Relatório Especial do Auditor Externo, ao preparar o próximo plano 
estratégico para o trabalho da Repartição Sanitária Pan-Americana. Além disso, o Comitê 
pediu à Diretora para preparar uma proposta sobre os ciclos de planejamento da 
Organização para sua consideração na 137a sessão. 
 
70. O Comitê fixou 20 de julho de 2005 como data-limite para a apresentação das 
observações sobre as recomendações do Grupo de Trabalho. Concordou-se que o 
Presidente escreveria aos Países-Membros, informando-os das deliberações do Comitê 
sobre este assunto e incentivando-lhes a apresentarem suas observações. Além disso, 
concordou-se que a Diretora, por meio dos Representantes da OPAS/OMS, reiteraria aos 
Países-Membros a aproveitarem esta última oportunidade para fazer comentários sobre as 
conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho. 

Relatório da Comissão de Jurados do Prêmio da OPAS em Administração de 2005 
(Documentos CE136/9 e CE136/9, Adendo I) 
 
71. O Dr. Roberto Dullak Peña (Paraguai) informou que a Comissão de Jurados do 
Prêmio da OPAS em Administração de 2005, formada pelos representantes do Canadá, 
Dominica e Paraguai, havia se reunido no dia 22 de junho de 2005. Depois de um exame 
cuidadoso da documentação dos candidatos indicados pelos Países-Membros, o Comitê 
havia decidido conferir o prêmio ao Dr. Francisco Rojas Ochoa, de Cuba, por sua 
contribuição notável para o desenvolvimento da administração de programas e serviços 
de saúde em seu país e em vários outros países da Região das Américas e, em particular, 
por sua excepcional contribuição para a formação de diversas gerações de líderes e 
profissionais da área de saúde pública. 
 
72. O Comitê aprovou a Resolução CE136.R11, respaldando a decisão da Comissão 
de Jurados. 

Relatório do Comitê Permanente para Organizações Não-Governamentais com 
Relações Oficiais com a OPAS (Documentos CE136/10 e CE136/10, Adendo I) 
 
73. A Sra. Virginia Gidi (Estados Unidos) informou que o Comitê Permanente para 
Organizações Não-Governamentais (ONGs), formado pelos representantes de Barbados, 
Costa Rica e Estados Unidos, havia considerado uma candidatura apresentada a ele pela 
Diretora em conformidade com os Princípios Diretivos das Relações entre a 
Organização Pan-Americana da Saúde e Organizações Não-Governamentais. Após 
examinar o documento de referência preparado pelo Secretariado sobre a organização em 
questão, a Confederação Médica da América Latina e Caribe (Confederación Médica 
Latinoamericana y del Caribe – CONFEMEL), o Comitê Permanente havia decidido 
recomendar ao Comitê Executivo que admita a CONFEMEL para relações oficiais com a 
OPAS por um período de dois anos, com a condição de que as ações estabelecidas no 
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acordo com a organização sejam examinadas na reunião do Comitê Permanente para 
ONGs em 2007. 
 
74. O Comitê Permanente também havia examinado a documentação das seguintes 
oito ONGs, cuja condição de organização com relações oficiais com a OPAS aguardava 
revisão: Sociedade Americana de Microbiologia (ASM), Associação Interamericana de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS), Federação Internacional de Diabetes (IDF), 
Associação Latino-Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública (Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Educación em Salud Pública – ALAESP), Federação 
Latino-Americana da Indústria Farmacêutica (FIFARMA), March of Dimes, Unites 
States Pharmacopeia (USP) e Associação Mundial da Sexologia (WAS). 
 
75. Após uma breve apresentação pelas respectivas ONGs e observações do 
Secretariado da OPAS, e considerando a informação por escrito fornecida sobre as 
atividades de colaboração entre cada uma das ONGs e a OPAS, o Comitê Permanente 
havia decidido recomendar ao Comitê Executivo que autorizasse a continuação das 
relações oficiais com as oito organizações por um período de quatro anos. 
 
76. O Comitê endossou as recomendações do Comitê Permanente, aprovando a 
Resolução CE136.R1. 
 
 
 Assuntos relativos à política dos programas  

 Proposta de orçamento-programa da Organização Pan-Americana da Saúde para o 
exercício financeiro 2006–2007 (Documento Oficial 317, Documentos CE136/INF/1, 
CE136/INF/2, CE136/INF/4, CE136/INF/5, CE136/INF/6) 
 
77. A Dra. Karen Sealey (gerente de área, Planejamento, Orçamento-Programa e 
Apoio de Projetos, OPAS) apresentou a proposta de orçamento para programas para 
2006–2007 contido no Documento Oficial 317, destacando que o biênio 2006–2007 era 
um período muito importante para a Organização, pois era o último biênio para atingir os 
objetivos do Plano Estratégico e a Estratégia de Gestão para 2003–2007. Era também o 
primeiro biênio no qual seria implantada a nova Política Regional de Orçamento para 
Programas. 
 
78. Ela começou revendo os passos no processo de desenvolvimento do orçamento 
2006–2007, que havia começado em novembro de 2003, e depois fez uma breve 
exposição do contexto e ambiente no qual a proposta havia sido desenvolvida e os 
princípios e a direção estratégica que haviam guiado sua formulação. Os fatores 
ambientais que haviam influenciado no processo incluíam maiores exigências e 
expectativas por parte dos Países-Membros e parceiros, associados ao crescente 
reconhecimento da saúde como uma questão de segurança regional e global e como um 
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contribuinte crucial à redução da pobreza e ao desenvolvimento nacional e com uma 
maior demanda dos serviços da OPAS para permitir aos países para tirar melhor proveito 
da maior disponibilidade de financiamento de novos parceiros, como o Fundo Global de 
Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. Os fatores contextuais incluíam aumentos de 
custos obrigatórios de US$ 11,2 milhões1 para os postos financiados sob o orçamento 
ordinário e um crescimento na parcela da OMS do orçamento combinado da 
OPAS/OMS, que, porém, era menor do que havia sido previsto e não era suficiente para 
reverter a repercussão da Resolução WHA51.31 ou compensar o aumento dos custos dos 
postos, nem era suficiente para cobrir o custo do trabalho da OPAS para apoiar as 
prioridades e as iniciativas globais da OMS. O Secretariado, consciente das limitações no 
meio fiscal, havia procurado continuamente aumentar a eficiência e eficácia de gestão por 
meio de uma variedade de medidas, inclusive a eliminação de 34 postos, agilização das 
operações e redução dos custos administrativos e de operação. 
 
79. Entre os principais princípios que haviam guiado o desenvolvimento do 
orçamento- programa estavam o planejamento e gestão baseados em resultados e um 
enfoque de um orçamento-programa. Embora o Secretariado tivesse apresentado os 
resultados esperados durante muito tempo, na proposta de 2006–2007, havia avançado 
significativamente o uso dos resultados, vinculando todos os resultados esperados ao 
nível das unidades dentro do Secretariado aos resultados esperados em toda a região, que 
por sua vez estavam vinculados aos resultados esperados globais da OMS. No enfoque de 
um orçamento-programa, o Secretariado estava apresentando, pela primeira vez, um 
orçamento que identificava a necessidade total de verbas, independentemente da fonte de 
financiamento. No passado, as propostas orçamentárias haviam refletido apenas as verbas 
esperadas do orçamento ordinário e as verbas extra-orçamentárias comprometidas de 
outras fontes. A proposta 2006–2007 trazia o cálculo do total de verbas necessárias para 
obter os resultados esperados, inclusive áreas que atualmente não eram financiadas. 
Outros princípios relativos ao desenvolvimento de programa e orçamento, todos 
vinculados a elementos da Estratégia de Gestão, eram: aprendizagem da experiência, 
estabelecimento de prioridades pelos Países-Membros e eqüidade e descentralização. 
 
80. A estrutura para a cooperação técnica que a Diretora havia introduzido na 
Estratégia de Gestão havia proporcionado a direção estratégica para o desenvolvimento e 
análise das propostas de orçamento-programa pelas diversas unidades. Esta estrutura 
requereu que as unidades elaborassem seus programas de tal maneira que identificassem 
claramente e abordassem a agenda inconclusa dos problemas de saúde na Região, em 
particular aqueles relacionados com o cumprimento das metas relativas à saúde da 
Declaração do Milênio. Também requereu a proteção dos últimos avanços e o 
enfrentamento de novos desafios, como as doenças infecciosas emergentes. Outra 
importante influência no desenvolvimento do orçamento para programas havia sido a 
                                                  
1 A menos que indicado de outra forma, todos os valores monetários neste relatório são expressos em 
dólares dos Estados Unidos. 
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Política Regional de Orçamento-Programa aprovada em 2004. Como os Membros 
recordavam, a política havia aumentado a alocação geral para os países, com base nas 
necessidades nacionais individuais e havia possibilitado que uma parte variável fosse 
alocada pela Diretora, com base em critérios aprovados pelo Subcomitê de Planejamento 
e Programação em sua 39a sessão em março de 2005. A política também havia criado 
uma alocação sub-regional, formalizando e intensificando o apoio da OPAS à agenda de 
saúde dos diversos processos de integração sub-regionais. 
 
81. Todos estes antecedentes haviam sido considerados ao formular a proposta de 
orçamento- programa presente perante o Comitê, que refletia o cenário C apresentado no 
Documento CE136/INF/4. O orçamento para programas compreendia 38 áreas de 
trabalho, que eram concordantes com 36 áreas de trabalho da OMS, exceto pela Presença 
Central nos Países, que havia sido dividida em três partes, refletindo a situação avançada 
da Região com respeito à cooperação em âmbito nacional. O orçamento total proposto 
para 2006–2007 era de US$ 272,5 milhões, um aumento de 5% em relação ao orçamento 
2004–2005, de US$ 259.530.000. Havia-se chegado a este valor ao se acrescentar ao 
valor de 2004–2005 o aumento dos custos obrigatório relacionados aos postos de US$ 
11.240.000, mais um aumento mínimo não relacionado aos postos de US$ 1.730.000. No 
entanto, apesar da redução de 34 postos e o aumento de 5% no orçamento total, o nível 
do financiamento não relacionado a postos em 2006–2007 seria extremamente baixo, 
representando apenas 37,5% do orçamento ordinário. A parcela da OMS do orçamento 
ordinário proposto seria de US$ 77.786.000, sendo que a parcela da OPAS seria de US$ 
194.732.000. A parte da OPAS seria financiada por US$ 180.232.000 em cotas de 
contribuição – um aumento de 4% em relação a 2004–2005 – e US$ 14.500.000 de 
receitas variadas. Para obter os resultados esperados formulados no Documento Oficial 
317, seria necessário um total de US$ 538.044.000; portanto, US$ 265.544.000 teriam de 
vir de contribuições voluntárias. O Secretariado achava que seria praticável levantar esta 
soma, já que se esperava receber uma proporção maior de contribuições voluntárias da 
OMS do que no passado e ele planejava ser muito dinâmico ao mobilizar os outros 
recursos necessários. 
 
82. O Exmo. Sr. John Junor (representante do Subcomitê de Planejamento e 
Programação) disse que o Subcomitê havia examinado uma versão anterior da proposta 
de orçamento- programa em março. Os membros haviam elogiado o alinhamento mais 
próximo do orçamento-programa da OPAS com aqueles da OMS e a ênfase na 
transparência e o planejamento orçamentário e gestão baseados em resultados. A maior 
ênfase no trabalho no nível sub-regional, e a alocação para esta finalidade, também 
haviam sido recebidas com satisfação. Embora se havia reconhecido que os Países-
Membros impunham cada vez mais exigências à Organização e que a inflação e os 
crescentes custos de pessoal aumentavam os custos de operação da OPAS, alguns 
delegados haviam questionado a necessidade de aumentar a parte da OPAS no orçamento 
ordinário, principalmente considerando o aumento esperado da alocação da OMS para a 
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Região. Havia sido assinalado que seria difícil que os países aceitassem um aumento de 
3,1% em suas contribuições à OPAS – o aumento proposto pelo Secretariado no 
momento – quando a OMS também estava pedindo um aumento substancial nas 
contribuições tributadas. A necessidade de disciplina orçamentária e cuidadoso 
estabelecimento de prioridades havia sido salientada, assim como a necessidade de 
continuar o esforço para aumentar o custo-efetividade do trabalho da OPAS. 
 
83. O Subcomitê havia solicitado que a próxima versão da proposta orçamentária 
incluísse dados mais detalhados sobre as medidas que estavam sendo adotadas para 
melhorar a eficiência dentro da Organização e um esclarecimento de como as prioridades 
estavam sendo estabelecidas. O Subcomitê também havia pedido que a próxima versão 
da proposta apresentasse vários cenários e mostrasse a repercussão do programa de cada 
um destes cenários – sendo um dos cenários o nível de aumento proposto no documento 
de orçamento apresentado em março, incluindo o aumento de 3,1% nas contribuições, um 
segundo cenário seria um aumento somente na parte da OMS, mas um crescimento 
nominal zero na parte da OPAS do orçamento e um terceiro cenário seria a continuação 
do orçamento ordinário total no nível 2004–2005. 
 
84. A discussão do Comitê Executivo do orçamento-programa compreendeu duas 
partes: uma discussão geral da proposta global, seguido de um exame mais detalhado do 
orçamento-programa por seção de dotação orçamentária. Durante a discussão inicial, o 
Comitê reconheceu o árduo trabalho realizado na preparação do orçamento-programa e 
expressou seu agradecimento ao Secretariado pela proposta em si e pelos documentos 
informativos associados, embora se notava e se lamentava a ausência da avaliação de 
desempenho para o biênio 2002–2003 (Documento CE136/INF/3). Os membros 
expressaram apoio aos princípios básicos para o desenvolvimento da proposta, sobretudo 
a programação e o planejamento orçamentário baseado em resultados e o enfoque 
integrado de um orçamento. O alinhamento com as prioridades globais e as áreas de 
trabalho da OMS merecia também elogios, assim como o esforço do Secretariado em 
refletir na proposta de orçamento-programa as recomendações e atividades provenientes 
dos diversos processos de reforma em andamento dentro da OPAS. 
 
85. O Comitê agradeceu ao Secretariado pela preparação do documento contendo os 
diversos cenários (Documento CE136/INF/4), como solicitado pelo SPP, mas assinalou 
que o documento só respondeu parcialmente ao que o Subcomitê havia pedido. Ele não 
incluía um cenário de crescimento nominal zero, que havia sido um das opções 
especificamente solicitado pelo Subcomitê. Além disso, embora o documento contivesse 
as cifras orçamentárias para os diversos cenários, não incluía uma análise qualitativa da 
repercussão programática de cada um deles. Os Países-Membros necessitavam deste tipo 
de análise para tomar decisões fundamentadas sobre o orçamento e, em particular, sobre 
o pedido de um aumento nas contribuições tributadas. Se era para os delegados poderem 
justificar o pedido de um aumento das contribuições de seus países, eles precisavam 
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compreender a justificativa do aumento. Isso era especialmente importante no caso de 
países cujas alocações diminuiriam sob a nova Política Regional de Orçamento para 
Programas. 
 
86. Com respeito ao aumento proposto das contribuições, os Membros mostraram-se 
surpresos com o aumento da porcentagem de 3,1% para 4% desde a sessão de março do 
SPP e pediram ao Secretariado que desse uma explicação para a cifra maior. Assinalou-se 
que todos os países haviam visto aumentos nas suas contribuições tributadas nos dois 
biênios anteriores. A justificativa para estes aumentos havia sido sobretudo a perda dos 
recursos por parte da OMS decorrente da aplicação da Resolução WHA51.31. No 
entanto, como a parte da OMS do orçamento da OPAS/OMS aumentaria em 2006–2007, 
era difícil entender o porquê da necessidade de outro aumento das contribuições 
tributadas à OPAS. 
 
87. Os membros reconheceram que a OPAS estava enfrentando limitações 
financeiras, mas assinalaram que seus governos estavam sob fiscalização intensa sobre 
como as verbas públicas eram gastas. Observando que um dos documentos informativos 
aludia à necessidade de “fazer mais com menos”, um delegado sugeriu que talvez fosse o 
momento de enfrentar a dura verdade de que a OPAS tinha de fazer “menos com menos”. 
Isso significava estabelecer prioridades claras e fazer escolhas difíceis. Foi sugerido que, 
antes de pedir aos Países-Membros para aceitarem um aumento nas suas contribuições, a 
OPAS deveria empreender um exercício de priorização, indicando onde as verbas seriam 
gastas e onde os programas não receberiam apoio devido à falta de verbas e, portanto, 
esclarecendo quais seriam as implicações dos diversos cenários orçamentários. O 
exercício deveria explicar, por exemplo, as razões para a ponderação das diversas seções 
de dotação orçamentária e responder a perguntas simples como por que uma proporção 
relativamente tão pequena do orçamento ordinário estava sendo alocada às doenças não-
transmissíveis e à redução dos fatores de risco quando o controle de doenças crônicas era 
uma preocupação crescente em todos os países da Região. 
 
88. Observando que as contribuições voluntárias representariam quase a metade do 
orçamento total e que tais contribuições com freqüência vinham associadas a ressalvas, 
os delegados mostraram-se preocupados se a OPAS seria capaz de alocar estas 
contribuições de acordo com as necessidades às diversas áreas programáticas. Assinalou-
se que nem a proposta de orçamento-programa nem o Documento CE136/INF/5 
continham muita informação sobre como as contribuições voluntárias seriam aplicadas de 
acordo com as prioridades estratégicas da Organização e foi sugerido que a informação 
apresentada no CE136/INF/5 deveria ser integrada ao próprio documento de orçamento. 
 
89. Os membros fizeram várias sugestões específicas para a melhoria do formato e do 
conteúdo do documento de orçamento. Em particular, foi sugerido que a OPAS deveria 
apresentar seu orçamento-programa em um estilo mais parecido ao da OMS, que fornecia 
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uma análise mais qualitativa das implicações do orçamento para a programação da 
Organização. Além disso, os Membros pediram que a próxima versão do documento 
incluísse o quadro com o histórico do orçamento que havia sido apresentado em 
propostas anteriores de orçamento- programa, visto que esta informação era útil para 
entender as tendências no financiamento da OPAS. Foi também sugerido que a 
explicação dos critérios para a aplicação da parte variável das alocações dos países 
presente no Documento CE136/INF/1 deveria ser incorporada ao documento de 
orçamento-programa. Outras sugestões e solicitações feitas pelos Membros se encontram 
a seguir no parágrafo 90. 
 
90. Nenhum dos delegados que falaram durante a discussão geral inicial do 
orçamento estavam dispostos a endossar a proposta de orçamento-programa como 
apresentada no Documento Oficial 317. Assinalou-se que tanto este documento como os 
documentos informativos associados haviam sido divulgados pouco antes da abertura da 
sessão do Comitê Executivo e que os Membros não haviam tido tempo suficiente para 
fazê-los ser examinados por especialistas em seus respectivos governos. A fim de 
permitir um tempo adicional para consulta e discussão sobre o orçamento antes do 46o 
Conselho Diretor, foi proposto que uma sessão especial de um dia, aberta a todos os 
Países-Membros, deveria ser realizada durante o mês de julho. Foi também proposto que 
o Secretariado deveria criar uma página especial no website da OPAS para que os 
Membros apresentassem suas observações e perguntas por escrito sobre o orçamento. 
91. Durante a segunda parte da discussão do orçamento, os delegados fizeram várias 
perguntas sobre as atividades programáticas específicas e alocações orçamentárias, que 
foram respondidos por diversos membros do Secretariado. Os membros também fizeram 
vários pedidos de informações para serem incluídas no documento revisado de orçamento 
a ser apresentado ao Conselho Diretor, e alguns Membros mencionaram que eles 
apresentariam outros pedidos ao Secretariado por escrito. Em particular, pediu-se ao 
Secretariado que fornecesse: 
 
• uma tabela mostrando as áreas de trabalho segundo a alocação do orçamento 

ordinário e contribuições voluntárias para 2004–2005 e 2006–2007, 
 
• uma tabela mostrando as áreas de trabalho segundo o nível funcional para 2004–

2005 e 2006–2007, 
 
• uma matriz mostrando as contribuições das diversas áreas de trabalho ao 

desenvolvimento e à mudança de comportamentos para a prevenção de doenças, 
 
• uma tabela mostrando os diversos tipos de pessoal dos escritórios nacionais e suas 

áreas respectivas de conhecimento especializado, 
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• uma decomposição dos custos e necessidades crescentes de pessoal associados 
especificamente com a implementação das recomendações do Auditor Externo, 

 
• dados sobre o orçamento para o Guia para Transformação Institucional, com uma 

decomposição das quantias necessárias para cada uma das iniciativas de 
transformação. 

 
92. A Dra. Sealey disse que o Secretariado não pouparia esforços para fornecer as 
tabelas e matrizes solicitadas. Também forneceria um cenário de crescimento zero 
nominal e uma análise da repercussão dos diversos cenários do orçamento no trabalho da 
Organização. Com respeito ao formato do orçamento-programa, ela observou que este 
seguia de modo bastante fiel o formato do documento de orçamento da OMS em termos 
de esclarecimentos das áreas de trabalho, identificação das questões e dos desafios, 
resultados esperados e outras características. No entanto, o Secretariado revisaria a seção 
introdutória com o objetivo de fornecer os dados que os responsáveis pela tomada de 
decisões no nível nacional precisariam compreender para justificar a proposta, tanto do 
ponto de vista programático como orçamentário. 
 
93. Respondendo a questões referentes ao aumento proposto das cotas de 
contribuição, a Diretora explicou que a proposta apresentada ao SPP havia sido baseada 
na expectativa de um aumento de 9% da parte do orçamento da OMS, mas a 58a 
Assembléia Mundial da Saúde havia apenas aprovado um aumento de 4%. Como 
resultado, o Secretariado havia precisado pedir um aumento maior das contribuições, para 
compensar pela menor parcela da OMS e para manter um equilíbrio mais razoável entre o 
componente do orçamento não relacionado a postos e o componente relacionado a postos, 
que, mesmo com o aumento proposto, representaria mais de 62% do orçamento ordinário 
em 2006–2007. Com respeito ao exercício de priorização solicitado pelo Comitê, ela 
disse que no final de junho de 2005, o Secretariado realizaria uma revisão da direção 
estratégica e análise de competência de cada unidade para determinar quais eram os 
recursos disponíveis para responder aos respectivos mandatos das unidades. Depois de 
finalizada esta análise, o Secretariado teria de selecionar algumas operações para serem 
cortadas. A essa altura, ela estaria em condições da fornecer a informação sobre 
priorização que o Comitê estava buscando. Nesse ínterim, ela enfatizou, o Secretariado 
estava se empenhando bastante, por meio de uma combinação de diversos enfoques 
criativos (descentralização das unidades, redefinição de algumas funções, fusão de 
unidades para eliminar postos de chefia ou de coordenação etc.), para ter uma maior 
eficiência a fim de continuar a considerar as prioridades estabelecidas pelos Órgãos 
Diretivos. 
 
94. O Comitê Executivo solicitou que o Secretariado organizasse uma sessão de um 
dia para outra discussão sobre o orçamento, a ser realizada em Washington, D.C., o mais 
tardar até 22 de julho de 2005. O Comitê pediu à Diretora que convidasse todos os 
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Países-Membros a participar da sessão e providenciasse a videoconferência para facilitar 
a participação à distância por parte dos países que optassem por não enviar um 
representante a Washington. Além disso, o Comitê pediu ao Secretariado que criasse uma 
seção especial no website da OPAS para que os Membros enviassem suas observações e 
perguntas sobre a proposta orçamentária. O Comitê concordou que o período para receber 
comentários começaria em 24 de junho de 2005 e se encerraria em 15 de julho de 2005. 

Cooperação técnica entre países na região (Documento CE136/11) 
 
95. A Dra. Mariela Licha Salomón (coordenadora, Unidade de Apoio aos Países, 
OPAS) apresentou o documento preparado pelo Secretariado sobre este tema, observando 
que era um relatório do progresso sobre a estratégia formulada em um documento de 
1998 intitulado Cooperação Técnica entre Países: Pan-Americanismo no Século XXI. O 
presente documento descrevia os principais resultados dos 181 projetos analisados, sendo 
que o principal era uma melhor capacidade em nível nacional de lidar com determinados 
problemas. Também resumia as lições aprendidas e, em sua versão atual, refletia os 
esforços do Secretariado para incorporar todas as observações feitas pelo Subcomitê de 
Planejamento e Programação em março. 
 
96. O conceito da cooperação técnica entre países (CTP) derivava do Plano de Ação 
de Buenos Aires, que por sua vez havia sido resultado da conferência das Nações Unidas 
sobre a Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento, realizada em 1978. A 
OPAS tinha uma longa tradição de apoiar a cooperação entre países e, com a introdução 
da estratégia para a reforma institucional em 2004, a Organização havia renovado seu 
compromisso de CTP. Aproximadamente 1% dos recursos do Secretariado estava 
dirigido a CTP. 
 
97. Como demonstrado pelos dados no documento, haviam ocorrido nos três biênios 
precedentes um aumento sustentado do número de projetos de CTP apresentados. Todos 
os Países-Membros da OPAS haviam participado em pelo menos um projeto de CTP. 
Dos projetos patrocinados entre 1998 e 2003, 28% haviam incluído pelo menos um dos 
países prioritários identificados sob o Plano Estratégico da Organização para 2003–2007. 
Havia um claro predomínio de projetos realizados entre países vizinhos ou entre países da 
mesma sub-região. Os projetos de CTP também eram sobretudo freqüentes nas zonas de 
fronteira, que com freqüência correspondiam às áreas mais pobres e negligenciadas dos 
países. 
 
98. Os 181 projetos aprovados nos três últimos biênios estavam compreendidos em 
cinco áreas de trabalho, embora cerca de um quinto deles abrangesse duas ou mais áreas. 
As áreas eram: ação intersetorial e desenvolvimento sustentável (25%), informação em 
saúde e tecnologia (16%), acesso universal a serviços de saúde (23%), controle de 
doenças e gestão de riscos (23%) e saúde da família e comunitária (13%). O maior 
aumento havia ocorrido na área de ação intersetorial e desenvolvimento sustentável, com 
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mais do dobro do número de projetos aprovados durante os três biênios. O aumento 
parecia refletir uma necessidade de intensificar a parceria entre o setor da saúde e outros 
setores e interessados diretos, assim como de uma maior participação social. Um grande 
desafio para o Secretariado e os países era aumentar o número de projetos dentro da área 
da saúde da família e comunitária, que se relacionava a várias das Metas de 
Desenvolvimento para o Milênio e procurava atingir muitos dos problemas dos países 
prioritários. 
 
99. Até o biênio 2002–2003, a proporção de projetos que apresentavam um relatório 
final havia aumentado 50%. No biênio atual, a maioria dos projetos ainda estava em 
andamento, o que significava que ainda não se sabia quantos relatórios finais seriam 
apresentados, mas era com satisfação que ela informava que todos eles (em comparação a 
50% no biênio anterior) teriam um componente de avaliação. 
 
100. Recordando que uma das recomendações do SPP havia sido dar maiores 
informações sobre os resultados de projetos de CTP, ela realçou que o resultado primário 
havia sido maior capacidade técnica nacional para lidar com determinados problemas, 
com base em um enfoque interdisciplinar. Outros importantes resultados haviam sido a 
sistematização das experiências e publicação de documentos e artigos científicos; 
elaboração de normas, formulação de políticas e programas nacionais e a adaptação de 
modelos, metodologias ou tecnologias. No entanto, também haviam obtido vários 
resultados positivos previstos menos claramente: sensibilização das autoridades; 
fortalecimento do diálogo entre os países; produção de novos projetos e mobilização de 
recursos, melhoria dos vínculos e intercâmbios entre entidades centrais, regionais ou 
locais e fortalecimento da formação de redes de contato internas e entre os países como 
um meio para a transferência de tecnologia. 
 
101. O Comitê Executivo recebeu com satisfação a nova versão do documento. Os 
membros achavam que as informações adicionais fornecidas sobre a história e o conceito 
de CTP haviam contribuído muito para sua melhoria. No entanto, havia ainda 
necessidade de mais detalhes. Faltavam informações sobre o volume total de verbas 
alocadas a cada país e, em particular, quaisquer quantias não gastas e como as verbas não 
gastas estavam sendo usadas ou realocadas. Informes regulares com estas informações 
deveriam ser fornecidos durante as reuniões do Órgão Diretivo, permitindo que qualquer 
país que estivesse planejando um projeto pudesse saber de imediato que outros países 
dispunham de verbas. De modo semelhante, uma sugestão feita durante a sessão de 
março do SPP era reiterada: que se criasse um diretório mostrando todos os possíveis 
projetos do lado da oferta, para que os países do lado beneficiário pudessem saber o que 
estava potencialmente disponível. 
 
102. Foi sugerido que a parte de CTP do website da OPAS, além dos relatórios finais, 
também deveria incluir documentos sobre diretrizes e propostas de CTP ilustrativas, junto 
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com outras informações pertinentes que seriam úteis aos países que desejassem iniciar o 
processo de proposta. Embora fosse verdade que as Representações da OPAS/OMS se 
dedicavam a guiar os países pelas etapas do processo, o acesso fácil dos países a tais 
informações seria de grande utilidade a todos. Foi sugerido que uma explicação deveria 
ser acrescentada ao documento sobre como as decisões eram tomadas para o endosso das 
verbas de CTP e aprovação dos projetos. Era evidente que havia um processo de 
negociação entre dois governos, com as Representações da OPAS/OMS atuando como 
interlocutores, mas como o processo de fato funcionava era ainda um mistério. 
 
103. Foi expressa preocupação quanto ao pequeno número de projetos mostrados como 
atualmente em curso, um número que precisaria ser duplicado para alcançar o nível do 
biênio anterior. Pediu-se ao Secretariado para que desse uma justificativa do porquê de 
um número assim tão baixo assim nesta altura avançada do ano. Procurou-se esclarecer 
se, como parecia, tinha havido uma redução na quantia alocada para os projetos de CTP 
no orçamento para programas de 2006–2007. Havia também preocupação quanto à 
lentidão do processo de aprovação, sendo que alguns projetos de CTP demoravam um 
ano ou mais da apresentação à aprovação e transcorriam longos períodos sem resposta, 
mesmo negativa. Os delegados perguntaram se havia algo que os países poderiam fazer, 
da sua parte, para acelerar o processo. 
 
104. Vários Membros achavam que havia ainda bem poucos relatórios finais 
produzidos pelos países em seus projetos de CTP, e sugeriram que o Secretariado deveria 
insistir que, se um relatório final não fosse recebido, os subseqüentes projetos de CTP dos 
países não seriam considerados para a aprovação até que o relatório fosse apresentado. 
 
105. Uma delegação fez objeções quanto à descrição do processo de CTP como sendo 
“com motivação política”, assinalando que o papel da OPAS era ajudar os Países-
Membros a obter o mais alto nível possível de saúde, não a participar de processos com 
motivação política. 
 
106. Os membros recordaram que o SPP havia pedido a provisão de normas 
transparentes para a alocação dos projetos de CTP. Foi sugerido que o Secretariado 
parecia pensar que, uma vez que as verbas iniciais para os projetos de CTP 
representavam somente 1% do orçamento ordinário, não havia necessidade de o 
Secretariado divulgar estas normas, mas isso era uma contradição das boas práticas de 
governança e normas de gestão que o Secretariado era obrigado a seguir. Foi solicitado 
que o Secretariado divulgasse as normas antes do 46o Conselho Diretor. 
 
107. A Diretora assinalou que todas as informações referentes aos projetos de CTP 
estavam incorporadas ao orçamento bienal para programas e eram totalmente 
transparentes. Além disso, havia um manual para uso no planejamento de projetos de 
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CTP. Ela procurou esclarecer em nome do Secretariado quais eram as outras informações 
que os Países-Membros estavam buscando. 
 
108. Um delegado recordou que o SPP havia pedido informações sobre os critérios de 
avaliação dos projetos de CTP pelo Secretariado com vistas a tomar decisões sobre a 
alocação de recursos. O SPP também havia perguntado sobre os objetivos comuns 
críticos para cada um dos projetos de CTP, o processo de avaliação e análises objetivas 
aplicados à viabilidade de cada projeto, o componente de monitoração e avaliação usado 
durante a implementação de projetos para determinar se o projeto estava no curso certo e 
informações sobre como as verbas não utilizadas por completo por um projeto eram 
reabsorvidas e realocadas pelo Secretariado. Esta falta de transparência estava causando 
frustração aos membros de Comitê Executivo porque dificultava acompanhar os projetos 
de CTP quanto ao seu impacto. 
 
109. A Diretora confirmou que todos os projetos passaram pelo processo de análise de 
projetos. Embora as verbas de CTP serviam como quantias relativamente pequenas de 
capital inicial, com a maior parte dos recursos provindo dos próprios países, o processo 
de análise era o mesmo que para projetos de muitos milhões de dólares. Este processo 
estava explicado, ela acrescentou, no manual de CTP disponível no website. 
 
110. O Dr. López Acuña explicou que as verbas de CTP eram parte integrante do 
orçamento bienal para programas aprovado pelos Países-Membros. Para o biênio atual e 
os próximos, o orçamento continha uma área de trabalho chamada Cooperação Técnica 
entre Países, que era onde o Secretariado ponderava os resultados que esperava obter em 
termos dos projetos de CTP. Os recursos de CTP não correspondiam a um item separado 
de verbas ou orçamento para alocação independente; eles eram parte integrante das 
alocações aos países. Quando o Secretariado se ocupava em discutir o orçamento para o 
próximo biênio com cada um dos países, um dos elementos da discussão era a quantia 
dentro da alocação aos países a ser destinada para CTP. 
 
111. Vários delegados destacaram que os projetos de CTP haviam sido muito úteis a 
seus países como uma metodologia de apoio e assistência, sobretudo entre países que 
compartilhavam uma fronteira e problemas comuns de controle de doenças, saúde 
ambiental, entre outros. O delegado do Canadá, do lado financiador, também elogiou o 
conceito de CTP, explicando que toda a alocação aos países da OPAS para o Canadá era 
gasta em projetos de CTP com outros países, em vez de ser gasto no Canadá. 
 
112. A Dra. Licha Salomón reiterou que o manual para projetos de CTP, que de um 
modo geral satisfaria o pedido referente a informações adicionais, estava no website da 
OPAS, assim como uma lista de todos os projetos aprovados, identificando os países 
interessados e o tema dos projetos. Alguns dos relatórios finais dos projetos estavam 
também disponíveis no website e haveria mais depois de os relatórios serem examinados 
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e editados. No que se refere à sugestão da publicação de todas as capacidades de 
cooperação técnica que cada um dos países tinha a oferecer para a cooperação com outros 
países, ela sugeriu que a OPAS já estava em grande parte respondendo a esta solicitação 
ao publicar a lista de projetos e os relatórios finais. Quanto à alocação de recursos, ela 
disse que não haveria nenhum obstáculo em acrescentar uma tabela no website, que 
poderia ser periodicamente atualizada não apenas com o teto orçamentário para CTP para 
cada país, mas também com o nível efetivo de alocação. 
 
113. Em resposta à questão sobre a avaliação, ela explicou que os projetos de CTP 
eram sempre examinados pelas unidades técnicas para assegurar que cada projeto 
individual estivesse de acordo com as políticas da OPAS nesta área. Os projetos nunca 
eram apresentados para a aprovação da Diretora sem a aprovação das unidades técnicas, 
ministérios da Saúde de ambos os países e Representações da OPAS/OMS em ambos os 
países. Assegurar todos estes endossos era um dos passos que tornavam moroso o 
processo de aprovação. 
 
114. Com respeito às perguntas sobre o processo, ela destacou que estava no caráter da 
CTP que o Secretariado tinha um papel de facilitação em vez de ativo. Eram os próprios 
especialistas dos países que implementavam os projetos e o avaliavam. Os especialistas 
técnicos da OPAS nos escritórios nacionais acompanhavam o processo e se certificavam 
de que o requisito de avaliação tinha de ser cumprido, mas o produto da atividade de 
avaliação era de responsabilidade dos países participantes. Ela confirmou que era política 
do Secretariado que um país não que fornecesse um relatório final não teria seus pedidos 
subseqüentes de CTP aprovados. 
 
115. A Diretora disse que diversos fatores eram responsáveis pela redução na quantia 
alocada a CTP na proposta orçamentária de 2006–2007. Por um lado, o orçamento da 
Organização não relacionado a postos havia sido reduzido, pois havia sido necessário 
aumentar a parte relacionada aos postos no biênio atual. O segundo fator era que, até o 
orçamento 2004–2005, havia existido um componente de CTP relativamente grande em 
forma de um fundo comum para os países do Caribe. O terceiro fator era que, com a nova 
Política Regional de Orçamento-Programa, muitos países haviam decidido não destinar 
nada da sua alocação de países para CTP. 
 
116. Ela também desejava esclarecer a afirmação no documento com respeito a CTP 
como um componente da política externa dos países e de cooperação internacional entre 
os países. Como definido na política de 1998, a CTP era um dos componentes da política 
externa de um país. Era neste sentido que a frase “com motivação política” havia sido 
usada. A decisão de um país quanto aos países com os quais iria cooperar era 
influenciada pela política externa deste país. Por exemplo, alguns países com uma 
fronteira comum não cooperavam devido a conflitos duradouros, com freqüência em 
relação a esta fronteira. Ainda que os políticos se reunissem e assinassem um acordo de 
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cooperação bilateral, os temas identificados para o trabalho conjunto na saúde não eram 
necessariamente incluídos nos projetos de CTP. Ou, alternativamente, os temas que 
haviam sido identificados para os projetos de CTP relacionados com a saúde não 
necessariamente correspondiam aos compromissos feitos pelos representantes do 
ministério de Relações Exteriores. Embora alguns países tivessem verbas específicas de 
cooperação bilateral nos ministérios de Relações Exteriores, havia possibilidade de 
melhorar a vinculação e coordenação entre os diversos organismos responsáveis por 
assuntos internacionais nos ministérios da Saúde, por um lado, e no ministério das 
Relações Exteriores, por outro. 
 
117. Finalmente, ela observou que grandes esforços, e muito dinheiro, haviam sido 
despendidos no passado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e outros organismos ao tentar atender às necessidades e as capacidades. Os 
esforços nunca haviam dado resultados úteis: os inventários das necessidades e 
capacidades haviam se tornado obsoletos, o respectivo pessoal já não se encontrava mais 
e assim por diante. O que a OPAS estava tentando fazer por meio da Área de Gestão de 
Conhecimento era usar uma metodologia mais moderna, on-line, para construir uma rede 
de relações e atingir um efeito maior. 
 
118. O Comitê Executivo tomou nota do relatório sobre a cooperação técnica entre 
países, mas não considerou necessário aprovar uma resolução sobre o tema. 

Estratégia para o futuro dos centros pan-americanos (Documentos CE136/12, 
CE136/INF/8, e CE136/INF/8, Adendo I, Rev. 1) 
 
119. A Dra. Carissa F. Etienne (subdiretora, RSPA) apresentou o documento sobre este 
item, observando que ele havia sido preparado em conformidade com a Resolução 
CSP20.R31, que haviam requerido que a Diretora realizasse avaliações regulares dos 
centros e informasse a este respeito aos Órgãos Diretivos. O documento destinava-se a 
fornecer uma atualização sobre vários aspectos técnicos, administrativos e de gestão 
pertinentes às operações dos centros pan-americanos, no contexto geral das necessidades 
de cooperação técnica identificadas pelos países, a capacidade institucional nacional 
existente e a necessidade urgente de fazer o melhor uso possível dos recursos. Também 
trazia informação sobre as mudanças introduzidas no Centro Pan-Americano de 
Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (CEPIS) e o Centro Latino-Americano de 
Perinatologia e Desenvolvimento Humano (CLAP) e apresentava uma proposta para a 
desativação do Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses (INPPAZ) 
e a reorganização institucional de suas funções. 
 
120. Os centros pan-americanos eram um instrumento importante da cooperação 
técnica da OPAS. A justificativa de sua existência era compensar a baixa capacidade de 
pesquisa de alguns países e a escassez de recursos humanos capacitados e fornecer uma 
massa crítica de conhecimento especializado para a capacitação em cada país na Região. 



CE136/FR (Port.) 
Página 37 

 
  

  

Ao longo dos últimos 50 anos, os Órgãos Diretivos da OPAS haviam aprovado a criação 
de 12 centros e o fechamento de quatro deles. Havia atualmente oito centros localizados 
em sete países. Além disso, a OPAS trabalhava com 204 centros colaboradores da OMS 
localizados na Região. 
 
121. O documento descrevia as diversas questões que eram comuns a todos os centros, 
a saber: a relevância da cooperação técnica, governança, relação com o país-anfitrião, 
questões de recursos humanos e recursos financeiros. Como ficava evidente pelos 
relatórios financeiros da Diretora e os relatórios do Auditor Externo, havia muito que a 
sustentabilidade financeira era o maior desafio para os centros, que tinham 
essencialmente cinco fontes de renda: o orçamento ordinário da OPAS, cotas de 
contribuição diretas do país, subvenções (verbas extra-orçamentárias), vendas de 
produtos e serviços e contribuições tributadas por parte dos países-anfitriões e 
instituições em parceria legal. O documento fornecia informações sobre as quantias 
recebidas de todas estas fontes em 2004 e 2005. 
 
122. Passando para o caso específico do CEPIS, ela recordou que os resultados da 
última avaliação do Centro, realizada em 2002, haviam demonstrado que este era uma 
fonte valiosa de cooperação técnica que deveria ser preservada, mas que seu papel atual e 
funções deveriam ser adaptados para conferir a ele um caráter mais antecipatório e 
permitir sua atuação mais por meio das redes de instituições a fim de multiplicar o efeito 
de sua cooperação técnica. Em conformidade com esta avaliação e com base na 
Estratégia de Gestão para o Trabalho da Repartição Sanitária Pan-Americana no Período 
2003–2007, a Área do Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental estava 
atualmente sendo reestruturada para descentralizar a cooperação técnica regional do 
CEPIS relacionada com a água potável, serviços de esgoto e gestão de resíduos sólidos e 
lixo. A administração destas linhas programáticas do CEPIS facilitaria a concentração 
dos recursos humanos e financeiros a fim de impulsionar a eficiência e a eficácia da 
cooperação técnica da OPAS nestas áreas, com o CEPIS mantendo sua identidade como 
um centro pan-americano. 
 
123. Quanto ao CLAP, com o objetivo de otimizar os recursos disponíveis, a Área da 
Saúde da Família e Comunitária estava atualmente em vias de reestruturação para 
descentralizar para a sede do CLAP a cooperação técnica regional com vistas a melhorar 
os sistemas de vigilância epidemiológicos nacionais e reduzir os riscos reprodutivos e a 
mortalidade perinatal materna. A gestão destas linhas de programação do CLAP 
permitiria a concentração dos recursos humanos e financeiros para melhorar a eficiência e 
a eficácia da cooperação técnica da OPAS nestas áreas, com o CLAP mantendo sua 
identidade como um centro pan-americano. 
 
124. Quanto ao INPPAZ, ela observou que era o único centro da OPAS ou da OMS 
especializado em inocuidade dos alimentos. O INPPAZ também atuava como o 
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Secretariado ex officio da Comissão Pan-Americana para Inocuidade dos Alimentos 
(COPAIA), um órgão consultor da Reunião Interamericana em Nível Ministerial sobre 
Saúde e Agricultura (RIMSA), criado em 2000. No entanto, desde o princípio, o INPPAZ 
havia tido um orçamento operacional pequeno, que vinha encolhendo desde 2001. Desde 
sua criação havia tido dificuldade em obter de modo oportuno os recursos de 
contrapartida do país-anfitrião necessárias para financiar os gastos operacionais. Dada a 
necessidade urgente de fazer o melhor uso possível dos recursos humanos, institucionais 
e financeiros na Região, foi proposto que o Comitê Executivo considerasse o seguinte 
curso de ação para o futuro das atividades da OPAS na área da inocuidade dos alimentos: 
(a) desativar o INPPAZ como um centro pan-americano; criar uma rede de centros 
nacionais associados, coordenado pela Unidade de Saúde Pública Veterinária da OPAS, 
apoiar a implementação do Plano de Ação da OPAS/OMS para Cooperação Técnica em 
Inocuidade dos Alimentos, 2006–2007; fazer a fusão da equipe para a cooperação técnica 
em inocuidade dos alimentos com a equipe dedicada a zoonoses e febre aftosa, 
aproveitando a atual infra-estrutura do PANAFTOSA no Rio de Janeiro, Brasil; e 
mobilizar recursos adicionais para fortalecer a cooperação técnica nas diferentes sub-
regiões. 
 
125. A Dra. Etienne concluiu ao observar que o Secretariado planejava apresentar 
propostas para vários outros centros pan-americanos durante a 138a sessão do Comitê em 
junho de 2006, inclusive dois centros localizados no Caribe: o Centro de Epidemiologia 
do Caribe (CAREC) e o Instituto de Alimentação e Nutrição do Caribe (CFNI). 
 
126. O Exmo. Sr. John Junor (representante do Subcomitê de Planejamento e 
Programação) informou que o Subcomitê havia expressado seu agradecimento pelos 
esforços da Diretora e do Secretariado para manter os centros pan-americanos em 
funcionamento em um ambiente muito diferente daquele existente quando da sua criação. 
No entanto, diante do progresso ocorrido nas comunicações e tecnologia, os Membros 
achavam que era tempo de examinar individualmente quais os centros que ainda tinham 
um papel útil a desempenhar, com base em uma análise honesta e aberta de cada um 
deles do ponto de vista financeiro e programático. Os delegados haviam considerado que 
o critério fundamental para manter um centro regional ou sub-regional em existência 
deveria ser se ele estava ou não exercendo algo que não pudesse ser exercido por 
instituições nacionais nos próprios países. Concomitantemente, assinalou-se que, pelo 
menos na sub-região do Caribe, os centros eram considerados instrumentos fundamentais 
da cooperação técnica entre os países. Eles eram considerados essenciais para o 
desenvolvimento da saúde na sub-região, tendo a função de complementar e apoiar os 
esforços nacionais e de alcançar economias de escala. 
 
127. O Subcomitê havia ressaltado que as atividades dos centros pan-americanos 
deveriam evitar a duplicidade dos esforços dos programas regionais da OPAS, retendo os 
recursos escassos. Um grande motivo de preocupação era que as verbas da OPAS 
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estavam sendo usadas para apoiar o trabalho no PANAFTOSA, cuja atividade primária 
não estava relacionada com a saúde humana. Foi sugerido que a Organização deveria 
reexaminar a possibilidade de ter parte do trabalho do PANAFTOSA financiado pela 
Organização para Agricultura e Alimentos (FAO) das Nações Unidas ou outras 
organizações de agricultura. 
 
128. Observando que o documento preparado para o SPP havia aludido a uma lista dos 
critérios para avaliar os centros, o Subcomitê havia questionado se estes critérios 
incluíam “relevância para a situação da saúde na Região”, e havia solicitado que a lista 
completa dos critérios fosse incluída no documento a ser apresentado à 136a sessão do 
Comitê Executivo para orientar a discussão do tema. 
 
129. Falando como delegado da Jamaica, o Sr. Junor informou que o Comitê dos 
Ministros do Caribe havia recentemente examinado uma avaliação dos quatro centros no 
Caribe, inclusive CAREC e CFNI. Eles haviam concluído que os centros da OPAS 
desempenhavam um papel de grande utilidade, mas achavam que três questões deveriam 
ser examinadas: (1) os mandatos básicos dos centros, com vistas a assegurar que eles 
estivessem de acordo com as necessidades da Comunidade do Caribe (CARICOM); (2) 
mecanismos de financiamento que dependessem menos das cotas de contribuições dos 
Países-Membros e (3) mecanismos de governança. Com relação a este último, os 
ministros achavam que os dois centros deveriam continuar afiliados à OPAS porque não 
havia capacidade atualmente na CARICOM para assumir responsabilidade exclusiva por 
sua operação. Observando que o Instituto de Saúde e Meio Ambiente do Caribe (CEHI) 
dependia do conhecimento especializado do CEPIS, ele perguntou como a reorganização 
do Centro poderia afetar sua relação com o CEHI. 
 
130. O Presidente sugeriu que a questão dos centros pan-americanos deveria ser 
examinada em três segmentos. O primeiro passo era buscar os esclarecimentos 
necessários referentes às ações que o Secretariado já havia adotado com respeito ao 
CEPIS e ao CLAP, que não requeria uma decisão do Comitê Executivo. A segunda parte 
requeria uma decisão: isto é, se aprovar ou não a recomendação do Secretariado de 
desativar o INPPAZ. O terceiro passo seria tomar uma decisão sobre o que fazer com o 
pessoal e instalações atuais do INPPAZ, no caso de se decidir por desativá-lo. 
 
131. Muitos delegados, e o observador da Associação Interamericana de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (AIDIS), reconheceram o trabalho passado do CEPIS e do CLAP e 
esperavam o seu aperfeiçoamento como resultado da descentralização descrita pelo 
Secretariado no documento. Os delegados assinalaram que algumas das funções dos 
centros – aquelas relativas à água potável e saneamento, por exemplo – eram agora 
exercidas internamente nos países, pelos governos ou organismos privados, públicos ou 
mistos. Portanto, talvez realmente houvesse também a necessidade de alterar a operação 
dos centros pan-americanos, em resposta. Os delegados destacaram que a questão 
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principal era optar pelo caminho que representasse a melhor opção para a saúde das 
populações da Região. Acima de tudo, porém, os avanços na saúde já assegurados tinham 
de ser salvaguardados. Havia necessidade de avançar rumo a novos desafios, mas não ao 
custo de perder o que já havia sido realizado. Também se assinalou que havia uma 
oportunidade de inter-relacionar mais o trabalho dos centros pan-americanos com o dos 
centros colaboradores da OMS, obtendo assim sinergias operacionais. 
 
132. A Dra. Etienne recordou que, embora os Órgãos Diretivos houvessem 
recomendado que a OPAS evitasse a duplicidade de programas regionais, em certa 
medida o CEPIS e o CLAP vinham repetindo algum das funções da sede da OPAS. No 
entanto, a OPAS de modo algum estava propondo desativar estes dois centros. Pelo 
contrário, o que o Secretariado estava fazendo era estabelecer as funções de orientação de 
alguns serviços de saúde em um único lugar em vez de dois. Isso melhoraria a eficiência 
e custo-efetividade e, concomitantemente, permitiria a eliminação de alguns postos que 
anteriormente havia existido em duplicidade. Embora as unidades estavam sendo 
descentralizadas para os centros, elas manteriam seu relacionamento organizacional com 
a área técnica a qual pertenciam e, de fato, era provável que esta relação se fortalecesse. 
A meta principal era maximizar a repercussão benéfica da cooperação técnica que a 
OPAS e seus centros prestavam aos países da Região. As descrições das funções dos 
centros haviam sido revisadas, o processo de realinhamento havia terminado e calculava-
se que a descentralização do CEPIS e CLAP representaria uma economia no orçamento 
de US$ 1,5 milhão. Em resposta ao ponto levantado pelo delegado da Jamaica, ela 
expressou sua confiança de que não haveria diminuição no apoio fornecido pelo CEPIS 
ao CEHI. 
 
133. A Diretora afirmou que, em um meio com recursos reduzidos, havia-se 
incentivado alguns dos centros a buscar outras fontes de renda e assim poderiam ter 
avançado além de seu mandato central, que passava a ser guiado por suas limitações 
financeiras em vez das prioridades de saúde pública. O que estava sendo feito agora era 
concentrar o mandato dos centros em algumas áreas bem específicas que eram cruciais ao 
cumprimento das Metas da Declaração do Milênio, como água e saneamento ou saúde 
materna e reprodutiva. 
 
134. A discussão em seguida passou para o futuro do INPPAZ. Alguns delegados eram 
a favor de desativar o centro, enquanto outros achavam que eles não poderiam dar 
aprovação para tal medida até que tivessem compreendido as intenções do Secretariado 
sobre como toda a área de inocuidade dos alimentos na Região iria ser gerida no futuro. 
Os delegados perguntaram se havia sido feito um estudo completo sobre as implicações 
de fechar um centro pan-americano, como regia a resolução CSP20.R31. 
 
135. Vários Membros expressaram a opinião de que, embora as dificuldades 
financeiras do INPPAZ fossem um fator a ser levado em consideração, o critério 
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fundamental para decidir o fechamento de um centro pan-americano não deveria ser 
financeiro, mas deveria ser baseado no exame para saber, em primeiro lugar, se as 
funções exercidas eram ainda de relevância para as necessidades de saúde da Região e, 
em segundo lugar, se estas funções talvez pudessem ser exercidas por um centro nacional 
homólogo. Também se assinalou que se este era o caso, significava que a capacidade 
nacional havia crescido ao longo dos anos de operação do centro, o que era motivo de 
satisfação, não para se lamentar. 
 
136. Um Membro demonstrou preocupação de que a grande exposição da questão da 
inocuidade dos alimentos seria perdida se a visibilidade do INPPAZ, como um defensor 
desta causa, fosse suprimida. O INPPAZ também havia atuado como um facilitador da 
colaboração científica internacional na Região. Como uma maneira de manter ambas 
estas funções importantes, ele aventou a possibilidade de se estabelecer um escritório do 
INPPAZ dentro do PANAFTOSA. Foi sugerido que algumas das funções do INPPAZ 
relativas à inocuidade dos alimentos, pelo menos para a América Central, poderiam ser 
transferidas ao INCAP. 
 
137. Com respeito ao PANAFTOSA, o delegado do Canadá, embora reconhecesse que 
o Centro havia feito um trabalho excelente e de grande utilidade, questionou uma vez 
mais se este trabalho deveria ser financiado exclusivamente pela OPAS e sugeriu que a 
Organização devesse considerar a possibilidade de solicitar a outros organismos, como a 
FAO, para arcar com parte dos custos. 
 
138. O delegado da Argentina disse que, apesar dos avanços nas capacidades 
nacionais, que haviam melhorado em muito a situação, estavam surgindo novos desafios 
na inocuidade dos alimentos e fazia-se necessária a continuidade da existência de um 
centro regional como o INPPAZ. Como uma alternativa a reposicionar esta função no 
PANAFTOSA, o governo da Argentina propôs que a OPAS deveria manter uma unidade 
especializada de inocuidade dos alimentos na Argentina. Tal unidade poderia estar 
localizada no Instituto Nacional de Alimentos, sob orientação do Ministério da Saúde e 
Meio Ambiente. Em seu quadro de pessoal estariam especialistas internacionais 
financiados pela OPAS que já faziam parte do pessoal do INPPAZ e o Ministério 
forneceria o local físico e todo o apoio administrativo. A unidade funcionaria como um 
projeto multilateral e multissetorial para fortalecer os sistemas de inocuidade dos 
alimentos em toda a Região. 
 
139. As diversas delegações solicitaram que fosse feito um documento detalhado, 
esclarecendo os aspectos dos recursos humanos e financeiros das diversas opções para o 
futuro do INPPAZ, inclusive a alternativa recém apresentada pela Argentina.2 Um 

                                                  
2 Um documento dando justificativa para a desativação do INPPAZ foi preparado e divulgado durante a 

136a sessão (Documento CE136/INF/8, Adendo I, Rev. 1). Este documento indicava que o Secretariado 
da OPAS apoiaria a iniciativa do governo da Argentina de criar um centro de excelência nacional em 
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delegado opinou que a questão fundamental tratava-se de uma decisão operacional por 
parte da OPAS que a prestação da cooperação técnica em inocuidade dos alimentos já 
não seria feita por meio do INPPAZ. O Secretariado estava simplesmente buscando um 
mandato do Comitê para tomar esta decisão. Embora fosse pertinente a preocupação de 
um modo geral do Comitê que o pessoal do INPPAZ deveria ser tratado de modo justo e 
seus estabelecimentos extintos de modo adequado, a decisão sobre estas particularidades 
operacionais não era uma função do Comitê, cujo papel era dar orientação sobre políticas, 
estratégias e prioridades. 
 
140. O Presidente disse que havia duas questões básicas perante o Comitê: em primeiro 
lugar, a situação legal do INPPAZ como um centro pan-americano e, em segundo, a 
questão sobre o que fazer com as funções, pessoal, estabelecimentos e serviços do 
INPPAZ em caso de ser desativado. Ele pediu ao Comitê que considerasse somente a 
questão de autorizar o Secretariado para prosseguir com a desativação do INPPAZ como 
um centro pan-americano. Uma proposta com respeito à segunda questão poderia depois 
ser considerada pelos Órgãos Diretivos em uma data posterior. 
 
141. A Dra. Etienne confirmou que a OPAS havia realizado o estudo requerido sobre o 
INPPAZ em termos de suas competências, recursos e programa de cooperação técnica. 
Este havia sido a base para chegar à decisão de sugerir o curso da ação descrito no 
Documento CE136/12. Ela esclareceu que a OPAS não estava suspendendo ou 
interrompendo as funções do INPPAZ. Pelo contrário, estava fazendo recomendações 
sobre como poderia prosseguir com o programa de inocuidade dos alimentos e melhorá-
lo. A proposta era simplesmente para reposicionar a equipe – que continuaria a existir e a 
realizar seu trabalho – em um lugar diferente. 
 
142. A Diretora observou que parecia haver uma certa confusão sobre o trabalho da 
OPAS na área de inocuidade dos alimentos. Nem todos os recursos da Organização 
relativos à inocuidade dos alimentos estavam no INPPAZ. Havia postos dedicados à área 
tanto em nível nacional como sub-regional. A Organização trabalhava com muitos 
organismos diferentes na área da inocuidade dos alimentos, não apenas com o INPPAZ. 
O que o Secretariado estava propondo não era uma cessação do programa de inocuidade 
dos alimentos, mas uma reformulação que implicaria em posicionar uma equipe ou 
núcleo multidisciplinar em um escritório que estava disponível nas dependências 
ocupadas pelo PANAFTOSA. A proposta não era ampliar a função do PANAFTOSA ou 
passar a este instituto a responsabilidade pela inocuidade dos alimentos – mas sim apenas 
posicionar a função de inocuidade dos alimentos no mesmo lugar. A equipe de 
inocuidade dos alimentos depois poderia usar os sistemas estatísticos, epidemiológicos, 
de informação e comunicação ali implantados. 
 
                                                                                                                                                 

inocuidade dos alimentos, com participação e apoio internacional, dentro do atual Instituto Nacional de 
Alimentos. 
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143. A inocuidade dos alimentos continuaria sendo uma prioridade para a OPAS. A 
proposta de orçamento para programas para 2006–2007 continha uma área de trabalho 
intitulada Inocuidade dos Alimentos, com uma alocação orçamentária de US$ 6,8 
milhões para a implementação do plano regional de ação para Cooperação Técnica em 
Inocuidade dos Alimentos 2006–2007, que indicou o caminho adiante para o trabalho da 
Organização na área da inocuidade dos alimentos e que havia sido respaldado pelos 
Países-Membros nas reuniões da COPAIA e RIMSA em abril de 2005. 
 
144. Havia um ano que a OPAS estava negociando com a Argentina como redefinir a 
cooperação na área da inocuidade dos alimentos sem a existência do INPPAZ como um 
centro pan-americano. O INPPAZ tinha um déficit acumulado de US$ 2 milhões, que 
crescia diariamente, e não era correto usar os recursos da Organização para cobri-lo. 
Todos os processos legais requeridos estavam incluídos no acordo bilateral original pelo 
qual o INPPAZ foi criado, mas o Secretariado necessitava da aprovação dos Órgãos 
Diretivos antes de proceder para desativar o Instituto como um centro pan-americano. 
 
145. Com respeito à segunda das questões identificadas pelo Presidente, o Comitê 
tinha liberdade, é claro, para tomar decisões com respeito às particularidades de como as 
atividades de inocuidade dos alimentos da Organização deveriam ser realizadas. No 
entanto, tradicionalmente, essa não era uma de suas funções. Normalmente, os Órgãos 
Diretivos davam ao Secretariado metas e mandatos amplos e alocavam o orçamento para 
permitir que ele pudesse realizá-los, mas deixava a cargo do Secretariado decidir como 
executar o programa aprovado. Não havia sido nunca função dos Órgãos Diretivos 
determinar em que localização ou sob quais disposições institucionais um programa 
deveria ser realizado. 
 
146. Após considerar as garantias dadas pela Diretora para salvaguardar a atividade de 
inocuidade dos alimentos na Região e ter examinado o Documento CE136/INF/8, 
Adendo I, Rev. 1, sobre a justificativa para a desoficialização do INPPAZ, o Comitê 
aprovou a Resolução CE136.R8, dando atenção às novas disposições referentes ao CEPIS 
e ao CLAP e solicitando à Diretora para desativar o Instituto Pan-Americano de Proteção 
de Alimentos e Zoonoses (INPPAZ). O Comitê também pediu à Diretora que informasse 
o 46o Conselho Diretor sobre o planejamento para reorganização e racionalização das 
atividades de cooperação técnica em inocuidade dos alimentos durante o próximo biênio. 
 

Relatório sobre a 14a Reunião Interamericana em Nível Ministerial sobre Saúde e 
Agricultura (Documento CE136/13) 
 
147. O Dr. Albino Belotto (chefe, Unidade de Saúde Pública Veterinária, OPAS) 
informou sobre a 14a Reunião Interamericana em Nível Ministerial sobre Saúde e 
Agricultura (RIMSA 14), observando que um relato completo dos procedimentos se 
encontrava no relatório final da reunião presente no Documento CE136/13. O relatório 
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final também incluía resumos dos relatórios e recomendações de duas reuniões 
especializadas realizadas de pouco antes da abertura da RIMSA 14: a 10ª. Reunião do 
Comitê Hemisférico para Erradicação da Febre Aftosa (COHEFA) e a 4ª. Reunião da 
Comissão Pan-americana para Inocuidade dos Alimentos (COPAIA). 
 
148. A RIMSA 14 havia sido realizada na cidade do México em 21 e 22 abril de 2005. 
Havia sido o maior de tais encontros já realizados, reunindo um total de 330 
participantes. A participação do setor privado, em particular, havia sido inédita. Vinte e 
dois ministros da Saúde e Agricultura de países da Região haviam comparecido. 
Participantes de outras regiões também haviam comparecido, inclusive, pela primeira 
vez, um diretor regional de outra Região da OMS, o Pacífico Ocidental. O presidente do 
México, o Exmo. Sr. Vicente Fox, havia discursado na sessão inaugural. 
 
149. O tema geral da RIMSA 14 havia sido a promoção da sinergia entre os setores de 
saúde e agricultura e o uso ótimo dos recursos para atender as populações das Américas e 
acelerar o processo de desenvolvimento, em especial o desenvolvimento local. O Dr. 
Julio Frenk, secretário da Saúde do México, havia falado durante a primeira sessão, 
concentrando-se nos 25 anos desde a Declaração de Alma-Ata e o surgimento da 
estratégia de atenção primária à saúde. Ele havia enfatizado a necessidade de colaboração 
intersetorial para atingir os objetivos da estratégia. O Dr. Shigeru Omi, diretor regional da 
OMS para o Pacífico Ocidental, havia descrito a recente experiência dos países asiáticos 
com os surtos da síndrome respiratória aguda grave (SARS) e influenza aviária, 
enfatizando também a necessidade dos setores da saúde e da agricultura de colaborar para 
criar mecanismos para a prevenção e detecção precoce de tais doenças. Durante as quatro 
sessões plenárias e três painéis de discussão da reunião, muitos outros palestrantes 
também haviam salientado a necessidade e benefícios da colaboração entre os dois 
setores. 
 
150. A RIMSA 14 havia adotado oito resoluções e uma recomendação, que constavam 
no relatório final da reunião. Os membros haviam respaldado, entre outros, um plano de 
ação para a erradicação da febre aftosa e um plano de ação para o Centro Pan-Americano 
de Febre Aftosa (PANAFTOSA) durante o período 2006–2007, um plano de ação para a 
inocuidade dos alimentos e uma recomendação que requeria a preparação de um plano de 
ação para a eliminação da raiva humana. 
 
151. O Dr. Belotto concluiu sua apresentação com vários reflexões gerais sobre a 
RIMSA. Em sua opinião, de um ponto de vista técnico, as reuniões haviam sido muito 
bem-sucedidas ao promover um maior diálogo e coordenação entre os setores da saúde e 
da agricultura, não só em nível regional, mas, o que é mais importante, em nível nacional. 
Elas também haviam gerado várias iniciativas que haviam produzido resultados muito 
positivos. Um exemplo notável era o trabalho na Região quanto à inocuidade dos 
alimentos. A América era a única região que tinha um fórum como RIMSA. Estava, 
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portanto, servindo como um exemplo de colaboração intersetorial eficaz para o resto do 
mundo, um exemplo que era muito admirado, a julgar pelas observações feitas pelos 
participantes da Europa, Ásia e África durante a reunião. 
 
152. O Comitê Executivo concordou que a RIMSA era um excelente fórum para a 
promoção da coordenação entre os setores da saúde e da agricultura e um modelo para 
criar relações com outros setores. Os membros salientaram a necessidade crucial de tal 
colaboração intersetorial e do planejamento conjunto para enfrentar a ameaça da 
influenza aviária e tratar de surtos em potencial. A importância da sinergia entre os 
setores da saúde e da agricultura em questões de inocuidade dos alimentos também foi 
salientada. 
 
153. O delegado da Argentina, falando como o presidente da 4ª. Reunião da COPAIA, 
ressaltou vários pontos que haviam sido enfatizados pelos participantes tanto na RIMSA 
como nas reuniões da COPAIA com relação à inocuidade dos alimentos, em particular 
sua importância crucial para as indústrias de produção de alimentos e do turismo, que 
eram grandes fontes de renda para muitos países na Região. Os participantes também 
haviam salientado a necessidade de dispor de recursos suficientes, não só para assegurar 
as intervenções necessárias ao longo de toda a cadeia de produção de alimentos, como 
também para fornecer treinamento ao pessoal envolvido com a produção e manuseio de 
alimentos. A necessidade de elaborar normas e práticas harmonizadas para inocuidade 
dos alimentos nos países também foi destacada. Além disso, os participantes eram de 
opinião que o público deveria ter uma participação maior em todos os aspectos para 
assegurar a inocuidade dos alimentos e que os consumidores não deveriam estar 
envolvidos apenas no final do processo de produção. 
 
154. A delegada dos Estados Unidos concordou que a RIMSA era uma oportunidade 
útil para discutir a interseção entre a saúde e a agricultura e agradeceu ao México por 
sediar a reunião e pela hospitalidade demonstrada com os participantes. Sua delegação 
achava, porém, que realizar a reunião fora da sede da OPAS havia criado vários 
problemas logísticos, sobretudo com a tradução e distribuição dos documentos. Sua 
delegação também havia ficado decepcionada com a falta de tempo destinado para 
discussão geral das apresentações dos painéis, a falta de tempo disponível para os 
delegados examinar as propostas de resoluções, uso excessivo de resoluções como uma 
forma de relatar as deliberações da reunião e a introdução dos temas fora da agenda sobre 
os quais os participantes haviam tido pouca ou nenhuma documentação com informações 
preliminares. Os Estados Unidos acreditavam que as futuras RIMSA deveriam ser 
divididas em duas partes: uma reunião operacional, em que seriam considerados assuntos 
que requeriam ação por parte dos Países-Membros, e uma parte de discussão, que 
constaria das apresentações dos painéis e debate de dois ou três temas de interesse geral. 
Somente os pontos na parte operacional da reunião deveriam produzir resoluções e ainda 
assim somente se  justificasse uma resolução. O conteúdo e as conclusões dos painéis de 



CE136/FR (Port.) 
Página 46 
 
 

  

discussão deveriam ser resumidos no relatório da reunião, não em uma resolução, pois 
uma resolução indicaria de modo impróprio um mandato à Organização. 
 
155. Finalmente, os Estados Unidos haviam ficado consternados com a aprovação da 
RIMSA de uma recomendação a respeito das Normas Internacionais de Saúde (NIS) e 
haviam se dissociado formalmente desta recomendação. Tal ação havia sido inapropriada 
e tido um efeito desestabilizante sobre as negociações das NIS, sobretudo porque a 
recomendação se referia a um texto que já havia sido tratado e acordado pelos Países-
Membros da OMS. Ela pediu ao Secretariado que fornecesse ao Comitê Executivo com 
uma opinião legal quanto à situação da recomendação e uma explicação sobre o motivo 
pelo qual não se havia dado assessoramento adequado aos participantes da RIMSA sobre 
a legalidade do instrumento. 
 
156. O delegado do Canadá disse que sua delegação respaldava enfaticamente o 
parágrafo da parte dispositiva 3 da Resolução RIMSA14.R4, que instava as organizações 
internacionais responsáveis pela saúde animal e humana a assegurar a coordenação de 
seus mandatos e a formação de um pool de recursos. Observando que o Canadá havia 
expressado preocupação em várias ocasiões anteriores quanto ao financiamento da OPAS 
para o PANAFTOSA, que não se dedicava primariamente à saúde humana, ele perguntou 
em que medida o Secretariado estava estudando ativamente a possibilidade de 
compartilhamento de custos para as atividades do Centro com organizações cujo foco 
estava voltado mais para a saúde animal, tais como a Organização Internacional de 
Epizootias (anteriormente Escritório Internacional de Epizootias – OIE), o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e a Organização para 
Agricultura e Alimentos (FAO) das Nações Unidas. 
 
157. O representante do IICA enfatizou a disposição de sua organização de continuar a 
fortalecer seus vínculos institucionais e a coordenação com a OPAS na busca de 
objetivos comuns. Ele acrescentou que o IICA havia acolhido com satisfação o enfoque 
da RIMSA 14 sobre saúde e desenvolvimento rural, observando que a incapacidade do 
sistema de produção agrícola para produzir alimentos saudáveis e seguros perpetuava a 
pobreza e a saúde precária em um ciclo vicioso que precisava ser interrompido. 
Referindo-se à discussão anterior do relatório do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o 
Desenvolvimento, ele disse que o IICA considerava as mulheres no meio rural como uma 
das principais forças estratégicas para avançar o desenvolvimento rural. 
 
158. Em resposta às perguntas sobre o PANAFTOSA, o Dr. Belotto assinalou que um 
terço dos custos de operação do Centro eram cobertos pelo governo do Brasil, o país-
anfitrião, por meio de seu Ministério da Agricultura. Além disso, ao longo dos anos, tinha 
havido uma tendência no sentido de dar maior responsabilidade financeira ao setor 
privado – que era o beneficiário primário das atividades do Centro – com uma redução 
correspondente na proporção do financiamento proveniente do orçamento ordinário da 
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OPAS. Esperava-se que esta tendência continuasse. Por exemplo, o plano para a 
erradicação da febre aftosa, endossado pela RIMSA 14, seria financiado quase 
inteiramente pelo setor privado. Ele enfatizou que, embora a preocupação principal do 
Centro tivesse sido a febre aftosa, seu trabalho ao longo dos anos havia produzido 
numerosos benefícios para a saúde humana, em particular o desenvolvimento de 
metodologias para vigilância epidemiológica, formação profissional e mais estreita 
coordenação entre as comunidades veterinárias e de saúde pública. Como o Comitê tinha 
observado, esta coordenação era essencial para lidar com as novas e emergentes ameaças 
zoonóticas à saúde pública. Além disso, por recomendação de um painel de especialistas 
convocado pelo diretor anterior da OPAS, Sr. George Alleyne, o PANAFTOSA havia 
ampliado seu leque de atividades e agora estava se concentrando mais em zoonoses de 
importância para a saúde pública. 
 
159. Com referência à colaboração com outras organizações, a OPAS tinha acordos de 
cooperação ou parcerias estratégicas com quase todas as organizações agrícolas que 
atuavam na Região. Por exemplo, com a FAO, organização que atuou como secretariado 
técnico para a Rede Interamericana de Laboratórios de Análises de Alimentos. E como o 
representante do IICA havia salientado, as duas organizações tinham atividades conjuntas 
em várias áreas, inclusive formação profissional, análise de riscos e inocuidade dos 
alimentos. Ainda assim, a OPAS reconhecia que se poderia melhorar a coordenação 
interinstitucional, principalmente no que se refere ao financiamento e compartilhamento 
de custos. 
 
160. Respondendo às observações dos Estados Unidos, ele reconheceu que realizar as 
reuniões fora da sede da OPAS às vezes criava problemas logísticos, mas assinalou que 
também havia muitas vantagens. As reuniões realizadas em outros locais na Região 
tendiam a atrair um número maior e um espectro mais amplo de participantes, por 
exemplo. Com respeito aos problemas quanto à disponibilidade de documentos, ele 
explicou que alguns palestrantes simplesmente não haviam enviado seus artigos ou os 
haviam apresentado muito tarde, dificultando ou impossibilitando ao Secretariado 
fornecer traduções ou distribuir os documentos com antecedência. Quanto às sugestões a 
respeito do formato da reunião, o Secretariado sabia que eram necessárias mudanças e 
estava estudando diversas opções. Segundo ele, a idéia de dividir a reunião em duas 
partes tinha grande mérito. Poderia ser um meio de tornar a parte da discussão do painel 
de discussão da reunião menos formal e proporcionar mais tempo para discussão e 
intercâmbio entre todos os participantes. 
 
161. A Diretora observou que a RIMSA havia evoluído simultaneamente em duas 
direções diferentes. Por um lado, havia se tornado cada vez mais um fórum para o 
diálogo entre uma ampla gama de interessados diretos nos setores da saúde e da 
agricultura. Por outro lado, dentro da OPAS, cada vez mais era considerada e tratada 
como praticamente um órgão diretivo. No entanto, a RIMSA não era, nem nunca teve a 
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intenção de ser, um órgão diretivo. Assim, o Secretariado havia limitado a capacidade de 
determinar prazos para a apresentação de documentos – sobretudo porque muitos dos 
autores dos documentos eram ministros da Saúde ou da Agricultura, não pessoa da  
OPAS – ou de controlar o que acontecia durante as reuniões. No caso da recomendação a 
respeito das Normas Internacionais de Saúde, ela concordou que o momento havia sido 
ruim e inoportuno e disse que, a seu pedido, o diretor-geral da OIE havia enviado um 
pedido de desculpas por escrito à OMS e OPAS para levantar a questão fora do processo 
formal de negociação das NIS. 
 
162. Como o Dr. Belotto havia mencionado, o Secretariado estava examinando 
maneiras de tornar a RIMSA mais aberta e participativa, com uma separação entre as 
discussões técnicas e o segmento ministerial, que, ela concordava, era a única parte da 
reunião que deveria conduzir a recomendações e resoluções para consideração posterior 
pelos Órgãos Diretivos da OPAS. Ela receberia com satisfação outros comentários por 
parte dos Membros sobre qual a melhor forma para fazer isso. 
 
163. Repetindo as observações do Dr. Belotto sobre o trabalho do PANAFTOSA, ela 
enfatizou que o esforço para erradicar a febre aftosa, aparte de seus benefícios 
econômicos para muitos países da Região, havia dado um estímulo para o 
desenvolvimento dos sistemas de vigilância, aprimoramento da vigilância e técnicas 
laboratoriais e muitos outros benefícios de saúde pública. Além disso, havia aberto o 
caminho e servido para mobilizar recursos para esforços para combater outras doenças 
zoonóticas, como a brucelose e a tuberculose bovina. 
 
164. Em resposta às observações a respeito do planejamento para um potencial surto de 
influenza aviária, a Subdiretora informou que a OPAS havia realizado uma reunião 
interprogramática com funcionários graduados da OMS sobre o tema em abril de 2005. 
Como resultado desta reunião, o Secretariado estava preparando um plano de 
contingência para assegurar o estado de alerta da Organização e dos Países-Membros 
para responder a um surto. Esperava dispor de uma versão preliminar pronta do plano até 
julho. A Diretora acrescentou que o Secretariado se propôs a oferecer uma exposição 
breve com informações técnicas sobre a influenza aviária durante o 46o Conselho Diretor 
e que o plano preliminar seria apresentado ao Comitê Executivo logo depois, em sua 
137a sessão. 
 
165. A Dra. Jimenez (gerente de área, Assuntos Jurídicos, OPAS) respondeu à 
solicitação de uma opinião legal sobre a situação da recomendação da RIMSA sobre as 
Normas Internacionais de Saúde. Ela explicou que uma recomendação feita por qualquer 
organismo que não um Órgão Diretivo da OPAS era simplesmente isso: uma 
recomendação. Não tinha nenhum poder de mandato. O Comitê Executivo tinha 
liberdade para considerar e tomar qualquer decisão que desejasse com referência a tal 
recomendação. 
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166. O Comitê Executivo não adotou medidas neste tema. 

Atualização sobre o processo de reforma institucional dentro da Repartição Sanitária 
Pan-Americana (Documento CE136/14) 
 
167. A Diretora apresentou este tema. Ela começou por assinalar que dois processos 
paralelos da reforma estavam ocorrendo dentro da Organização: o processo “OPAS no 
Século XXI”, liderado pelos países e de longo prazo, e o processo de reforma 
institucional realizado no Secretariado, com o intuito de preparar o Secretariado para 
implementar o Plano Estratégico para o período 2003–2007 e atender às expectativas dos 
Países-Membros. Os dois processos estavam vinculados já que o processo de reforma 
institucional também se destinava a preparar o Secretariado para atender às 
recomendações do Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI, previstas para 
setembro. 
 
168. O processo de reforma institucional no Secretariado compreendia três 
componentes interligados: ações de desenvolvimento, iniciativas transformacionais e 
desenvolvimento de redes internas As ações de desenvolvimento visavam ao 
fortalecimento da capacidade institucional, melhoria da capacidade de gestão, agilização 
e modernização de processos e procedimentos, e, em geral, melhoria da efetividade da 
OPAS no meio da saúde pública em progresso. O Secretariado havia usado alguns 
mecanismos diferentes para identificar as reformas necessárias na organização, inclusive 
o Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI; diálogo com os Órgãos Diretivos; 
interação com a OMS e outros organismos no sistema das Nações Unidas; e grupos de 
trabalho internos, consultas e pesquisas. Avanços significativos haviam sido obtidos em 
várias áreas-chave, em especial cooperação técnica com enfoque nos países, cobertura e 
parcerias, efetividade e maximização de recursos, transparência e governança e políticas 
e procedimentos. O documento CE136/14 resumia as atividades empreendidas em cada 
uma destas áreas. 
 
169. Quanto às iniciativas transformacionais, o Secretariado havia elaborado um Guia 
para Transformação Institucional para o período 2005–2007, constando de 11 iniciativas 
consideradas essenciais para atingir os objetivos desejados e para assegurar a verdadeira 
participação do pessoal na transformação. Esta participação era crucial para estimular o 
sentimento necessário de propriedade por parte do pessoal no processo de reforma. As 11 
iniciativas estavam destinadas a melhorar o trabalho do Secretariado e permitir que este 
atendesse melhor às necessidades dos Países-Membros. Algumas das iniciativas 
abordavam questões e solicitações específicas, como as recomendações do Auditor 
Externo. Outras eram relativas a áreas nas quais o trabalho da Organização precisava ser 
fortalecido, como comunicação interna e externa. Oito das iniciativas de transformação 
requereriam a captação de recursos extra-orçamentários. Isso valia sobretudo para a 
iniciativa de comunicação externa, que requereria estudos de marketing e outras 
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atividades que iam além da capacidade do Secretariado. Outras, porém, utilizariam os 
recursos já programados para as atividades correntes do Secretariado. 
 
170. As redes não-hierárquicas formavam o terceiro componente do processo de 
transformação. Tais redes eram consideradas mecanismos essenciais para promover a 
participação efetiva de todos os membros da Organização no processo de reforma, 
inclusive os Países-Membros, pessoal e parceiros. Elas incluíam não só as redes internas 
de pessoal da OPAS em diversos níveis, como também outras redes nos quais a OPAS 
estava envolvida, como as reuniões interministeriais de ministros da Saúde na Região; o 
Grupo de Revisão e Implementação das Cúpulas, que era responsável pelo seguimento 
dos mandatos das Cúpulas das Américas; e os grupos de diretores regionais da OMS e o 
amplo sistema das Nações Unidas. 
 
171. Era por meio da interação harmoniosa dos três componentes, segundo o 
Secretariado, que seria possível realizar uma reforma institucional significativa a curto 
prazo, usando os próprios recursos da Organização. A OPAS, diferentemente de outros 
organismos no sistema das Nações Unidas, não dispunha de recursos adicionais para seu 
processo de transformação. Havia contado com a conversão de economias e com esforços 
adicionais do pessoal, que havia se comprometido a realizar as atividades requeridas para 
as iniciativas de transformação além de suas funções normais. 
 
172. O Comitê Executivo elogiou os esforços do Secretariado para melhorar sua 
efetividade, eficiência, responsabilidade e transparência, e expressou apoio aos cinco 
objetivos institucionais para o processo de reforma identificados no Documento 
CE136/14. Os membros receberam com satisfação as revisões feitas ao documento desde 
sua apresentação ao SPP, mas mostraram-se decepcionados que este ainda não incluía 
informações mais detalhadas sobre o Guia para Transformação Institucional. Esperava-se 
disponibilizar um documento sobre o Guia aos Países-Membros para a análise antes do 
Conselho Diretor. Os delegados enfatizaram que este documento deveria indicar como o 
Secretariado propunha medir se os objetivos das diversas iniciativas haviam sido 
atingidos e deveria fornecer pontos de comparação em relação aos quais o progresso 
poderia ser avaliado. 
 
173. Os membros também achavam que o documento precisava mostrar mais 
claramente as conexões entre o processo de reforma institucional e o Plano Estratégico 
para 2003–2007, uma vez que uma das finalidades principais do processo de reforma em 
andamento era dotar o Secretariado com as características organizacionais necessárias 
para realizar o Plano Estratégico. Este identificava as questões e os desafios que os 
Países-Membros desejavam que o Secretariado se concentrasse durante o período 2003–
2007, mas era difícil ver conexões claras entre as atividades descritas no documento e 
estas questões e desafios. Além disso, o documento não expunha o avanço de uma 
maneira clara e sucinta, nem realmente mostrava quais seriam os resultados do processo 
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inteiro e como eles contribuiriam para avançar as metas da saúde pública na Região ou 
ampliar os interesses dos Países-Membros. Incentivou-se o Secretariado a revisar o 
documento para o Conselho Diretor com o objetivo de torná-lo mais legível e 
transparente. Especificamente, solicitou-se ao Secretariado que incluísse na próxima 
versão um quadro vinculando os objetivos do processo de reforma institucional 
diretamente ao Plano Estratégico. 
 
174. O Comitê também chamou atenção novamente para a necessidade de vincular os 
diversos processos de mudança em andamento, tanto um ao outro quanto ao orçamento 
para programas da Organização e seu planejamento estratégico para o próximo período. 
Os membros sugeriram que talvez fosse útil ter mais informações sobre o próprio 
orçamento para a transformação institucional, com desagregação da quantia requerida 
para cada uma das iniciativas do guia. 
 
175. A Diretora pediu que os delegados apresentassem suas observações e sugestões 
por escrito para ajudá-la na preparação do documento a ser apresentado ao Conselho 
Diretor em setembro. Nesta ocasião, ela informaria sobre o progresso intermediário para 
a implementação do Plano Estratégico. Ela acreditava que este relatório ajudaria a 
esclarecer a convergência entre o Plano e as atividades que o Secretariado havia 
empreendido nos dois anos anteriores. Ela assinalou, porém, que algumas destas 
atividades vieram em resposta a eventualidades que haviam surgido após a aprovação do 
Plano Estratégico. Uma foi a adoção, em 2003, da Política Regional de Orçamento para 
Programas, que havia mudado completamente a maneira como o Secretariado estava 
enfocando a implementação do Plano Estratégico. Havia também mudado radicalmente o 
enfoque para programação e orçamento, como era evidente pela proposta de orçamento 
para programas para 2006–2007. 
 
176. Outra eventualidade havia sido a investigação do Auditor Externo, que havia 
gerado uma agenda de trabalho completamente nova que havia sido incorporada ao 
processo de reforma em andamento. Este trabalho também havia resultado em gastos 
imprevistos, que o Secretariado havia coberto com recursos internos. De modo 
semelhante, havia sido preciso financiar as atividades do Grupo de Trabalho para a OPAS 
no Século XXI com verbas fora do orçamento ordinário de Organização, visto que não 
haviam sido previstos recursos especiais para cobrir os custos associados ao trabalho do 
Grupo. Assim, grande parte do trabalho de gestão do Secretariado desde 2003 havia sido 
orientado para buscar economias e poupanças para atender a estes novos mandatos sem 
paralisar a Organização ou interromper seu trabalho para atingir os importantes objetivos 
de saúde pública, como manter a erradicação da poliomielite, eliminar o sarampo e 
trabalhar para assegurar que todos os países da Região conseguissem atingir as metas 
relativas à saúde da Declaração do Milênio. Ela estava muito satisfeita em poder dizer 
que este esforço de gestão havia tido grande êxito. 
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177. Em conformidade com a discussão deste item, o Comitê Executivo aprovou a 
Resolução CE136.R3, que, como observado em outro lugar, também contém disposições 
em relação aos relatórios sobre as recomendações do Grupo de Trabalho para a OPAS no 
Século XXI, as recomendações do Auditor Externo e as atividades dos Serviços Internos 
de Supervisão. 

Relatório do progresso sobre a Iniciativa Global para o Sangue Seguro e Plano de 
Ação para 2005–2010 (Documento CE136/15) 
 
178. O Dr. José Ramiro Cruz-López (assessor regional em Serviços de Laboratório e 
Sangue, OPAS) apresentou um relatório do progresso da iniciativa para a segurança do 
sangue na Região e esboçou o plano de ação para 2005–2010. Ele começou por resumir 
as resoluções que haviam abordado a questão do sangue seguro no passado, assinalando 
que o Documento CE136/15 havia sido preparado em abril de 2005, antes que a 
Assembléia Mundial da Saúde tivesse adotado a resolução WHA58.13 sobre os 
princípios que guiam a segurança e a disponibilidade do sangue. Em seguida, ele 
recapitulou os resultados esperados para o Plano Regional de Ação para 2000–2004 e 
resumiu os resultados que de fato haviam sido obtidos, observando que, apesar da 
melhoria na cobertura de teste para marcadores de infecção transmitida por transfusão 
(ITT), a meta da triagem universal do sangue doado nas Américas não havia sido 
atingida. Desde 2003, a proporção de unidades triadas variou de 99,93% para o HIV a 
88,09% para o T. cruzi. Somente 19 países e territórios triavam todas as unidades de 
sangue coletadas para todos os marcadores necessários. 
 
179. Com respeito à avaliação externa do desempenho, no período de quatro anos, 16 
dos 19 países latino-americanos haviam estabelecido programas nacionais de avaliação 
externa, moldados pelo Programa Regional para Avaliação Externa do Desempenho 
elaborado pela OPAS. A proporção dos bancos de sangue que participavam destes 
programas havia subido de 24% em 2000 a 53% em 2003, o que ainda estava bem aquém 
da meta de 100%. Quanto à doação voluntária de sangue, o suprimento de sangue de 
doadores voluntários e não-remunerados haviam crescido de 15% das unidades coletadas 
na América Latina e Caribe em 2000 para 36% em 2003. Mas somente dez países haviam 
atingido a meta de 50%. 
 
180. No que se refere ao risco de ITTs, em 2003, o risco calculado de receber uma 
transfusão contaminada por HIV, vírus da hepatite B (HBV) ou vírus da hepatite C 
(HCV) era de 1 em 41.858. O risco para o T. cruzi era 1 em 3.340, que era extremamente 
alto. Um estudo apoiado pela OPAS em 3.501 pacientes com múltiplas transfusões em 
nove países havia verificado que 2% eram positivos para o HIV, 14% para o HBV e 24% 
para o HCV. Entre os hemofílicos, a taxa de infecção por HCV era de 63%. 
 
181. Assim, embora tenham sido feito avanços, era claramente necessário mais 
trabalho para assegurar um suprimento de sangue seguro na Região. Esforço também se 
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fazia necessário para uma maior disponibilidade de sangue, que apresentou uma 
extraordinária variação entre os países na Região, de 0,76 doação de sangue por 1.000 
habitantes a 53 por 1.000 em Cuba. 
 
182. A OPAS havia convocado a Primeira Conferência Pan-Americana sobre 
Segurança do Sangue em fevereiro de 2003 para avaliar as realizações passadas e 
planejar o caminho em diante. A Conferência havia sido realizada na sede da OPAS e a 
ela compareceram diretores dos programas nacionais de sangue e bancos de sangue da 
América Latina e Caribe, parceiros técnicos e o pessoal nacional da OPAS. A 
Conferência havia elaborado um novo plano de ação para 2004–2010, com o objetivo de 
contribuir para a redução da mortalidade e melhoria da atenção aos pacientes na América 
Latina e Caribe, ao disponibilizar sangue seguro para transfusão no momento adequado 
para todos os pacientes que dele necessitavam. 
 
183. O plano tinha cinco objetivos específicos: (1) assegurar a coleta apropriada e 
preparo dos produtos derivados do sangue em quantidade suficiente para tratar os 
pacientes que necessitavam de transfusões de sangue; (2) assegurar o acesso oportuno aos 
derivados do sangue pelos pacientes que necessitavam de transfusões de sangue; (3) 
assegurar o mais alto nível de segurança dos produtos derivados do sangue para evitar a 
transmissão de doenças infecciosas e outros efeitos adversos associados às transfusões; 
(4) promover o uso clínico apropriado do sangue; (5) melhorar a eficiência dos recursos 
nacionais. Um conjunto de estratégias para atingir estes objetivos e indicadores para 
monitoramento do progresso também havia sido formulado. Uma descrição das 
estratégias e indicadores constava do Documento CE136/15. 
 
184. O orçamento estimado para a iniciativa regional de sangue era de US$ 5,74 
milhões para o período 2005–2010. Desta quantia, a OPAS já havia recebido uma 
subvenção do governo da Espanha no valor de 226.000 euros e uma subvenção do Plano 
de Emergência do Presidente para o Combate à Aids (PEPFAR), para o Haiti, de 
aproximadamente US$ 200.000 por ano para o qüinqüênio. Havia negociações em curso 
com financiadores para verbas adicionais. 
 
185. No debate que se seguiu, os Membros expressaram apoio ao plano de ação, 
considerando-se que compreendia todos os elementos necessários para se conseguir um 
suprimento de sangue seguro e suficiente. Também foi dado apoio para a adoção de uma 
resolução para promover a implementação do plano. O delegado do Canadá disse que sua 
delegação tinha várias observações e sugestões a fazer sobre o documento e o plano de 
ação, que seriam apresentados por escrito. Em particular, o Canadá achava que alguns 
dos indicadores propostos deveriam ser esclarecidos e redigidos de modo mais específico 
para evitar a interpretação errônea e que alguns outros indicadores talvez fossem úteis 
para medir o progresso no desenvolvimento de sistemas de rede nacional de sangue. O 
delegado de Cuba propôs que a celebração do Dia Mundial do Doador de Sangue por 
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todos os países das Américas deveria ser incluída como um indicador. Além disso, ele 
sugeriu que o nome do dia deveria ser mudado para Dia Mundial do Doador de Sangue 
Voluntário, para promover a doação voluntária. 
 
186. Vários delegados descreveram o sistema nos próprios países para o manejo da 
doação de sangue, e as disposições legais que o regulamentavam. Alguns chamaram a 
atenção para as áreas com as quais já estavam de acordo ou as que precisavam ser 
cumpridas, as metas estabelecidas no plano regional e, quanto a este último, descreveram 
os planos feitos pelo governo para enfrentar tais deficiências. Assinalou-se que, em 
alguns países, os profissionais da saúde tendiam a considerar o sangue não como um 
produto de saúde pública mas como um produto básico de grande valor econômico. Esta 
visão era um incentivo à compra e venda do sangue e um elemento dissuasivo à doação 
voluntária. Era necessário o apoio da OPAS para produzir uma mudança de tais atitudes e 
fazer penetrar progressivamente uma cultura de doação de sangue não-remunerada. 
 
187. Incentivou-se também a OPAS a ajudar os países no desenvolvimento de 
avaliações das necessidades para chegar a um sistema nacional de redes de sangue. 
Também se recomendou que a Organização deveria se concentrar em ajudar os Países-
Membros na operacionalização das redes para os sistemas nacionais de sangue, deixando 
a cargo dos ministérios da Saúde a tarefa de para se concentrar nos aspectos 
administrativos dos sistemas. Um outro papel útil identificado para a OPAS era atuar 
como um centro de intercâmbio para boas práticas, compartilhamento de dados, 
informações sobre segurança e disponibilidade etc. 
 
188. Com referência aos dados estatísticos sobre a variação da soropositividade do 
HIV entre doadores remunerados e não-remunerados apresentados pelo Dr. Cruz-López, 
o delegado da Jamaica perguntou se os dados haviam sido corrigidos para a prevalência 
na população. Ele também assinalou que havia obstáculos culturais à doação voluntária 
de sangue, observando que em seu país a população tinha um grande temor das agulhas, o 
que dificultava promover a doação voluntária. Outro delegado, embora concordasse que 
era preferível a doação sanguínea voluntária e altruística, disse que seu país permitia a 
doação remunerada e de reposição, mediante controles estritos e com os testes 
obrigatórios para doenças infecciosas. 
 
189. O Dr. Cruz-López agradeceu aos delegados por suas contribuições. Ele afirmou 
que uma mudança cultural que precisava ser promovida na Região era a idéia de que os 
bancos de sangue eram em realidade fábricas que produziam uma provisão médica 
essencial, às quais se aplicavam regras muito firmes de garantia e qualidade. 
 
190. Parte do papel de um sistema nacional de sangue era fornecer uma avaliação das 
necessidades. A OPAS estava atualmente avaliando um instrumento para determinar as 
necessidades nacionais de sangue, um experimento do qual participavam a Argentina e 
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Honduras. Assim que se sabia quantas unidades de sangue seriam provavelmente 
necessárias e, portanto, quantos doadores precisavam ser recrutados, o próximo passo era 
identificar as populações de baixo risco de onde preferencialmente sairiam que os 
doadores. A OPAS estava ajudando na análise e identificação de tais populações de baixo 
risco. Era sem dúvida verdade, como o delegado da Jamaica havia dito, que muitos mitos 
e temores rodeavam a idéia da doação de sangue, mas esforço tinha de ser feito para 
demonstrar sua natureza falsa e passar de uma cultura de doação para reposição para uma 
de doação voluntária. Acima de tudo, era essencial incutir nos doadores uma sensação de 
que eles estavam dando uma contribuição importante para a saúde do próximo. 
 
191. Em resposta à pergunta sobre a estimativa de soropositividade no que se refere 
aos diversos marcadores, ele explicou que os países entregaram à OPAS um formulário 
padronizado que registrava quantos doadores em potencial haviam se dirigido ao sistema 
nacional de sangue, quantos haviam sido rejeitados, quantos recusados temporariamente, 
quanto sangue havia sido coletado e quanto deste volume havia apresentado um resultado 
positivo para os diversos marcadores. O cálculo era então feito com base nestes dados, 
fazendo distinção entre os países com uma taxa de doação voluntária acima ou debaixo 
de 50%. 
 
192. Em resumo, ele disse que se a Região obtivesse êxito ao mudar a cultura de seu 
sistema de sangue e melhorasse a promoção da doação voluntária e do uso apropriado do 
sangue, muitos dos problemas mencionados pelo Comitê seriam resolvidos 
automaticamente. 
 
193. O Comitê aprovou a Resolução CE136.R6 sobre este tema. 

Malária e as Metas de Desenvolvimento para o Milênio (Documento CE136/16) 
 
194. O Dr. Keith Carter (epidemiologista, Área de Prevenção e Controle de Doenças, 
OPAS) fez um resumo dos antecedentes da luta contra a malária e descreveu a situação 
atual nas Américas. A transmissão da malária havia ocorrido em toda a Região durante os 
primeiros anos do século XX e a malária foi uma das doenças infecciosas prevalentes que 
haviam desencadeado uma resolução da Segunda Conferência Internacional dos Estados 
Americanos em janeiro de 1902, que recomendava a convocação de “uma convenção 
geral dos representantes das organizações de saúde das diferentes repúblicas americanas”. 
Esta convenção havia sido a antecessora da Organização Pan-Americana da Saúde. Os 
esforços iniciais haviam se concentrado na erradicação da doença pela eliminação do 
mosquito vetor e, por volta de 1948, havia se obtido grande sucesso, com o fim da 
transmissão em algumas zonas, com o uso do DDT. Em 1992, a Estratégia Global de 
Controle da Malária resultou em uma mudança do foco da erradicação para o controle. A 
Iniciativa de Fazer Retroceder a Malária, lançada em 1998, havia estabelecido a meta da 
redução à metade da morbidade da malária até 2010. A Declaração do Milênio das 
Nações Unidas, adotada dois anos depois, também incluiu a redução da malária como 



CE136/FR (Port.) 
Página 56 
 
 

  

uma das metas de desenvolvimento a ser atingida até 2015. Estes objetivos globais 
forneceram a estrutura para os esforços de controle da malária nas Américas. 
 
195. Atualmente, 303 milhões dos 859 milhões de habitantes da Região viviam em 
áreas em risco ecológico de transmissão da malária. Este número compreendia 226 
milhões em áreas de baixo ou extremamente baixo risco, 45 milhões em áreas de risco 
moderado e 32 milhões em áreas de alto risco. Desde a introdução da Iniciativa de Fazer 
Retroceder a Malária em 1998, havia ocorrido uma redução de 30% dos casos em termos 
gerais, embora a diminuição nas áreas de risco moderado a alto havia sido somente de 
12%. Também havia ocorrido uma diminuição de 73% nas mortes atribuídas à malária, e 
em dez países a diminuição havia sido acima dos 50%. No entanto, cinco países haviam 
tido diminuições menores que 50%, embora em seis havia ocorrido um aumento 
(Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Panamá, Suriname e Venezuela). Além disso, era 
provável que a subnotificação fosse decorrente de falhas nos serviços de saúde. 
 
196. Os atuais desafios relacionados com malária na Região incluíam proteger os 
avanços já registrados e, principalmente, prevenir o ressurgimento da transmissão onde 
esta havia sido interrompida. Esforços especiais eram necessários para enfrentar os 
desafios em curso nos cinco países com reduções nos números de casos inferiores a 50% 
e nos seis com aumento de casos, assim como lidar com os desafios emergente ou 
reemergentes, como a resistência medicamentosa confirmada ao Plasmodium falciparum 
e possivelmente também ao P. vivax, assegurando a aderência ao tratamento nos casos de 
P. vivax, melhorar a prevenção da transmissão nas zonas endêmicas e reduzir a 
disparidade e desigualdade dos resultados, principalmente nas zonas altamente endêmicas 
de alguns países. 
 
197. Outros desafios para o controle da malária incluíam a grande variação nas 
condições ecológicas e em questões relativas ao diagnóstico e tratamento, como a 
necessidade de ampliar as redes de laboratórios, a resistência aos medicamentos, o custo 
elevado da terapia combinada e a disponibilidade de tratamento e aderência. Outros 
fatores relacionados com os sistemas de saúde (inacessibilidade das intervenções aos 
grupos populacionais mais pobres e itinerantes, reestruturação de provisão e 
financiamento dos serviços decorrente da descentralização e reforma do setor da saúde) 
ou com questões de capacidade técnica e administrativa (perda de pessoal treinado em 
malária, utilização eficaz das verbas disponíveis) ou com esforços de comunicação e de 
coordenação (falha no fluxo sistemático de informação e compartilhamento de 
conhecimento, resultando em uma falta de informação entre grupos populacionais 
vulneráveis). 
 
198. Para concretizar as Metas de Desenvolvimento para o Milênio, havia necessidade 
de fortalecer os sistemas de vigilância e capacidade de resposta rápida em países onde a 
transmissão havia sido interrompida e intensificar e ampliar a Estratégia Global de 
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Controle da Malária e a Iniciativa de Fazer Retroceder a Malária em todos os países 
endêmicos. Também seria necessário fortalecer a infra-estrutura do programa e melhorar 
a coordenação de ações sub-regional e cooperação técnica. 
 
199. Embora uma resolução sobre a malária tivesse sido adotada na recente 
Assembléia Mundial da Saúde, ela se concentrava principalmente na situação na África. 
Pediu-se ao Comitê Executivo para considerar a adoção de uma resolução complementar 
que trataria mais especificamente dos desafios da malária nas Américas e reforçaria o 
compromisso da Região de combater a malária para alcançar as metas da Iniciativa de 
Fazer Retroceder a Malária e a Declaração do Milênio. O Dr. Carter concluiu sua 
apresentação com um apelo aos países para continuar a informar os dados estatísticos 
sobre malária ao Secretariado de forma sistemática, pois sem estes dados seria impossível 
ter uma avaliação confiável da situação da malária na Região. 
 
200. O Comitê Executivo expressou amplo apoio à idéia de que o trabalho para 
prevenção e controle da malária precisava ser multissetorial. Os membros enfatizaram a 
necessidade de participação das entidades responsáveis pela água e coleta de lixo, para 
eliminar os criadouros de mosquitos, e do setor da educação, para educar o público, 
principalmente as crianças, sobre a prevenção da malária. A participação do setor 
agrícola era também considerada necessária, sobretudo considerando o estímulo da OMS 
aos países para o cultivo de Artemisia annua a fim de aumentar a disponibilidade da 
artemisinina e combater os altos preços dos medicamentos à base de artemisinina. Além 
disso, os delegados salientaram a necessidade da ampla participação da comunidade, sem 
a qual não poderia haver esperança de controlar e, por fim, eliminar a malária. 
 
201. A necessidade de terapias combinadas à base de artemisinina com doses fixas foi 
salientada. Reconhecia-se que os medicamentos eram caros, mas eles eram considerados 
essenciais, principalmente para tratar as cepas resistentes de Plasmodium. As terapias 
combinadas de dose fixa ofereciam a perspectiva de simplificar os regimes, melhorar a 
aderência do paciente, facilitar a implementação dos programas internacionais e prevenir 
o desenvolvimento da resistência aos medicamentos. No entanto, os Membros chamaram 
a atenção para a necessidade do Secretariado e dos Países-Membros de discutir as 
questões de regulamentação e controle de qualidade referentes à formulação de produtos 
medicamentosos combinados de dose fixa. Os delegados destacaram o grave problema 
dos medicamentos adulterados, sobretudo no contexto da transição das terapias 
combinadas, assinalando que o que parecia ser resistência aos medicamentos poderia ser, 
em alguns casos, simplesmente o resultado do tratamento dos pacientes com 
medicamentos desprovidos de qualquer princípio ativo. Apoio para testar meios de 
diagnóstico rápidos e estudar sua eficácia em situações em que recursos de laboratório 
eram impraticáveis foi identificado como um outro papel importante da cooperação 
técnica para a OPAS. 
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202. O Comitê salientou a necessidade de vigilância contínua em países que haviam 
sido confirmados como livres da malária a fim de protegê-los contra a reintrodução da 
doença. Foi também enfatizado que os profissionais da saúde nestes países precisavam 
receber treinamento profissional para prepará-los para reconhecer e tratar casos 
importados. 
 
203. Foi chamada atenção para a conexão entre pobreza e malária e para a contribuição 
que o controle efetivo da malária poderia dar ao desenvolvimento econômico e 
estabilidade política nos países endêmicos. Foi dado apoio para a promoção da OPAS das 
sinergias com programas associados de saúde e participação do setor privado, que 
precisava ser um parceiro-chave nos esforços de saúde pública para o controle da malária 
e outras doenças transmissíveis. 
 
204. Vários delegados destacaram que as áreas de maior prevalência da malária em 
seus países estavam nas regiões de fronteiras com outros países. Indicaram-se diversas 
razões para este fenômeno, a saber: a pobreza relativa de muitas zonas de fronteira, sua 
distância dos serviços de saúde e o fato de que eram as áreas em que a doença era com 
freqüência introduzida inicialmente pelos imigrantes provenientes de países endêmicos. 
Sugeriu-se que a OPAS deveria realizar uma análise mais aprofundada da malária de 
ocorrência nas regiões fronteiriças com o objetivo de desenvolver estratégias eficazes de 
controle adaptadas especificamente às condições em tais áreas. 
 
205. Em alguns países, parecia que a prevalência da malária havia sido afetada pela 
mudança climática. Foi sugerido que os dados disponíveis sobre precipitação e 
temperatura nas áreas de maior prevalência de malária nos países deveriam ser estudados 
para determinar que efeito, caso existente, as mudanças nestes aspectos estavam surtindo. 
Havia também necessidade de estudar a rapidez com que mosquitos se adaptavam às 
mudanças das condições no ambiente. 
 
206. Alguns delegados também se referiram aos esforços feitos para prevenir e 
controlar a dengue. Em alguns países, o controle da malária e da dengue era feito em 
paralelo, enquanto que em outros, os enfoques eram separados. Afirmou-se que, em 
alguns países, a concentração na malária havia desviado a atenção da dengue, levando a 
um crescimento desta doença nos últimos anos. 
 
207. Embora o documento tenha sido elogiado de um modo geral, principalmente pelos 
dados estatísticos úteis sobre mortalidade e morbidade da malária nas Américas, achou-se 
que o quadro que apresentava as realizações passadas e novos desafios era confuso. Não 
estava claro se representava os esforços globais de controle da malária por parte de todos 
os interessados diretos na Região ou apenas os esforços empreendidos pelo Secretariado 
da OPAS. Além disso, alguns dos itens sob “Novos Desafios” eram recomendações a 
serem consideradas pelos Países-Membros enquanto outros eram desafios reais 
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atualmente enfrentados pelos Países-Membros. Embora o documento enfatizasse a 
necessidade de intervenções inovadoras nos métodos de controle dos vetores, os 
delegados achavam que tais inovações precisavam ser unidas aos métodos estabelecidos, 
tais como mosquiteiros impregnados e pulverização de interiores com inseticidas de ação 
residual. 
 
208. Incentivou-se ao Secretariado a examinar as disposições da Resolução WHA58.2 
da Assembléia Mundial da Saúde a fim de ajudar os Países-Membros com a 
implementação das obrigações determinadas por ela. Os membros enfatizaram que 
qualquer resolução adotada pelos Órgãos Diretivos da OPAS deveria complementar esta 
resolução e servir para estender os esforços em andamento dentro da OMS como um 
todo. 
 
209. O Dr. Carter concordou que a questão da malária nas regiões fronteiriças era 
muito importante. Para muitos países, a OPAS já dispunha de informação sobre onde os 
surtos de áreas fronteiriças estavam concentrados. Uma questão em particular era que os 
casos importados pelos imigrantes talvez não fossem necessariamente responsivos ao 
tratamento normalmente administrado para a malária no país do destino. Além disso, em 
alguns países, os sistemas de saúde não eram bem desenvolvidos nas comunidades 
fronteiriças e, como resultado, a resposta a um surto talvez viesse com lentidão. Havia 
necessidade de melhor vigilância na área com resistência aos medicamentos, em 
particular, para não permitir a reintrodução da doença nos países sem malária. Ele 
concordou, também, sobre a importância da questão da mudança climática, assinalando 
que na América Central, por exemplo, a principal zona de transmissão no passado havia 
sido ao redor das plantações de algodão no Pacífico, mas, como resultado da mudança 
das condições climáticas, havia passado às plantações de bananas na costa atlântica. 
 
210. Ele assegurou ao Comitê que a OPAS estava defendendo um enfoque intersetorial 
à malária, incluindo autoridades das áreas do meio ambiente, educação e saúde. 
Reconhecendo que a participação comunitária era também crucial, ele citou o caso do 
México, cujos casos da malária haviam caído de 44.000 havia uns poucos anos a 4.000 no 
ano passado, devido em grande parte a um enorme esforço da comunidade para encontrar 
o vetor e destruí-lo. 
 
211. Quanto à sugestão de que os países deveriam cultivar a Artemisia annua, ele 
observou que alguns países na África já haviam começado cultivar a planta. Alguns 
países na Região poderiam considerar seguir o exemplo, pois esta prática certamente 
ajudaria a atenuar a escassez dos medicamentos à base de artemisinina. 
 
212. O Comitê aprovou a Resolução CE136.R5 sobre este tema. O parágrafo 2(h) da 
parte dispositiva foi acrescentado pelo Comitê por sugestão dos Estados Unidos, que 
levantou a questão da elegibilidade para as subvenções de Fundo Global durante a 
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discussão do tema sobre o acesso à assistência para pessoas vivendo com HIV/Aids (ver 
parágrafo 265 abaixo). 

Estratégia Regional para o Controle da Tuberculose para 2005–2015 (Documentos 
CE136/17 e CE136/17, Corrig.) 
 
213. A Dra. Mirta del Granado (assessora regional em tuberculose, OPAS) resumiu os 
elementos principais do plano estratégico regional para o controle da tuberculose 
apresentado no Documento CE136/17. Ela começou com uma série de dados estatísticos 
sobre a morbidade estimada da tuberculose (TB), em escala mundial e nas Américas, 
chamando atenção para o padrão heterogêneo da doença na Região. Ela também 
assinalou que os dados estatísticos dos casos notificados indicavam uma incidência 
inferior que em realidade existia porque a doença era subdiagnosticada e subnotificada 
Ela em seguida passou a destacar os principais avanços no combater da tuberculose na 
Região até 2003. 
 
214. O principal avanço havia sido a ampliação da aplicação da estratégia de controle 
da tuberculose internacionalmente recomendada, DOTS, ou tratamento de curta duração 
sob supervisão direta, e a implementação da estrutura ampliada da DOTS conhecida 
como DOTS-Plus. Além disso, a rede dos laboratórios nacionais de tuberculose havia 
sido fortalecida, a vigilância havia sido melhorada e havia ocorrido maior captação de 
recursos e participação dos parceiros. Em média para a Região, a cobertura da DOTS 
havia alcançado 78%, mas ainda havia alguns países, em particular o Brasil, com uma 
cobertura abaixo de 50%. A taxa de tratamento com sucesso em 2002 havia sido 81%, 
mas ainda havia uma taxa de letalidade de 5%, principalmente nos países com alta 
prevalência de co-infecção pelo HIV e também em países desenvolvidos, onde a 
tuberculose tendia a acometer populações mais velhas. Além disso, havia uma taxa de 
14% de tratamento sem sucesso, principalmente em países que estavam passando por 
dificuldades para implementar a estratégia DOTS. 
 
215. Como resultado da implementação com êxito da DOTS, a incidência de todas as 
formas de tuberculose na Região havia mostrado uma tendência de queda constante nos 
dez últimos anos. Em conseqüência, a Região estava muito perto de alcançar as metas de 
controle da tuberculose estabelecidas na Resolução WHA44.8 da Assembléia Mundial da 
Saúde e nas Metas de Desenvolvimento para o Milênio. No entanto, o progresso 
conseguido desde 2003 havia ocorrido principalmente em países de alta e média renda 
com programas prolongados de sucesso. Atingir plenamente as metas relacionadas com 
TB significaria concentrar os esforços nos países mais pobres e naqueles com alta 
morbidade e incidência da tuberculose. 
 
216. Com esse fim, a OPAS, junto com os líderes dos programas nacionais de 
tuberculose, havia formulado um plano estratégico regional, que empregava um enfoque 
diferenciado, estratificando os países segundo sua incidência estimada e cobertura da 
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DOTS. Os países da Região haviam sido divididos em quatro grupos: países com 
incidência abaixo de 25 por 100.000 habitantes e ampla cobertura da DOTS (>90%); 
países com incidência de 25 a 50 por 100.000 e ampla cobertura da DOTS; países com 
elevada incidência (>50 por 100.000) mas também com elevada cobertura da DOTS; e 
países com elevada incidência mas cobertura da DOTS limitada (≤ 70%). 
 
217. O plano estratégico regional visava a proteger os êxitos obtidos até o momento ao 
ampliar a estratégia DOTS e assegurar uma provisão ininterrupta de medicamentos de TB 
em todos os países; ampliação da estratégia DOTS em países e grupos populacionais com 
baixa cobertura; fortalecimento do desenvolvimento dos recursos humanos e crescimento 
das pesquisas epidemiológicas e operacionais; e abordagem dos novos desafios como a 
tuberculose com resistência múltipla a drogas e co-infecção de TB e HIV. Os objetivos 
gerais e específicos do plano constavam do Documento CE136/17. Cada um dos 
objetivos estava associado a uma linha de trabalho estratégica, também descritos no 
documento. Esperava-se que os principais resultados do Plano Regional fortalecessem os 
sistemas de saúde, principalmente no nível de atenção primária, inclusive fortalecendo as 
redes de laboratórios, sistemas de referência e contra-referência para encaminhamento, 
controle de medicamentos e sistemas de vigilância epidemiológica; melhoria da atenção e 
do acesso à assistência, não só para a tuberculose mas para outras doenças também; e 
maior prevenção de doenças e promoção da saúde para pacientes com tuberculose e suas 
comunidades. 
 
218. Solicitou-se ao Comitê Executivo que confirmasse o controle da tuberculose 
como uma prioridade nas políticas de saúde, comentasse o plano estratégico regional e 
expressasse suas opiniões sobre a possibilidade de formular planos estratégicos nacionais 
que fossem compatíveis com o plano regional. 
 
219. O Comitê tinha o prazer de observar que a Região estava avançando bem para 
alcançar as metas e os indicadores tanto da Resolução WHA44.8 como da Declaração do 
Milênio. O Comitê elogiou os esforços da OPAS até agora, observando que a 
organização de compras conjuntas dos medicamentos contra a tuberculose havia reduzido 
em dez vezes o custo individual aos países. Os membros concordaram que mais ênfase 
deveria ser dada às necessidades dos países de baixa renda e àqueles em que as taxas de 
detecção e tratamento ainda não se aproximavam das metas. Havia também necessidade 
de dar ênfase ao combate contra a pobreza, visto que a prevalência e a incidência da 
tuberculose eram mais altas entre as populações pobres. 
 
220. Recordando a discussão do Comitê sobre o orçamento, que mostrou um ligeiro 
aumento dos recursos para a tuberculose no orçamento ordinário, assim como um 
aumento dos recursos de outras fontes, os Membros pediram esclarecimento dos valores 
contidos no Documento CE136/17, que indicavam que os recursos de orçamento 
ordinário talvez sofressem uma redução de 45% no biênio 2006–2007. Foi sugerido que 
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uma decisão sobre se o Comitê deveria respaldar a tuberculose como uma prioridade para 
a OPAS devesse ser prorrogada até que a Organização tenha indicado quais são suas 
prioridades nos diversos cenários orçamentários. Solicitou-se ao Secretariado que 
esclarecesse se a frase “confirmar o controle da tuberculose como uma prioridade nas 
políticas de saúde” se referia aos Países-Membros ou à OPAS ou a ambos. 
 
221. Foi sugerido que uma das linhas estratégicas de trabalho deveria ser promoção de 
pesquisas para novos medicamentos a fim de permitir o progresso contra a tuberculose 
com resistência múltipla. Buscou-se ter mais informações em geral sobre as questões 
acerca da tuberculose resistente a múltiplas drogas nas Américas. 
 
222. Atenção foi chamada à necessidade dos comitês nacionais do programa “Stop 
TB” de ter apoio de seus governos respectivos, como uma expressão da vontade política 
destes. De modo semelhante, havia necessidade de a Organização apoiar os Países-
Membros no desenvolvimento de projetos de controle da tuberculose a ser apresentado a 
possíveis financiadores. 
 
223. O delegado dos Estados Unidos disse que os especialistas técnicos de seu governo 
haviam identificado várias mudanças de redação que eles acreditavam melhorariam o 
documento. Ele forneceria estas sugestões ao Secretariado por escrito para seu uso na 
revisão do documento para o Conselho Diretor. Ele observou que embora o documento 
enfatizasse corretamente a necessidade de acesso a serviços e medicamentos, ênfase igual 
precisava ser dada para melhorar o acesso a um padrão universal da atenção, inclusive ao 
diagnóstico preciso, tratamento de qualidade, medicamentos apropriados, padrões de 
registro e notificação e avaliações de resultados. Ele também assinalou que a Assembléia 
Mundial da Saúde havia adotado recentemente uma firme resolução de saúde pública 
para a tuberculose e recomendado com insistência que o Secretariado assegurasse que 
qualquer resolução proposta pela OPAS sobre este tema estivesse bem alinhada com as 
metas da Resolução WHA58.14 e as promovesse. 
 
224. A Dra. del Granado disse que se esperava que o controle da tuberculose fosse 
prioridade tanto para os países como para a OPAS. O Dr. López Acuña acrescentou que, 
na introdução ao orçamento combinado da OPAS/OMS, assim como no orçamento global 
da OMS, havia sido dada clara prioridade ao cumprimento das metas relacionadas com a 
saúde da Declaração do Milênio, sendo a tuberculose uma delas. No exercício 
orçamentário a ser realizado no mês seguinte, seria assegurado que tais prioridades 
fossem protegidas no caso de uma redução da receita ou um aumento de custos além do 
que havia sido estimado. Assim, a tuberculose continuaria sendo uma prioridade em 
qualquer cenário. Ele também explicou que a diminuição de 45% referida no Documento 
CE136/17 se referia a um valor provisório dado a todas as unidades para propósitos de 
planejamento inicial, mas o resultado final era o valor no documento de orçamento para 
programas. A discrepância nos números seria sanada antes do Conselho Diretor. 
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225. A Dra. del Granado ressaltou a importância da estratégia DOTS ao plano 
estratégico regional. Os países que o haviam implementado com êxito eram os que 
estavam mais próximos de alcançar as metas da Resolução WHA44.8 e as Metas de 
Desenvolvimento para o Milênio. Em conseqüência, a OPAS considerava essencial 
fortalecer a DOTS nos países onde esta era ainda insatisfatória e onde haviam ocorrido 
problemas até o momento para implementá-la, e em particular nos países mais pobres. 
Havia também necessidade de fortalecer a DOTS no Brasil, que correspondia a 35% dos 
casos na Região e dispunha apenas de uma cobertura limitada da DOTS. Parte do sucesso 
da implementação em tais países implicava em dispor dos recursos humanos certos. 
Havia sido indicado um assessor especial para o Brasil e um também seria indicado para 
o Peru, que representava 15%–18% dos casos notificados na Região. 
 
226. Em resposta à solicitação de maiores informações sobre a estratégia para a 
tuberculose resistente a múltiplas drogas, ela explicou que o plano estratégico estaria 
propondo um novo tipo de vigilância, incluindo estudos de resistência em novos 
pacientes. Um outro aspecto da questão de resistência a múltiplas drogas era o das 
medidas preventivas, a fim de não permitir o surgimento de novas formas de resistência. 
227. Com respeito à questão do acesso, a OPAS estava trabalhando em todas as linhas 
possíveis para conseguir isto, inclusive a incorporação de todos os provedores de serviços 
de saúde na iniciativa mista público-privada. Havia um empenho para dar acesso à 
DOTS, por meio das comunidades, às populações mais marginalizadas. Nesta mesma 
semana, as normas internacionais haviam sido discutidas pelo grupo do programa Stop 
TB em Genebra, e tais normas seriam aplicadas a todos os ministérios da Saúde e 
associações científicas, permitindo tanto diagnóstico oportuno como o tratamento de 
qualidade. 
 
228. Ela explicou que o plano regional não cobria a pesquisa com novos 
medicamentos, que ficava a cargo de um grupo especial no nível global. Havia um 
trabalho intensivo sendo realizado por universidades e instituições científicas para o teste 
de novas vacinas e medicamentos e havia indicações de que uma nova vacina talvez 
estivesse disponível por volta de 2010. Portanto, o plano regional precisava ser 
suficientemente flexível para permitir a incorporação desta nova arma no combate à 
tuberculose. 
 
229. Ela assegurou ao Comitê Executivo que todos os aspectos do plano regional 
estavam de acordo com a recente resolução da Assembléia Mundial da Saúde e também 
com o plano global da OMS. 
 
230. O Comitê aprovou a Resolução CE136.R7 sobre este tema. 
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Cooperação centrada nos países e desenvolvimento nacional da saúde (Documento 
CE136/18) 
 
231. O Dr. Pedro Brito (gerente de área, Desenvolvimento Estratégico da Saúde, 
OPAS) apresentou este tema, observando que o documento havia sido preparado 
conjuntamente por sua área e pela Unidade de Apoio aos Países. Ele apresentou um 
resumo do enfoque da OPAS de cooperação centrada nos países e o uso da estratégia de 
cooperação nacional (ECN), que era o instrumento metodológico para operacionalizar a 
abordagem com foco nacional a fim de acelerar o desenvolvimento nacional da saúde 
(DNS), que era o objetivo máximo de cooperação centrada nos países. Ele explicou que 
uma das questões mais importantes para a OPAS e OMS atualmente era como conseguir 
máxima eficiência e repercussão na cooperação técnica com os países. Tendo este 
objetivo em mente, a OMS havia criado o instrumento de estratégia de cooperação 
nacional (ECN) como parte de sua Iniciativa de Foco Nacional. A OPAS estava 
adaptando as ECN às características da Região com o objetivo de aplicá-la como a 
orientação estratégica a médio prazo da cooperação técnica com foco nacional em cada 
país. 
 
232. A condição principal para assegurar a eficácia na cooperação técnica era 
especificidade. A cooperação internacional em assuntos de saúde precisava ter com base 
em um estudo sistemático do processo de DNS e políticas e planos de cada país. A ECN 
proporcionava um instrumento para assegurar esta especificidade. Tratava-se tanto de 
uma metodologia para avaliar o nível atual de desenvolvimento nacional da saúde assim 
como de um instrumento para planejar a cooperação técnica a médio prazo. A aplicação 
da ECN conduzia à elaboração de uma visão de alcance médio (4 a 6 anos) para a ação da 
Organização com cada Estado-Membro, propiciando uma estrutura estratégica para o 
esforço conjunto. A meta era delinear uma proposta de cooperação integrada que, em 
concordância com o conceito e os objetivos de desenvolvimento nacional da saúde, 
possibilitava a elaboração de uma única estratégia e um único orçamento de programas 
para o país. O enfoque da ECN também permitia à OPAS alinhar sua cooperação técnica 
com a de outros parceiros de desenvolvimento. 
 
233. O primeiro resultado de se aplicar a ECN em um determinado país seria um 
acordo entre o país e a Organização que constituiria a estrutura estratégica a médio prazo 
para a cooperação técnica e forneceria a base para um plano para a capacitação no 
escritório nacional, permitindo equiparar e adaptar o perfil do pessoal aos requisitos de 
cooperação técnica no país., e ao mesmo tempo unificando todas necessidades de 
recursos de cooperação técnica em um único orçamento. Também permitia definir a 
infra-estrutura necessária, em particular na área da informação e comunicação e produzir 
uma estrutura para a captação de recursos e o estabelecimento de parcerias estratégicas 
com os principais agentes interessados em cooperação nacional. 
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234. A ECN proporcionava um espaço para o diálogo social entre as autoridades 
nacionais da saúde e outras entidades e constituía em essência um exercício com base 
científica, de cunho intersetorial. A experiência até o momento havia demonstrado que no 
nível de política a aplicação da ECN fortalecia o diálogo entre o ministério da Saúde e 
outros agentes e também ajudava a reforçar as funções normativas e de regulamentação 
do ministério. Concomitantemente, promovia a coordenação entre os organismos 
internacionais de cooperação em operação no país, permitindo uma maior eficácia e 
eficiência no estabelecimento de metas e agendas em comum. 
 
235. Recordando que o SPP havia pedido informações detalhadas sobre a aplicação 
prática da ECN, ele explicou que o processo de ECN tinha quatro etapas fundamentais: 
preparação e coordenação com autoridades nacionais; análise estratégica prospectiva e 
participativa do desenvolvimento nacional da saúde; definição combinada da estratégia e 
do conteúdo da cooperação técnica da OPAS; e identificação das implicações políticas, 
técnicas e administrativas. Ele enumerou os países da Região em que a estratégia havia 
sido implantada, descrevendo o cronograma e resumindo os resultados. Atualmente, 
estavam em curso 15 exercícios de ECN, embora em diferentes etapas do progresso. A 
Unidade de Apoio aos Países estava estudando as lições aprendidas e outros cinco 
exercícios seriam realizados em 2006. 
 
236. O Dr. Barry Wint (representante do Subcomitê de Planejamento e Programação) 
informou que o Subcomitê havia expressado firme apoio à estratégia de cooperação 
nacional como um método para definir uma agenda de saúde nacional com base nas 
necessidades e nas prioridades determinadas pelo próprio país. Os membros haviam 
observado que o uso do enfoque centrado no país alinharia mais estreitamente o trabalho 
da OPAS com a Iniciativa de Foco Nacional da OMS e com os enfoques sendo 
empregados por outras organizações internacionais de desenvolvimento. Com respeito ao 
documento apresentado ao Subcomitê sobre o tema, como o Dr. Brito havia observado, o 
Subcomitê havia sido de opinião que seria mais útil aos Países-Membros se a próxima 
versão fornecesse mais informações concretas sobre como a metodologia da estratégia de 
cooperação nacional estava de fato sendo aplicada. Havia sido assinalado que a 
participação em tal exercício implicaria em gasto de recursos para o país, pelo menos em 
termos de tempo e pessoal, e que portanto seria importante que os países soubessem o 
custo-benefício de participar no exercício e o investimento mínimo necessário. O 
Subcomitê havia sugerido que a OPAS devesse considerar a possibilidade de criar uma 
seção especial em seu website em que pudesse divulgar resumos das estratégias de 
cooperação nacional, pois tal informação seria útil a outros Países-Membros e poderia 
facilitar a colaboração técnica em potencial. 
 
237. Recebendo com satisfação a nova versão do documento, o Comitê Executivo 
estava sobretudo satisfeito com a inclusão do gênero entre os determinantes de saúde 
identificados no documento, de informação atualizada sobre o processo do exercício de 
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ECN, incluindo suas diversas etapas, e de um quadro que mostrava os principais 
componentes da agenda resultante para os países que já realizavam o processo. O Comitê 
pediu mais informações sobre o valor de US$ 27 milhões alocado no documento de 
orçamento para o exercício da ECN, observando que era uma quantia significativa de 
dinheiro e também que diferia dos valores fornecidos para a operação dos escritórios 
nacionais. O Comitê também pediu uma estimativa de custos para os diversos 
componentes do exercício da ECN, inclusive custos financeiros e de recursos humanos. 
Os membros reiteraram a sugestão de que a OPAS deveria criar uma página na Internet 
dedicada à ECN, que poderia fornecer atualizações regulares sobre o processo e 
resultados. 
 
238. O Comitê Executivo pediu maiores esclarecimentos quanto à diferença real entre 
o processo da ECN e o que as Representações da OPAS/OMS já vinham fazendo. Os dois 
pareciam bastante semelhantes e esperava-se que o Secretariado pudesse dar uma 
explicação mais clara do valor agregado da ECN no processo das Representações ou 
como a estratégia modificava este processo. Embora expressando o apoio geral às metas 
gerais da iniciativa, concomitantemente o Comitê Executivo assinalou que cada país 
precisava estar convencido do valor agregado do exercício, devido ao comprometimento 
de recursos humanos que a ECN requeria. 
 
239. Foi sugerido que uma das dificuldades básicas para coordenar a cooperação era 
que os países tinham programação e calendários de orçamento distintos. Além disso, às 
vezes havia resistência a um enfoque coordenado, por parte tanto dos diversos 
organismos de cooperação – talvez porque tivessem conceitos e estratégias distintos para 
enfrentar os problemas – como dos países beneficiários – talvez porque achassem que 
fazendo negociações individuais poderiam reunir mais recursos. A coordenação 
interinstitucional seria muito difícil de ser realizada se os próprios países não assumissem 
plena responsabilidade pela coordenação da cooperação técnica, com base em planos, 
programas e políticas claras para o desenvolvimento nacional. 
 
240. Expressou-se preocupação quando à terminologia confusa no documento. Os 
membros assinalaram que o uso de rótulos alternativos para os mesmos conceitos não 
sustentava um enfoque coeso. Pediu-se esclarecimento sobre a diferença entre a ECN e a 
cooperação técnica centrada nos países. Também se solicitaram informações sobre como 
os encargos da ECN a nível da OPAS e na OMS estavam sendo harmonizados. 
 
241. O Dr. Bernard Kean (diretor, Departamento de Governança, OMS) assinalou que 
o enfoque da ECN já durava três anos como um processo operacional. Era bastante 
estimulante ver a considerável importância vinculada ao processo em diversas regiões, 
em particular na África e sudeste asiático, onde a política do escritório regional havia 
sido de realizar a ECN em todos os países. Este exercício estava quase terminado na 
África e o sudeste asiático estava já na etapa de examinar a ECN de vários países. Os 
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desafios do momento eram como relacionar o processo da ECN a todo o restante em 
andamento no país, em particular a elaboração dos orçamentos nacionais no nível global 
que havia sido iniciada para o biênio 2006–2007, e como relacionar os resultados da ECN 
a outros processos de planejamento. 
 
242. Ele deu exemplos de como o processo da ECN havia demonstrado a necessidade 
de um fortalecimento da capacidade epidemiológica nacional, em particular para a 
análise, a fim lidar com o problema atual da gripe aviária. O pessoal apropriado havia 
sido contratado, fortalecendo a capacidade do país, e havia agora estabelecida uma 
melhor equipe do que aquela existente na ausência da ECN. Surgiram questões à medida 
que o exercício progredia. Uma delas era a propriedade nacional, que cada vez mais era 
parte da ECN na maioria dos casos. Outra era a relação com outros processos em curso 
no sistema das Nações Unidas como a Avaliação Conjunta do País – Matriz de 
Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento (CCA-UNDAF). Em certa 
medida, a ECN havia sido considerada quase como um modelo para elaborar a UNDAF. 
Ambos os processos estavam bastante integrados e a primazia da ECN no que se referia 
ao setor da saúde e à OMS era evidente. 
 
243. O Dr. López Acuña disse que não deveria haver confusão na terminologia. O 
exercício de formular uma estratégia a médio prazo para o trabalho de um país foi 
chamado de estratégia de cooperação nacional. A OPAS não usava qualquer outra 
terminologia. A OPAS havia integrado o grupo global compartilhando experiências do 
exercício e havia participado na meta-análise das 126 ECN já completadas em diversas 
regiões. Havia uma crescente convergência no processo, com representantes de uma 
região – ou da sede da OMS – participando do processo de ECN de outra região. Todas 
as regiões usavam o mesmo nome para o processo e todas funcionavam de modo igual. 
 
244. Uma importante questão em discussão nas diversas regiões e na sede da OMS era 
o que as regiões tinham de fazer para assegurar que seu trabalho tivesse um enfoque 
centrado no país. Isso era o que a OPAS chamava de cooperação técnica centrada nos 
países, mas não era sinônimo de ECN, que era um dos instrumentos para fazer avançar a 
cooperação técnica centrada nos países. Era a metodologia usada para empreender a 
avaliação a médio prazo e os elementos-chave que tinham de ser considerados nos quatro 
a seis anos seguintes para elaborar o orçamento para programas no nível nacional e para 
readequar o quadro de pessoal no nível nacional. Desde o começo, a OPAS havia 
insistido que a ECN precisava ser um exercício de propriedade nacional: não apenas um 
exercício pelo Secretariado, mas um diálogo, uma priorização conjunta, para estabelecer 
os elementos-chave de como o trabalho prosseguiria a médio prazo. 
 
245. A Diretora fez um resumo da longa gênese do conceito da ECN. A partir do final 
dos anos 80, havia sido feitas diversas tentativas, sob diversos nomes, de resolver a 
questão de como a OMS deveria trabalhar nos países e com eles. Diversas expectativas 
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haviam impulsionado este processo, expectativas por parte dos países, financiadores e 
outros parceiros. Em particular, os países haviam querido estar em uma posição melhor 
para controlar seu desenvolvimento nacional da saúde guiando o trabalho de seus 
diversos parceiros. Por fim, a busca pela melhor definição possível da questão havia 
conduzido à cooperação centrada nos países. Esta era a política; era o que estipulava que 
o trabalho da Organização tinha que a ter um foco nacional, que precisava ser medido 
pelo progresso dos países em seu desenvolvimento nacional da saúde. A ECN era uma 
estratégia e havia uma metodologia para defini-la. O instrumento estratégico havia sido 
criado antes que a política tivesse sido escrita e o documento atual era uma tentativa de 
esclarecer a estrutura conceitual. Em outras palavras, a OPAS estava usando a 
metodologia que havia sido acertada na OMS, mas precisava pôr a estrutura conceitual 
em palavras, para que todos soubessem como o instrumento se relacionava com a 
política. 
 
246. A estratégia não apenas estava vinculada a uma etapa muito inicial do processo de 
CCA-UNDAF como também aos Documentos de Estratégias para a Redução da Pobreza 
(DERP) apoiadas pelo Banco Mundial, uma metodologia diferente e que era pertinente à 
Região, que tinha quatro países pobres muito endividados. A saúde era fundamental para 
a redução da pobreza, mas em alguns casos os DERP não enquadravam muito bem os 
temas da saúde. 
 
247. Para esclarecer a diferença entre a ECN e o trabalho das Representações da 
OPAS/OMS, ela se referiu ao processo de orçamento-programa bienal. Embora este 
processo considerasse uma multiplicidade de situações no nível nacional, às vezes era 
deficiente ao analisar as tendências regionais. Era, em essência, um processo conduzido 
pelo país, com um foco de dois anos. No entanto, a estratégia de cooperação nacional 
seguia um enfoque a médio prazo, mais estratégico, alinhado com diferentes partes da 
Organização, assegurando assim, apesar de conduzido pelo país e com firme apoio do 
escritório nacional, o envolvimento de níveis diferentes da Organização: global, regional 
e, em alguns casos, também a participação de outras regiões, enriquecendo o processo 
com uma visão externa e permitindo um intercâmbio horizontal de experiências. 
 
248. O Dr. López Acuña explicou que o orçamento continha uma área de trabalho 
intitulada Cooperação Nacional, Liderança e Coordenação, que tinha uma alocação 
proposta de aproximadamente US$ 23 milhões. Esta não era uma alocação 
exclusivamente para realizar os processo de ECN; era a alocação incluída nos programas 
nacionais para fazer o trabalho central de coordenação, parcerias e desenvolvimento de 
liderança junto com autoridades nacionais da saúde para fins do desenvolvimento 
nacional da saúde. Nesta área seriam encontrados todos os elementos relativos ao 
trabalho com os países para apoiar sua participação nos processos regionais, sub-
regionais e globais, em termos de cooperação internacional, desenvolvimento de 
liderança e coordenação para harmonização e alinhamento das várias fontes de recursos. 
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249. Em resposta à solicitação de uma desagregação dos custos estimados, a Diretora 
disse poderia ser fornecido um documento com dados, mas assinalou que o presente era 
um documento de política conceitual, não um plano de ECN. O documento poderia ser 
fornecido com um anexo cobrindo um plano real de ECN e a desagregação de custos 
poderia ser fornecida neste. 
 
250. O Dr. Brito esclareceu que o Secretariado estava trabalhando para operacionalizar 
a página da ECN na Internet e esperava plenamente que ela estivesse pronta na ocasião 
do próximo Conselho Diretor. 
 
251. O Comitê Executivo tomou nota da apresentação sobre a cooperação centrada nos 
países e desenvolvimento nacional da saúde, mas não considerou necessário adotar uma 
resolução sobre o tema. 

Acesso à assistência para pessoas vivendo com HIV/AIDS (Documento CE136/19) 
 
252. A Dra. Carol Vlassoff (chefe, Unidade de HIV/AIDS, OPAS) apresentou este 
tema, observando que estava sendo exposto para atualizar o Comitê quanto aos esforços 
para ampliar o acesso à atenção e o tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS e ao 
progresso da Região no sentido das metas da Iniciativa “3 em 5” e da Cúpula Especial 
das Américas realizada em Monterrey, Nuevo León, México, em janeiro de 2004. A 
apresentação também esboçaria as questões críticas e passos para avançar no sentido da 
meta de acesso universal à atenção integral e tratamento, inclusive prevenção, para todos 
os países das Américas. 
 
253. Ela começou recapitulando as cinco orientações estratégicas que guiavam a 
resposta da OPAS à Iniciativa “3 em 5”, que havia sido apresentado ao Comitê em sua 
134a sessão (Documento CE134/13). Devido à disponibilidade de maior financiamento da 
Iniciativa “3 em 5”, a OPAS havia conseguido recentemente uma maior repercussão no 
nível nacional. Havia agora mais pessoal trabalhando em regime de tempo integral em 
HIV/AIDS nos Países-Membros e mais pessoal estava sendo recrutado para preencher 
vários postos sub-regionais. Além disso, cada país na Região havia recebido quase US$ 
100.000 em apoio financeiro adicional. Dos US$ 4 milhões recebidos para 2005 da 
Iniciativa Global “3 em 5”, 81% haviam sido destinados para apoio direto aos países. 
Verbas da Iniciativa “3 em 5” também estavam sendo usadas para apoiar o Fundo da 
OPAS para Provisões Estratégicas de Saúde Pública, que ajudava os países a aproveitar 
as flexibilidades disponíveis por meio de acordos especiais de comércio e de propriedade 
intelectual, como o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 
com o Comércio (ADPIC). Em agosto de 2005, outra rodada de negociações de preços 
para medicamentos anti-retrovirais seria realizada na Argentina, com apoio de verbas da 
Iniciativa “3 em 5”. 
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254. Passando para o progresso feito para alcançar a meta estabelecida pela Cúpula 
Especial das Américas em Nuevo León, ela disse que, devido à mobilização 
extraordinária de recursos humanos e financeiros, inclusive do Fundo Global de Combate 
à AIDS, Tuberculose e Malária, na ocasião da Quarta Cúpula das Américas em novembro 
de 2005, a meta de proporcionar tratamento a pelo menos 600 mil pessoas que necessitam 
de anti-retrovirais estaria cumprida. Ao final de abril de 2005, o número calculado de 
pessoas recebendo tratamento nos Países-Membros, inclusive Canadá e Estados Unidos, 
já havia alcançado 613.533. Quase todos os países haviam aumentado substancialmente a 
cobertura de tratamento desde janeiro de 2004, quando a meta de León Nuevo havia sido 
adotada. Embora a Região pudesse se orgulhar desta realização, havia ainda obstáculos 
importantes a serem superados para alcançar a meta máxima estabelecida pela Cúpula 
Especial: dar acesso ao tratamento a todos que o necessitem nas Américas. Em particular, 
significaria reduzir a grande discrepância de eqüidade entre os países mais desenvolvidos 
e os menos desenvolvidos. Também significaria atacar as discrepâncias de eqüidade entre 
grupos populacionais de um mesmo país a fim de expandir os serviços a grupos 
extremamente vulneráveis e desassistidos. 
 
255. O Subcomitê de Planejamento e Programação, em sua 39a sessão em março, 
havia sugerido que a OPAS deveria elaborar um plano estratégico regional para 
HIV/AIDS para o período 2006–2015 a fim de ajudar os países a alcançar a meta de 
acesso universal à assistência e ao tratamento para pessoas vivendo com Aids e a meta 
relativa ao HIV/AIDS estabelecida pela Declaração do Milênio. O Secretariado, auxiliado 
por uma equipe executiva formada por representantes dos Países-Membros, 
representantes de pessoas vivendo com HIV/AIDS e outros parceiros, estava atualmente 
em vias de formular o plano estratégico e esperava apresentar um documento preliminar 
básico ao 46o Conselho Diretor em setembro. O plano proporcionaria a oportunidade de 
melhorar a sinergia entre os parceiros que trabalhavam na área de HIV/AIDS na Região, 
ampliar a cooperação técnica entre os países sobre esta questão e melhorar o 
planejamento conjunto, a programação e o monitoramento do cumprimento do “Princípio 
de Três”. E o mais importante, ao estabelecer base de dados e uma série de marcos, o 
plano ajudaria os países no planejamento e, futuramente, no cumprimento de seus 
diversos compromissos, inclusive a Meta 6 de Desenvolvimento para o Milênio: deter e 
começar a reverter a propagação do HIV/AIDS. 
 
256. O Comitê Executivo expressou firme apoio à proposta de elaborar um plano 
estratégico para o HIV/AIDS para o período 2006–2015, expressando esperança de que o 
plano ajudaria os países a maximizar os recursos provenientes de diversas fontes, 
conseguir uma maior sinergia da ação entre os diferentes parceiros interessados e superar 
os obstáculos dificultando os esforços para conter a epidemia de HIV/AIDS na Região. 
Os delegados identificaram a falta de informação precisa e completa sobre a prevalência 
como um destes obstáculos e incentivaram o Secretariado a considerar isso ao formular o 
plano. Os países precisavam de ajuda para fortalecer seus sistemas de vigilância e de 
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dados para poder identificar a população com necessidade de tratamento. Foi assinalado, 
porém, que apenas conhecer o número de pessoas infectadas pelo HIV não era suficiente; 
era também preciso conhecer a estágio clínico da doença em que os pacientes se 
encontravam para determinar se eles satisfaziam os critérios clínicos para o início da 
terapia anti-retroviral. A este respeito, os Membros advertiram que deveria ser usadas 
com cautela frases como “acesso universal” ou “tratamento universal” para evitar dar a 
impressão de que todos infectados pelo HIV deveriam de imediato começar o tratamento 
ou que a terapia anti-retroviral era um “santo remédio” que curava a doença ou prevenia 
sua transmissão. 
 
257. Outra questão relacionada com informação era o sigilo dos dados sobre 
HIV/AIDS. Assinalou-se que a relutância em revelar ou notificar dados de pessoas 
diagnosticadas com o HIV era um grande obstáculo para identificar a população que se 
necessitava de tratamento. Uma delegada expressou a opinião de que a insistência em 
manter o sigilo estrito das informações sobre os pacientes com HIV/AIDS era, em 
realidade, uma manifestação do estigma e da discriminação contra estes pacientes, visto 
que dificultava seu acesso à assistência e tratamento. Ela enfatizou que os dados sobre 
HIV/AIDS deveriam ser tratados como os dados sobre outra doença. O Diretor Adjunto 
concordou, observando que em seu cargo anterior como chefe de um departamento 
estadual de saúde nos Estados Unidos, ele havia trabalhado muito para conseguir a 
promulgação de uma lei exigindo a notificação de todos os casos de HIV. A legislação 
havia sido oposto terminantemente fundamentada no fato de que tal prática 
comprometeria a privacidade dos pacientes, mas sua aprovação havia permitido levar o 
tratamento a mais pessoas e focar melhor os esforços de prevenção. 
 
258. Outras questões que os delegados acharam que deveriam ser tratadas no plano 
estratégico incluíam a sustentabilidade do financiamento de programas de HIV/AIDS 
depois de cessada a ajuda externa e o acesso aos medicamentos anti-retrovirais a preços 
exeqüíveis, especialmente medicamentos de segunda e terceira linha. Assinalou-se que os 
países que não possuíam uma boa capacidade de negociação e compra enfrentavam um 
sério desafio em manter o tratamento e seus esforços encontravam uma dificuldade extra 
nos acordos comerciais internacionais que haviam limitado a produção de medicamentos 
genéricos de segunda e terceira linha por países como a Índia. 
 
259. Com respeito ao Documento CE136/19, o Comitê achou que ênfase suficiente não 
era dada à prevenção. Os delegados reconheceram que o foco do documento era o acesso 
à assistência e ao tratamento, mas achavam que a importância da prevenção deveria ser 
salientada em qualquer um documento de saúde pública que tratasse de HIV/AIDS. Os 
membros destacaram que o plano estratégico deveria enfatizar a mudança e o 
desenvolvimento de comportamentos como um meio de fortalecer os programas de 
prevenção. Concomitantemente, assinalou-se que o enfoque sobre o tratamento poderia 
ajudar a melhorar a prevenção, visto que os esforços para detectar casos e identificar as 
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pessoas que requeriam tratamento revelariam tendências na epidemia, que por sua vez 
indicariam para onde as atividades preventivas deveriam ser dirigidas. 
 
260. Vários delegados questionaram os números sobre a cobertura de terapia anti-
retroviral apresentados no documento. O delegado da Argentina assinalou, por exemplo, 
que o documento indicava que seu país tinha uma cobertura de 85%; em realidade, a 
Argentina tinha cobertura de 100% de todos os casos detectados. O país dispunha de uma 
lei que garantia o acesso à assistência e ao tratamento para todas as pessoas 
diagnosticadas com o HIV/AIDS e tinha orgulho de ter mantido a cobertura universal 
apesar da difícil situação econômica dos últimos anos. Ele pediu que os números no 
documento fossem corrigidos e que a Argentina fosse incluída entre os países 
identificados como tendo cobertura universal. Os delegados do México e da Venezuela, 
observando que seus países também tinham acesso universal, também pediram que os 
números fossem corrigidos para refletir a real situação. O delegado do México também 
apresentou uma lista de sugestões de mudanças na redação do documento. 
 
261. Um delegado discordou de uma afirmação no documento que indicava que a 
proteção da propriedade intelectual restringiria o acesso aos medicamentos de 
HIV/AIDS, assinalando que a falta de tal proteção poderia desestimular a introdução de 
tratamentos novos e inovadores. O mesmo delegado advertiu que a OPAS deveria 
considerar atentamente seu papel de assessoramento dos países para políticas e 
regulamentações nacionais farmacêutica e de propriedade intelectual, pois tal papel em 
questões de comércio nacional ia além do mandato e da competência da Organização 
como um organismo de saúde pública. No entanto, um outro delegado expressou a 
opinião de que, embora a OPAS não devesse tentar influenciar ou participar das 
negociações comerciais, o papel de promoção de causa descrito no documento era de fato 
o papel que a OPAS deveria desempenhar. Era condizente a Organização apoiar os países 
para fazer uso total das flexibilidades proporcionadas no acordo ADPIC com o intuito de 
aumentar o acesso aos medicamentos. 
 
262. Por fim, os Membros trouxeram várias preocupações com relação ao Fundo 
Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária. Embora se reconhecesse que o 
Fundo Global havia feito uma grande contribuição ao esforço para expandir o acesso à 
assistência e ao tratamento do HIV/AIDS na Região, também se assinalou que seus 
critérios de elegibilidade excluíam muitos países na Região do acesso ao financiamento. 
Além disso, se destacou que os países que haviam tido êxito ao obter subvenções de 
Fundo Global enfrentavam os obstáculos para assegurar o financiamento contínuo, 
devido a questões administrativas e de governança. Insistiu-se para que a OPAS e os 
Países-Membros dessem a assistência técnica necessária para permitir a estes países 
conservar suas subvenções e apoiassem outros países para desenvolver projetos que 
satisfizessem os critérios de aprovação do Fundo Global. 
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263. A Dra. Vlassoff estava satisfeita com as demonstrações do Comitê de apoio à 
formulação de um plano regional. Ela havia cuidadosamente anotado as sugestões dos 
delegados com respeito aos elementos que deveriam ser incluídos no plano e 
providenciaria para que eles fossem incorporados. Ela também havia anotado as 
observações sobre o documento e as levaria em consideração ao revisá-lo para o 
Conselho Diretor. Com respeito à prevenção, ela explicou que o documento havia surgido 
em resposta a uma solicitação do SPP de um relatório sobre o progresso no cumprimento 
da meta de Nuevo León de tratamento de 600 mil pessoas até 2005. Esta era a razão para 
o seu foco no acesso à assistência e ao tratamento. Ela assegurou ao Comitê que a OPAS 
estava bastante consciente da importância da prevenção, como se demonstrado pelo fato 
de que quase 50% do orçamento regional total para HIV/AIDS eram dedicados a 
atividades de prevenção. Ela afirmou, porém, que era essencial considerar a prevenção e 
o tratamento não como atividades diferenciadas mas como estratégias complementares. O 
problema do HIV/AIDS deveria ser tratado da mesma maneira como outras doenças, 
dando-se igual importância à prevenção e ao tratamento. Ninguém falou da prevenção ou 
do tratamento do câncer, por exemplo. O documento para o Conselho Diretor daria mais 
ênfase à prevenção, mas como parte de um processo contínuo inserido em um enfoque 
integral que também incluía atenção e tratamento. 
 
264. Pedindo desculpas pelas inexatidões nos dados apresentados no documento, ela 
explicou que parte do problema era que o Secretariado havia contado com dados de 
fontes diferentes. As estimativas do número de pessoas que necessitavam e recebiam 
tratamento eram provenientes da OMS e UNAIDS, enquanto que as estimativas sobre o 
número real de pessoas em tratamento eram provenientes de dados informados pelos 
Países-Membros. No entanto, os dois conjuntos de números não eram necessariamente 
uniformes. Outro problema era que o documento não fazia uma distinção clara o 
suficiente entre acesso e cobertura. Ao revisar o documento para o Conselho Diretor, o 
Secretariado se esforçaria em sanar estas deficiências ou pelo menos explicar mais 
detalhadamente as razões para tais incongruências. 
 
265. Quanto à questão do acesso aos medicamentos anti-retrovirais, ela disse que a 
OPAS estava simplesmente tentando assegurar que os países estivessem a par das 
flexibilidades dos acordos comerciais. Os países tinham então a liberdade de tomar suas 
próprias decisões sobre se ou como usufruir destas flexibilidades. 
 
266. O Presidente sugeriu que o Comitê deveria incluir em todas as resoluções 
aprovadas sobre este tema um parágrafo referente à questão de elegibilidade ao Fundo 
Global. Ele achava que era importante para o Conselho Diretor de registrar um pedido ao 
Fundo Global para mudar as políticas de elegibilidade que estavam restringindo o acesso 
ao financiamento a vários países na Região. O Comitê concordou com esta sugestão; no 
entanto, como não foi aprovada resolução sobre este tema, o parágrafo proposto estava 
incluído na resolução sobre a malária (Resolução CE136.R5). 
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267. O Comitê agradeceu ao Secretariado pelo relatório e respaldou a proposta de 
elaborar um plano estratégico regional para o HIV/AIDS para o período 2006–2015. 
 
 
Assuntos administrativos e financeiros 

Relatório sobre a arrecadação das cotas de contribuição (Documentos CE136/20 e 
CE136/20, Adendo I) 
 
268. A Sra. Sharon Frahler (gerente de área, Gestão Financeira e Relatório de 
Atividades, OPAS) informou sobre a arrecadação das cotas de contribuição e a situação 
de países potencialmente sujeitos ao Artigo 6.B da Constituição da OPAS. As 
arrecadações dos pagamentos de cotas desde 31 de dezembro de 2004 haviam totalizado 
US$ 80,6 milhões, que representavam uma taxa de arrecadação de 55% das contribuições 
do ano corrente e 52% de contribuições atrasadas. A taxa de arrecadação do ano corrente 
era inferior a dos anos anteriores devido principalmente a um atraso no recebimento de 
um pagamento regular programado de um País-Membro. No entanto, a Organização 
havia verificado um crescimento significativo da arrecadação de contribuições atrasadas 
em comparação aos anos anteriores. Informações detalhadas sobre o recebimento de 
pagamento de cotas pelos Países-Membros de 31 de dezembro de 2004 a 20 de maio de 
2005 estavam inclusas nos anexos A e B, respectivamente, do Documento CE136/20. O 
Adendo I ao documento fornecia informações atualizadas sobre os recebimentos no 
balanço de 13 de junho de 2005. A partir desta última data, a Organização havia recebido 
um pagamento adicional de US$ 84.000 de Cuba. 
 
269. Em 1º. de janeiro de 2005, as contribuições atrasadas totais dos anos anteriores 
eram de US$ 70 milhões. Os pagamentos recebidos destes atrasados entre 1º. de janeiro a 
13 de junho de 2005 haviam totalizado US$ 31 milhões, ou 44% do total, reduzindo 
assim os atrasados a US$ 38,8 milhões, em comparação a US$ 41,5 milhões em 2004 e 
US$ 39,7 milhões em 2003. 
 
270. A arrecadação das contribuições referentes às cotas de 2005 havia totalizado US$ 
11,7 milhões em 13 de junho de 2005. Onze Países-Membros haviam pagado 
integralmente suas cotas de 2005, 5 haviam efetuado pagamentos parciais e 25 não 
haviam efetuado nenhum pagamento para 2005. As arrecadações representavam 13% das 
cotas do ano corrente, comparadas a 23% tanto em 2004 como em 2003. Somada, a 
arrecadação dos atrasados e das cotas do ano corrente durante 2005 totalizavam US$ 43 
milhões, que era uma melhora nas arrecadações globais se comparado a 2004 (US$ 38 
milhões) e 2003 (US$ 30 milhões). 
 
271. Como era de conhecimento dos Membros, o Artigo 6.B da Constituição da OPAS 
estabelecia a suspensão dos privilégios de voto se na data de abertura do Conselho 
Diretor um país estivesse com o pagamento atrasado de suas cotas em um valor de mais 



CE136/FR (Port.) 
Página 75 

 
  

  

de dois anos completos de pagamentos de cotas, embora o Conselho tivesse a opção de 
permitir ao Membro votar caso estivesse convencido de que o não-cumprimento do 
pagamento se devia as condições fora do controle do Membro. Os Países-Membros 
potencialmente sujeitos ao Artigo 6.B neste momento eram Argentina, Paraguai, Peru, 
Suriname e Uruguai. Dois destes países, Argentina e Suriname, tinham planos de 
pagamento em prestações. 
 
272. A Argentina devia um total de US$ 19,4 milhões, dos quais US$ 8,7 milhões 
eram relativos a 2002 e anos anteriores. Durante 2005, havia efetuado pagamentos que 
totalizavam US$ 5,5 milhões e estava, portanto, em conformidade com seu plano de 
pagamento em prestações. O Paraguai devia aproximadamente US$ 575.000, dos quais 
cerca de US$ 75.000 eram relativos a 2002. Até o momento em 2005, havia pagado US$ 
34.992. Um pagamento mínimo de US$ 74.543 seria necessário antes da abertura do 46o 
Conselho Diretor ou o Paraguai continuaria sujeito às restrições ao voto do Artigo 6.B. O 
Peru devia aproximadamente US$ 1,4 milhão, dos quais cerca de US$ 343.000 eram 
relativos a 2002. Não havia efetuado nenhum pagamento até o momento em 2005, e seria 
necessário pagar US$ 342.980 antes da abertura do 46o Conselho Diretor ou ele poderia 
perder seu direito de voto. O Suriname devia aproximadamente US$ 283.000, dos quais 
cerca de US$ 102.000 eram relativos a 2002 e anos anteriores. Em conformidade com seu 
plano de pagamento em prestações, era necessário que pagasse um total de US$ 100.420, 
que incluía um saldo devido de US$ 10.420 para 2004 e US$ 90.000 para 2005. Apesar 
de contínuas discussões com o governo do Suriname, nenhum pagamento havia sido 
recebido até o momento em 2005. 
 
273. O Secretariado tinha o prazer de informar que três países já não estavam mais 
sujeitos às disposições do Artigo 6.B, já que eles haviam efetuado os pagamentos 
suficientes em conformidade com seus planos de pagamento em prestações: Cuba, 
República Dominicana e Equador. Cuba tinha uma excelente histórico de cumprimento 
de seus planos de pagamento; o plano atualmente em vigor cobria o período 2003–2008. 
A República Dominicana também havia feito esforços constantes para cumprir com seu 
plano de pagamento em prestações e deveria terminar este plano em 2007. O Equador 
havia cumprido com êxito todos os requisitos determinados no seu plano ao pagar 
integralmente sua contribuição de 2005 em 27 de maio de 2005. 
 
274. No debate que seguiu, o Comitê buscou esclarecer as condições para o pagamento 
das cotas em moeda local, as circunstâncias sob os quais o Conselho Diretor poderia 
permitir a um país sujeito ao Artigo 6.B conservar os seus direitos de voto e a maneira 
como os planos de pagamento em prestações funcionavam. Os membros também 
perguntaram como era a previsão e o planejamento do Secretariado para as obrigações 
vencidas recorrentes ao fazer as projeções orçamentárias. 
 



CE136/FR (Port.) 
Página 76 
 
 

  

275. O delegado da Argentina lamentava que seu país permanecia na lista de países 
com significativos atrasos no pagamento de suas contribuições. No entanto, a Argentina 
estava cumprindo com seu plano de pagamento, que havia permitido com que reduzisse 
de forma sustentável sua dívida e mantivesse sua posição na Organização, apesar da crise 
econômica que havia envolvido o país nos últimos anos. Ele esperava que nos próximos 
anos a Argentina pudesse estar em dia com o pagamento de suas cotas e portanto não 
figurar mais na lista de países sujeitos às disposições do Artigo 6.B. 
 
276. O Comitê reconheceu os esforços da Argentina e de outros países em cumprir 
com suas obrigações. Foi enfatizado que a Organização pertencia a seus Países-Membros 
e que os Membros, portanto, tinham responsabilidade de apoiá-la. Não se poderia esperar 
que a OPAS continuasse a prestar serviços aos Membros se eles não conseguissem 
fornecer à organização os recursos financeiros para fazê-lo. Um Membro observou que, 
nos últimos anos, as verbas extra-orçamentárias haviam demonstrado uma tendência de 
exceder as verbas provenientes das contribuições cotizadas, tanto na OPAS como na 
OMS. Embora estas verbas extra-orçamentárias representassem uma contribuição 
inegável ao desenvolvimento da saúde, não se podia depender delas para financiar as 
operações corriqueiras da Organização, visto que elas normalmente se destinavam a 
finalidades específicas. A Organização dependia do pagamento em dia das cotas pelos 
Membros para cobrir seus custos operacionais. Um outro Membro expressou 
preocupação sobre o possível efeito da nova política orçamentária da Organização sobre 
o pagamento das cotas e o ressarcimento pelas obrigações vencidas. Ela assinalou que 
vários países teriam uma diminuição em suas alocações quando a política entrasse em 
vigor no biênio 2006–2007 e que estas reduções poderiam funcionar como um elemento 
de desincentivo ao pagamento das cotas, sobretudo no caso dos países com grandes 
dívidas em atraso. 
 
277. Em resposta ao último ponto, a Diretora disse que o Secretariado estava se 
empenhando, por meio dos exercícios de ECN e em outras consultas com autoridades nos 
países, para demonstrar o valor da filiação ao “clube da OPAS”, incluindo não apenas a 
quantia mostrada na alocação de orçamentos ordinários do país como também outros 
benefícios que os países recebiam por sua participação na OPAS: serviços dos centros 
colaboradores da OMS/OPAS e centros pan-americanos, intercâmbios de informações e 
especialistas, projetos extra-orçamentários e o acesso ao Fundo Rotativo para Compra de 
Vacinas, Biblioteca Virtual em Saúde e outros “produtos regionais” entre muitos outros. 
 
278. A Sra. Frahler, em resposta à questão referente ao pagamento das cotas em moeda 
local, recordou que o 45o Conselho Diretor havia aprovado o pagamento em moeda local, 
sujeito a várias condições. Primeiro, os países deveriam notificar com antecedência a 
Diretora de sua intenção de pagar em moeda local. Em seguida, o Secretariado 
determinaria se a Representação da OPAS/OMS no país tinha capacidade de absorver o 
pagamento em moeda local; nesse caso, o país receberia um crédito pela quantia 
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equivalente em dólares dos Estados Unidos, com base na taxa de câmbio das Nações 
Unidas. Em caso de a Representação da OPAS/OMS não ser capaz de absorver na 
totalidade ou em parte o pagamento em moeda local, verbas excedentes seriam 
transferidas à sede da OPAS e o país-membro receberia crédito em sua cota de 
contribuição referente à quantia efetivamente creditada à conta bancária da Organização, 
com base nas taxas de câmbio predominantes no mercado livre. Assegurava-se portanto 
que a OPAS não sofreria qualquer perda com as flutuações de taxas de câmbio. 
 
279. Com respeito aos planos de pagamentos em prestações, ela explicou que eles 
eram uma opção oferecida a países que estavam tendo dificuldade em pagar suas cotas 
em dia. O 44o Conselho Diretor havia solicitado que tais planos não se estendessem por 
mais que cinco anos.3 No primeiro ano do plano, tipicamente se pedia ao País-Membro 
para cobrir a cota deste ano apenas para que não aumentar a dívida ainda mais. Em cada 
ano subseqüente, o país precisava pagar a contribuição do ano corrente mais uma certa 
porcentagem das suas dívidas em atraso, com o propósito de que estes seriam quitados 
plenamente ao fim do período de cinco anos. Os planos de pagamentos em prestações 
haviam provado ser uma ferramenta de muito bom resultado para aumentar a arrecadação 
das cotas e ressarcimento dos atrasados. Quanto às circunstâncias sob os quais um país 
sujeito ao Artigo 6.B poderia reter seus privilégios de voto, a cada ano o Conselho 
Diretor nomeava um comitê que formado de três Membros para avaliar a situação de 
países nesta situação. Se o comitê verificava que o não pagamento em tempo por parte de 
um país de suas cotas se devia a circunstâncias atenuantes fora do controle do governo do 
país, poderia recomendar ao Conselho Diretor que fosse permitido ao país o voto. 
 
280. Passando à pergunta de como o Secretariado lidou com as dívidas em atraso em 
seu orçamento, ela explicou que, segundo as normas contábeis das Nações Unidas, a 
OPAS deveria assumir que todas as contribuições seriam pagas. Portanto, as cifras que 
figuravam das declarações financeiras da Organização refletiam o pagamento integral. 
No entanto, as declarações financeiras também continham uma cláusula para atrasos na 
arrecadação das cotas. As cotas não recebidas até o final do segundo ano de um biênio 
ficavam incluídas na disposição para atrasos. A Organização normalmente recebia 85% a 
90% das cotas no ano corrente, o restante era recebido posteriormente em forma de 
pagamentos de dívidas em atraso. Começando por volta da metade do segundo ano de um 
biênio, ela e seu pessoal faziam uma análise, com base em consultas com governos via 
Representações da OPAS/OMS, sobre o que a Organização poderia esperar receber em 
cotas durante o restante do ano e apresentavam uma estimativa à Diretora a cada mês. Ao 
final do biênio, a Diretora então decidiria quanto deveria ser retido no biênio seguinte. 
 
281. A Diretora acrescentou que uma certa quantia, normalmente de 5% a 10%, era 
retida das alocações aos programas, com base em um exame da situação na Região e 
cálculos das receitas esperadas dos pagamentos de cotas. Se entrasse mais do que o 
                                                  
3 Resolução CD44.R3 
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previsto, então parte destas verbas poderia ser liberada. Além disso, o Secretariado tinha 
vários outros meios de prever e ajustar a disponibilidade das verbas. Um dos meios era a 
“inteligência política” – ou seja, uma análise das circunstâncias políticas e tendências na 
Região que poderiam afetar a receita de cotas. Sabia-se, por exemplo, que em geral havia 
uma redução nos pagamentos das cotas com a aproximação da época de eleições 
nacionais e que havia um pico nos pagamentos pouco antes da sessão de junho do Comitê 
Executivo. O Secretariado também poderia ajustar o cronograma de certos custos ao 
retardar o preenchimento dos postos vagos, estender os cargos para o pessoal em idade de 
aposentadoria para adiar o pagamento da aposentadoria e benefícios de repatriação e 
outras medidas administrativas. Havia, portanto, várias maneiras de evitar problemas de 
liquidez como resultado dos atrasos na arrecadação das cotas. 
 
282. O Comitê aprovou a Resolução CE136.R4, reiterando aos todos Países-Membros 
que quitassem as cotas pendentes o mais breve possível e recomendando ao Conselho 
Diretor que aplicasse as disposições do Artigo 6.B estritamente aos países que não 
haviam efetuado os pagamentos necessários de seus compromissos de cotas ou não 
cumpriam com seus planos de pagamentos em prestações. O Comitê também pediu à 
Diretora que continuasse a estudar mecanismos que contribuiriam para o pagamento 
pontual das cotas pelos Países-Membros. 

Relatório financeiro provisório da Diretora (Documento oficial 320) 
 
283. A Sra. Frahler também apresentou o Documento Oficial 320, que trazia o relatório 
provisório da Diretora sobre as transações financeiras da OPAS para o período de 1º. de 
janeiro a 31 de dezembro de 2004, e as declarações financeiras para o Centro de 
Epidemiologia do Caribe (CAREC), o Instituto de Alimentação e Nutrição do Caribe 
(CFNI) e o Instituto de Nutrição da América Central e Panamá (INCAP). Como era usual 
para um relatório provisório, o documento não vinha acompanhado de uma opinião do 
Auditor Externo. 
 
284. Em 2004, a renda total da Organização de todas as fontes havia sido de US$ 361 
milhões, embora os gastos tenham totalizado US$ 375 milhões. Os gastos do orçamento-
programa da OPAS haviam sido de US$ 81 milhões, ou 22% do total. A implementação 
dos fundos fiduciários proporcionados por parceiros e financiadores haviam representado 
US$ 63 milhões ou 17%, embora as maiores despesas tenham ocorrido com a compra de 
vacinas em nome dos Países-Membros por meio do Fundo Rotativo para Compra de 
Vacinas do Programa Ampliado de Imunização, perfazendo US$ 153 milhões, ou 41% do 
total. (Os US$ 4,2 milhões recebidos dos custos de apoio a programas para o Fundo de 
PAI em 2004 haviam aumentado a capitalização do Fundo a US$ 30,5 milhões.) 
 
285. Durante 2004, a Organização havia recebido US$ 50,2 milhões em cotas de 
contribuição para o ano corrente e US$ 30,4 milhões relativos aos anos anteriores. Assim, 
havia ocorrido um déficit, comparado à receita orçada de cotas de US$ 11,6 milhões, ou 
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14%. As cotas pendentes totais haviam aumentado ligeiramente para US$ 70 milhões, 
sendo que US$ 61 milhões, ou 87%, decorriam de dívidas em atraso de quatro Países-
Membros. 
 
286. À conta da quantia orçada de US$ 6,75 milhões, receitas diversas haviam atingido 
somente US$ 2,5 milhões, principalmente como resultado das baixas taxas de juros nos 
Estados Unidos e outros países. 
 
287. Para assegurar que a receita do orçamento ordinário seria suficiente para cobrir os 
gastos, a Diretora havia implantado medidas adicionais estritas de supervisão e análise. 
Como resultado, os gastos do orçamento ordinário para programas em 2004 haviam sido 
equivalentes a US$ 81,2 milhões, uma redução de US$ 12,3 milhões, ou 14%, em 
comparação ao valor orçado. A redução havia sido atribuível principalmente ao 
remanejamento das operações, resultante na redução de postos, automatização dos 
relatórios e sistemas financeiros, implementação de novas tecnologias de informação e 
terceirização da tecnologia de informação e renegociação com a OMS com respeito à 
parcela da OPAS do prêmio de seguro de saúde para os aposentados da OMS. Uma 
inovação havia sido o levantamento noturno de informações financeiras de todos os 
escritórios nacionais para Sede e a disponibilidade imediata destas informações a todos os 
interessados diretos pertinentes no dia seguinte. O controle dos gastos havia permitido à 
Diretora minimizar o déficit da Organização em 2004 para US$ 3,65 milhões, mediante o 
saque do fundo de capital de giro que havia caído de US$ 15 milhões – limite máximo na 
ocasião – em 31 de dezembro de 2002, a US$ 11,6 milhões no final de 2003 e US$ 7,96 
milhões em 31 de dezembro de 2004. 
 
288. A alocação da OMS havia sido de US$ 40,2 milhões, sendo US$ 32,4 milhões 
para as atividades do orçamento-programa, US$ 6,6 milhões para os Fundos Voluntários 
para Promoção da Saúde, US$ 337.000 para o programa dos Servidores Profissionais 
Adjuntos e o Fundo Fiduciário Sasakawa para a Saúde e US$ 863.000 para verbas para 
projetos de tecnologia da informação e outros. 
 
289. Os recursos do fundo fiduciário eram verbas recebidas dos Países-Membros, 
governos não-membros, organizações internacionais e instituições dos setores público e 
privado. Elas se destinavam a finalidades específicas e estavam vinculadas a acordos de 
projetos que definiam o grau de apoio financeiro e o papel da OPAS ao prestar 
assistência técnica. No começo de 2004, a quantia disponível para tais projetos havia sido 
de US$ 33 milhões. Mais US$ 72 milhões haviam sido recebidos durante o ano, 
representando um aumento de 36% em relação ao ano anterior e o mais alto grau de 
financiamento de financiador/parceiro que a Organização já havia recebido. 
 
290. As declarações financeiras para o CAREC indicavam que, durante 2004, a receita 
do Centro havia excedido os gastos em US$ 285.000, aumentando seu fundo de capital de 
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giro para US$ 1,2 milhão. As cotas devidas dos Membros na data de balanço de 31 de 
dezembro de 2004 haviam caído para US$ 2,2 milhões, de US$ 4,2 milhões no final de 
2002, sendo o fator mais importante o pagamento das cotas por Trinidad e Tobago. O 
CAREC havia recebido 2,5 milhões de parceiros e financiadores para projetos 
específicos, sendo que o Projeto de Controle e Prevenção de HIV/AIDS havia recebido 
US$ 2,1 milhões. 
 
291. As declarações financeiras para o CFNI mostravam um déficit de US$ 30.200, 
desse modo com um aumento do déficit cumulativo para US$ 435.000. O atraso na 
arrecadação de US$ 1,2 milhão das contribuições das cotas dos Países-Membros do 
Caribe estava repercutindo decididamente na situação financeira do CFNI. A Diretora da 
OPAS havia convocado um grupo de trabalho para analisar as ações necessárias para 
lidar com o déficit. Durante 2004, o CFNI havia recebido US$ 663.000 para os projetos 
do fundo fiduciário centrados principalmente em nutrição e HIV/AIDS no Caribe, 
fortalecendo a inocuidade dos alimentos do Caribe e o controle nutricional do diabetes. 
 
292. O INCAP havia mantido sua situação financeira equilibrada ao assegurar o ajuste 
dos gastos à receita das cotas recebidas. As arrecadações das cotas haviam melhorado, 
com as dívidas em atraso reduzidas a somente US$ 101.000. Portanto, o fundo de capital 
de giro do INCAP continuava sendo de US$ 1 milhão. O Instituto havia recebido US$ 1,0 
milhão em receita de fundos fiduciários, principalmente para melhorar a nutrição e 
produzir alimentos enriquecidos, e seu Fundo de Doação havia alcançado US$ 360.000. 
 
293. Em resposta às perguntas dos Membros, a Sra. Frahler esclareceu que a situação 
financeira do CAREC, CFNI e INCAP era informada a cada ano porque estes três 
dispunham de contribuições próprias de cotas, provenientes de seus Países-Membros. 
Para os demais centros, para os quais esse não era o caso, o informe era apenas bienal. 
 
294. O Comitê tomou nota do relatório financeiro provisório. 

Relatório sobre as atividades dos serviços internos de supervisão (Documento 
CE136/21) 
 
295. O Sr. Kenneth Langford (diretor, Escritório de Serviços Internos de Supervisão, 
OMS) apresentou o relatório sobre o trabalho do Escritório da OMS dos Serviços 
Internos de Supervisão (IOS) com relação à OPAS por o ano civil de 2004. Ele explicou 
que o Escritório era uma entidade objetiva e independente de assessoria e segurança, com 
o propósito de agregar valor e melhorar as operações da Organização. Ajudou a OMS e a 
OPAS a atingir seus objetivos ao avaliar e melhorar a eficácia dos processos para o 
controle e gestão de riscos e governança. O IOS realizou investigações de suposta 
atividade irregular e fez avaliações de programas. Na OPAS, o Escritório de Serviços 
Internos de Supervisão era responsável pelas atividades internas de auditoria exigida pelo 
Regulamento Financeiro 12.1 da OPAS. O IOS estava à disposição para receber 
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diretamente de todos os funcionários queixas ou informação sobre fraude ou outra 
atividade irregular. A equipe de auditoria em Washington era formada por dois auditores, 
apoiados pelas equipes do IOS em Genebra. Os auditores sediados em Washington se 
ocupavam principalmente com o controle e gestão de riscos relacionados com as áreas 
financeiras e administrativas, enquanto que o pessoal sediado em Genebra se dedicava à 
avaliação de programas, investigação e auditoria do desempenho na OPAS. 
 
296. Com base nos resultados do trabalho do Escritório em 2004, os auditores 
acreditavam que os processos da OPAS para o controle e gestão de riscos e governança 
do Secretariado fornecia uma razoável segurança de que falhas importantes no 
cumprimento dos objetivos da Organização seriam evitadas ou reveladas. No entanto, as 
auditorias empreendidas em 2004 haviam identificado vários riscos e questões que 
precisavam ser abordadas. Estes se encontravam resumidos no Documento CE136/21. 
 
297. Uma das áreas examinadas em 2004 havia sido os fundos para compra da 
Organização, inclusive o Fundo Rotativo para Compra de Vacinas. O trabalho havia sido 
concentrado na avaliação da gestão do Fundo, inclusive planejamento, implementação de 
programas, confiabilidade das informações, comunicação e monitoramento. Embora 
tenham sido identificados alguns riscos, ele tinha o prazer de informar que a auditoria 
havia verificado que o Fundo em grande parte atingia seus objetivos e prosseguia 
operando com êxito. Ele observou que o trabalho nos fundos para compra nas Américas 
havia sido o primeiro em uma série de auditorias do desempenho de programas. Com a 
inclusão ao seu pessoal de profissionais com conhecimento especializado nas áreas 
técnicas de saúde pública, o Escritório havia aumentado a capacidade de examinar o 
trabalho central da OPAS, tanto do ponto de vista administrativo como técnico. 
 
298. O IOS também havia finalizado as análises dos controles financeiros e 
administrativos em dois escritórios nacionais – na Guatemala e Haiti – durante o ano. Um 
trabalho adicional de auditoria no nível nacional estava programado para 2005 e o 
Escritório previa continuar visitando os escritórios nacionais com base na avaliação de 
riscos atual. Finalmente, o Escritório havia empreendido uma avaliação do Programa de 
Bolsas de Estudos da OMS, em que a OPAS participava. A finalidade da avaliação 
temática global havia sido avaliar a contribuição das bolsas de estudos para desenvolver 
capacidades nacionais sustentáveis na área da saúde e de recursos humanos. O Escritório 
estava seguro de que a mescla da análise quantitativa e qualitativa, a variedade de 
interessados diretos entrevistados e os diversos documentos examinados forneciam um 
quadro global confiável e válido dos pontos fortes e fracos do programa. Embora as 
bolsas de estudos outorgadas pelo programa oferecessem consideráveis benefícios às 
pessoas e haviam ajudado a fortalecer tanto o pool de recursos humanos com formação e 
os sistemas de saúde nacionais, era crucial abordar as vulnerabilidades e deficiências 
descritas no relatório para assegurar que as bolsas de estudos cumpriam seu pleno 
potencial e que recursos valiosos não estavam sendo usados com ineficiência. 
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299. O Comitê Executivo recebeu com satisfação o relatório e esperava receber 
atualizações regulares sobre a implementação das recomendações feitas pelo Escritório 
de Serviços Internos de Supervisão. O Comitê se mostrou satisfeito que o quadro de 
pessoal no Escritório na OPAS estava agora completo. Os membros expressaram 
preocupação sobre os riscos mencionados no documento ao sucesso contínuo do Fundo 
Rotativo para Compra de Vacinas e recomendaram com insistência que estes riscos 
fossem abordados sem demora. Solicitaram-se mais informações sobre como a 
reorganização da unidade de vacinação, em particular, talvez pudesse afetar o Fundo 
Rotativo. A importância do Fundo para manter a cobertura de vacinação – especialmente 
no caso de países pequenos – foi enfatizada. De modo semelhante, os delegados 
assinalaram que o pessoal da saúde nos países pequenos dependia em grande medida da 
OPAS para as bolsas de estudos para permitir-lhes receber formação profissional e 
incentivaram a atenção imediata aos problemas identificados no relatório de auditoria. 
Solicitou-se ao Sr. Langford que explicasse em maior detalhe os problemas observados 
com objetividade na seleção dos candidatos à bolsa de estudos. Pediu-se também a ele 
que falasse mais sobre os problemas identificados nas análises dos dois escritórios 
nacionais e explicasse como o trabalho de IOS se vinculava ao trabalho do Auditor 
Externo. 
 
300. O Presidente assinalou que, como IOS era um dos braços para assegurar o 
cumprimento das recomendações do Auditor Externo, o Comitê poderia 
subseqüentemente pedir ao Escritório para empreender uma avaliação sobre em que 
medida as recomendações haviam sido implementadas e sobre o estado de outros 
processos de reforma em curso na Organização. 
 
301. O Sr. Langford disse que tal avaliação sem dúvida estaria dentro da competência 
de seu Escritório. Com relação à vinculação com o Auditor Externo, ele observou que, 
embora no passado o Escritório de Serviços Internos de Supervisão com freqüência havia 
duplicado certos aspectos do trabalho do Auditor Externo, havia agora uma divisão muito 
mais clara entre as funções de auditoria externa e interna. O trabalho do IOS havia 
evoluído e estava muito mais orientado em direção às questões de gestão e programáticas, 
enquanto que o mandato básico do Auditor Externo era fornecer uma opinião sobre a 
legitimidade das declarações financeiras da Organização. O IOS forneceu ao Auditor 
Externo cópias de todos seus relatórios e, agora que o Escritório na OPAS estava com seu 
quadro de pessoal completo e operante, era provável que o pessoal se reunisse com o 
Auditor Externo da OPAS pelo menos a cada seis meses para discutir seus respectivos 
planos de planos. 
 
302. Quanto às auditorias dos dois escritórios nacionais, elas haviam sido realizadas 
um ano antes a pedido da OPAS. Os pontos fracos identificados nos dois casos eram 
semelhantes em certos aspectos quanto às questões de observância financeira, mas havia 
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diferenças notáveis. Por exemplo, no caso do escritório do Haiti, verificou-se que, no 
programa de medicamentos essenciais, havia falta de capacidade com respeito à 
contabilidade e gestão financeira. A auditoria também havia revelado problemas com os 
registros de controle de inventários. As medidas importantes haviam sido tomadas desde 
a auditoria para corrigir estas deficiências. Na Guatemala, por outro lado, a auditoria 
havia se concentrado mais nas atividades de contratação. O IOS continuaria examinando 
o cumprimento dos controles de contratação neste escritório. 
 
303. Passando às questões relativas ao Programa de Bolsas de Estudos, ele observou 
que uma das críticas fundamentais do relatório de auditoria era que o programa de bolsas 
de estudos não deveria ser considerado como programa independente. Em vez disso, 
deveria ser considerado um dispositivo para aumentar os recursos humanos para a saúde. 
Em escala mundial, verificou-se em um número demasiado alto de casos que as bolsas de 
estudos eram dadas por razões políticas ou concedidas de forma competitiva mas sem 
uma tentativa ou plano racional para aumentar os recursos humanos para a saúde. Outra 
fragilidade encontrada era a utilização dos beneficiários das bolsa de estudos quando eles 
retornavam a seus países. Um relatório de acompanhamento sobre a avaliação do 
Programa de Bolsas de Estudos seria apresentado ao Conselho Executivo da OMS em 
janeiro de 2006 e um relatório semelhante poderia ser apresentado ao Comitê Executivo 
da OPAS se os Membros o desejassem. 
 
304. A Diretora, em resposta às observações e perguntas sobre o Fundo Rotativo para 
Compra de Vacinas, disse que a unidade de vacinação havia passado por mudanças em 
2003, inclusive uma mudança de nome, mas que não havia sido de fato reorganizada. As 
mudanças introduzidas não haviam afetado de maneira nenhuma o funcionamento do 
Fundo Rotativo. Em sua opinião, havia três desafios principais para a operação contínua 
com êxito do Fundo: a redução do número de fornecedores de vacina, o custo elevado de 
novos produtos biológicos e a manutenção da solidariedade pan-americana. Com respeito 
a este último, ela salientou a importância da participação contínua no Fundo por países 
que faziam grandes compras. Dado que a capacidade do Fundo de negociar preços de 
vacinas mais baixos dependia do volume, se um país que fazia grandes compras se 
retirasse do Fundo, a repercussão seria sentida por todos os outros países participantes, 
mas especialmente por aqueles que faziam pequenas compras com capacidade própria 
limitada de negociação. 
 
305. Uma fonte de grande preocupação era a diminuição no número de fornecedores de 
vacina, que além de reduzir a disponibilidade das vacinas, deixava o mercado muito 
frágil e vulnerável a qualquer problema que pudesse surgir, como problemas de qualidade 
que haviam levado à falta crítica de vacina contra influenza nos Estados Unidos no 
começo do ano. Uma preocupação relacionada era o elevado custo de novos produtos 
biológicos, como a vacina para o rotavírus, que muitos países esperavam com ansiedade 
para introduzir em seus programas de vacinação. Para permitir aos países obter tais 
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vacinas novas e caras por meio do Fundo Rotativo, a OPAS estava procurando aumentar 
a capitalização do Fundo em, pelo menos, US$ 5 milhões. Para esta finalidade, a 
Organização estava recorrendo a diversas fundações filantrópicas e aos países 
financiadores para fazerem doações ao Fundo. 
 
306. O Comitê não aprovou uma resolução especificamente sobre este tema. No 
entanto, na Resolução CE136.R3, solicitou que o Escritório da OMS de Serviços Internos 
de Supervisão informasse anualmente ao Comitê Executivo . 
 
 
Assuntos de pessoal 

Recursos humanos (Documentos CE136/22, CE136/INF/7 e CE136/INF/7, Adendo I) 

Modificações nos Regulamentos do Pessoal da RSPA e relatório anual sobre recursos 
humanos 
 
307. O Sr. Philip MacMillan (gerente de área, Gestão de Recursos Humanos, OPAS) 
resumiu as modificações propostas aos Regulamentos do Pessoal apresentadas no anexo 
1 do Documento CE136/22, que pedia a confirmação por parte do Comitê Executivo. Ele 
explicou que algumas das mudanças propostas eram necessárias para manter a 
uniformidade com as modificações feitas pela Organização Mundial da Saúde e já 
confirmadas pelo Conselho Executivo da OMS em sua 115a sessão em janeiro de 2005. O 
Secretariado estava também propondo várias modificações adicionais com o objetivo de 
atender plenamente às recomendações feitas pelo Auditor Externo em 2004 e facilitar 
uma boa gestão de pessoal. 
 
308. As modificações propunham manter a uniformidade com OMS e outras 
organizações do sistema comum das Nações Unidas com relação à remuneração do 
pessoal nas categorias de profissionais e de nível superior; salários de Subdiretor, Diretor 
Adjunto e Diretor; educação e bolsas especiais para educação de filhos dependentes de 
membros do pessoal; licença-paternidade; nomeações temporárias; promoções; auxílios 
de repatriação e remoção de bens domésticos; pagamento de benefícios em caso de morte 
aos beneficiários de um membro do pessoal; e condições sob os quais se poderia 
conceder ou dispor ao pessoal licença especial. 
 
309. Quanto às outras modificações propostas, compatíveis com os esforços do 
Secretariado para atender plenamente às recomendações do Auditor Externo com respeito 
ao fortalecimento da responsabilidade individual e institucional sujeita a prestação de 
contas, ênfase particular havia sido dada à revisão das regras que tratavam do 
comportamento do pessoal. Para esta finalidade, as normas de conduta aplicáveis ao 
pessoal haviam sido esclarecidas, as disposições relativas ao conflito de interesses 
haviam sido reforçadas, a definição de faltas graves havia sido expandida e uma série de 
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medidas disciplinares para lidar com casos de faltas graves havia sido ampliada. Além 
disso, no interesse de promover uma gestão de pessoal mais eficaz, o Secretariado estava 
propondo uma modificação às regras e regulamentos relativos às subvenções e cessão de 
direitos para o pessoal atuando fora de seu local reconhecido de residência, período de 
experiência para o pessoal da OMS nomeado para um posto na OPAS, pagamento em vez 
de notificação quando a nomeação de um membro do pessoal chegava ao fim ou era 
rescindida, relações do pessoal com a gerência, procedimentos de recurso para o pessoal 
que desejasse exercer seu direito de apelar de alguma ação administrativa ou decisão que 
afetasse a situação de sua nomeação e petição à jurisdição local para a resolução de 
litígios trabalhistas envolvendo pessoal nacional. 
 
310. Com respeito ao relatório anual sobre recursos humanos, o Sr. MacMillan 
convidou o comitê a examinar os Documentos CE136/INF/7 e CE136/INF/7, Adendo I, 
que trazia o relatório anual sobre recursos humanos para 2004–2005, assinalando que tal 
relatório estava sendo apresentado aos Órgãos Diretivos pela primeira vez. Os dois 
documentos apresentavam um resumo das prioridades e atividades atuais na gestão dos 
recursos humanos da OPAS e um perfil do quadro de pessoal em maio de 2005. 
Concluindo sua apresentação, ele observou que todas as modificações propostas aos 
regulamentos e estatuto do pessoal da Organização haviam sido comunicadas à OMS e 
que a Associação de Pessoal da OPAS havia sido consultada e apoiava as mudanças 
propostas. 
 
311. O Comitê expressou apoio às modificações propostas, observando que muitos 
delas melhoraria a transparência da gestão de recursos humanos, em particular aquelas 
relativas aos procedimentos disciplinares e de conduta. O Comitê também observou que 
algumas de mudanças propostas correspondiam às recomendações do Grupo de Trabalho 
para a OPAS no Século XXI. Foi sugerido que, quando o Grupo de Trabalho finalizar 
suas recomendações, uma análise completa deveria ser empreendida para assegurar que 
as recomendações para aos recursos humanos fossem plenamente implementadas. 
 
312. Em resposta às perguntas levantadas por um Membro, o Sr. MacMillan declarou 
que a seção nos Regulamentos do Pessoal em relação aos conflitos de interesses agora 
estipulava que determinados membros do pessoal e familiares de pessoal eram obrigados 
a apresentar uma declaração de interesses. A lista daqueles que precisavam apresentar 
tais declarações seria formulada e comunicada ao pessoal pelo escritório do Assessor 
Jurídico. Ele também esclareceu as disposições do Artigo 380.3.2 do Regulamento do 
Pessoal em relação à data de vigência para cortes no salário de um membro do pessoal, 
explicando que tais cortes eram em geral devidos a um rebaixamento  de categoria. Sob a 
regra atual, tais cortes entravam em vigor no primeiro dia após o término do aviso prévio 
exigido. O Secretariado não estava recomendando qualquer mudança nesta disposição 
porque se a mudança entrasse em vigor a partir da data de notificação do membro do 
pessoal, talvez fosse necessário reaver o salário já pago ao membro do pessoal. Como o 
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Comitê poderia avaliar, tais ressarcimentos eram difíceis para os todos os envolvidos. No 
entanto, ele recomendava que a referência a aviso prévio exigido fosse eliminada, uma 
vez que, em realidade, não havia exigência de aviso prévio para cortes de salário. Ele 
propôs que a regra fosse reescrita do seguinte modo: “Qualquer corte passará a vigorar no 
primeiro dia do mês após a notificação do membro do pessoal sobre a decisão de rebaixar 
a sua categoria e/ou reduzir o seu piso salarial”. 
 
313. O Comitê aceitou esta mudança proposta e aprovou a Resolução CE136.R10, 
confirmando as modificações propostas aos Regulamentos do Pessoal e fixando os 
salários de Diretor Adjunto e Subdiretor, e a Resolução CE136.R9, fixando o salário do 
Diretor e aprovando as modificações aos Regulamentos do Pessoal com respeito aos 
mecanismos para resolução de litígios existentes para os funcionários nacionais. 

Declaração do representante da Associação do Pessoal da RSPA (Documento 
CE136/23) 
 
314. A Sra. Olga Carolina Báscones (presidente, Associação do Pessoal da RSPA) 
resumiu o conteúdo do Documento CE136/23, que apresentava os assuntos que a 
Associação do Pessoal desejava trazer à atenção do Comitê Executivo em sua 136a 
sessão. Estes assuntos estavam relacionados com o fortalecimento de uma estrutura 
institucional para o devido processo e a institucionalização das práticas que contribuiriam 
para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho que permitisse ao pessoal 
salvaguardar suas condições de trabalho ao realizar suas atividades em conformidade 
com os mandatos da Organização. 
 
315. A Associação do Pessoal havia desempenhado um papel proativo e positiva nos 
processos de reforma institucional e implementação das recomendações do Auditor 
Externo. Também havia apoiado a política sobre o assédio no local de trabalho, o 
processo de definição do posto do ombudsman e a elaboração de um código de conduta 
ética para o pessoal. A Associação do Pessoal recebeu com satisfação e estava 
comprometida em apoiar duas das iniciativas incluídas no guia lançado pela Diretora, 
Guia para Transformação Institucional: Iniciativa de Normas para a Responsabilidade 
Sujeita a Prestação de Contas e Transparência e Iniciativa de Estratégia de Recursos 
Humanos. 
 
316. Apesar do progresso feito para melhorar a governança e o devido processo dentro 
da Organização, a Associação do Pessoal considerava que era necessário maior empenho 
para acelerar o progresso em vários assuntos, em particular a contratação do pessoal com 
contrato de curto prazo e consultores. O Documento CE136/23 explicava por que a 
Associação considerava esta questão prioritária e enfatizava a necessidade de seleção do 
pessoal com contrato de curto prazo por meio de um processo competitivo, com 
representantes da Associação do Pessoal nos comitês de seleção. Havia muito tempo que 
a Associação do Pessoal achava que deveria ser representada em todos os comitês de 
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seleção e portanto recebia com satisfação a recente decisão da Diretora de autorizar sua 
representação nos comitês para a seleção de pessoal sênior nos postos P5 e acima. Esta 
decisão fazia com que a OPAS se alinhasse com a política da OMS sobre esta questão. 
 
317. Uma outra questão da Associação do Pessoal era a contratação de aposentados. 
Desde 1985, a posição da Associação havia sido que a recontratação sistemática do 
pessoal aposentado não era uma boa prática e que a OPAS deveria elaborar uma política 
clara sobre o assunto. A recontratação sistemática de aposentados tinha implicações 
sérias, não apenas porque impedia o recrutamento de pessoal novo, mais jovem, mas 
também porque os aposentados não contribuíram para o fundo de pensões enquanto 
estavam empregados, o que tinha o efeito de reduzir o fundo do qual o pessoal atual 
subseqüentemente retiraria seus benefícios de aposentadoria. 
 
318. Na área da avaliação do desempenho, a Associação do Pessoal apoiava a 
implementação de um enfoque de 360 graus, no qual o desempenho do pessoal e da 
gerência seria avaliado de uma maneira que refletisse as interações profissionais de um 
indivíduo não apenas com seu supervisor, mas também com subordinados e seus colegas. 
A Associação do Pessoal também apoiava totalmente a adoção da política proposta de 
igualdade de gênero da OPAS. 
 
319. Em conclusão, ela pediu ao Comitê que assegurasse que qualquer ação sua que 
afetasse o pessoal, como uma decisão sobre a situação dos centros pan-americanos, fosse 
executada em conformidade com as políticas e procedimentos específicos que 
respeitavam a integridade do pessoal e garantia seus direitos. Ela expressou seu 
agradecimento ao Dr. Steiger, como representante do Comitê Executivo, para seus 
esforços para assegurar que o pessoal tivesse voz no processo de implementação das 
recomendações do Auditor Externo. Ela também agradeceu aos outros Membros que 
haviam perguntado as opiniões do pessoal sobre diversas questões e assegurou ao Comitê 
que a Associação do Pessoal continuaria apoiando e contribuindo para o processo de 
transformação em andamento na Organização. 
 
320. O Comitê agradeceu à Sra. Báscones por seu relatório e expressou apoio à 
Associação do Pessoal e sua contribuição à saúde global da Organização. Assinalou-se 
que várias das questões levantadas pela Associação do Pessoal estavam relacionadas com 
problemas também identificados pelo Auditor Externo em seu Relatório Especial de 2004 
e pelo Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI. O Comitê reconhecia que muitas 
destas questões estavam sendo abordadas no processo de reforma institucional e o guia de 
transformação; no entanto, nem sempre era fácil ver as conexões entre as medidas sendo 
tomadas pelo Secretariado e as questões específicas da Associação do Pessoal. Deste 
modo, o Comitê sugeriu que os relatórios futuros elaborados pela Área de Gestão de 
Recursos Humanos deveria incluir uma resposta clara a cada uma das questões levantadas 
pela Associação do Pessoal em sua declaração. 
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321. O Sr. MacMillan elogiou a Associação do Pessoal pelo seu grande empenho, 
subsídios e cooperação para a melhoria das práticas do pessoal da Organização. Ele 
assegurou ao Comitê que a administração estava trabalhando estreitamente com a 
Associação do Pessoal em diversas iniciativas que visavam a abordar suas questões. O 
Secretariado prepararia um documento para o Conselho Diretor que indicaria como cada 
questão estava sendo abordada. Ele observou que o Secretariado havia recentemente 
criado o posto de funcionário graduado para políticas dentro da Área da Gestão de 
Recursos Humanos porque se achou que deveria haver um membro do pessoal que 
pudesse dedicar atenção integral às questões de política do pessoal e formulação de 
políticas. A pessoa recrutada para este posto, que começaria o trabalho em princípios de 
julho, seria capaz de agilizar a resolução de questões tais como as levantados pela 
Associação do Pessoal. 
 
322. Ele concordou com a necessidade de um processo mais competitivo para a 
contratação de consultores de curto prazo e disse que o Secretariado esperava ter 
finalizado a política sobre este assunto a tempo para a apresentação ao 46o Conselho 
Diretor. No entanto, mesmo antes da implementação da política, o Secretariado estava 
adotando medidas para corrigir os problemas identificados tanto pelo Auditor Externo 
como pela Associação de Pessoal. Por exemplo, havia começado a anunciar e recrutar os 
candidatos para vários postos temporários, seguindo o mesmo procedimento como foi 
usado no caso dos postos de caráter permanente. Com respeito à contratação de 
aposentados, ele discordava com a caracterização da Associação de Pessoal desta prática 
como sendo sistemática. Em realidade, a Organização atualmente tinha trabalhando 15 
aposentados, de um total de cerca de 2.000 do quadro de pessoal. Era verdade que havia 
algumas pessoas que haviam sido recontratadas e haviam continuado a trabalhar por 
vários anos após sua aposentadoria, mas ele não descreveria o problema como 
sistemático. De qualquer maneira, como havia sido assinalado anteriormente na sessão, o 
Secretariado estava reavaliando a prática de contratação de aposentados. 
 
323. Quanto às avaliações de 360 graus do desempenho, ele concordava que a 
Organização precisava melhorar seu sistema de controle do desempenho e um dos 
enfoques sendo considerado eram as avaliações de 360 graus. Nesse ínterim, o 
Secretariado estava adotando medidas positivas para melhorar o planejamento e a 
avaliação do desempenho em dois aspectos: estava automatizando o processo e 
introduzindo o controle do desempenho segundo a competência. Previa-se que um 
sistema automatizado de controle do desempenho e avaliação para todo o pessoal estaria 
implantado o mais tardar até janeiro de 2006. 
 
324. O Presidente convidou a Sra. Báscones a compartilhar as visões da Associação do 
Pessoal com respeito a um procedimento de condução de queixas para a OPAS. A Sra. 
Báscones disse que a Associação do Pessoal estava principalmente preocupada com a 
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criação de canais e procedimentos claros de notificação e conduta de queixas e dilemas 
éticos, sobretudo nos casos que não chegavam ao nível das faltas graves flagrantes, como 
fraude. O pessoal precisava saber aonde ir e a quem consultar em caso de terem 
preocupações ou perguntas de cunho ético e precisava estar seguro de que nenhuma 
medida retaliativa seria tomada contra eles ao levantar uma questão ética ou comunicar 
uma suspeita de violação da ética. Na opinião da Associação de Pessoal, o sistema que 
seria futuramente implantado deveria compreender vários estratos e oferecer diversas 
opções para a resolução das queixas, com ação judicial formal como último recurso. Para 
contribuir com de modo mais construtivo ao processo de definir procedimentos eficazes 
para condução de queixas para a Organização, a Associação do Pessoal havia contratado, 
com seus próprios recursos, um estagiário da Georgetown University em Washington, 
D.C. para ajudá-la a analisar as práticas de outras Organizações e identificar as opções 
que talvez fossem cabíveis para a OPAS. 
 
325. O Comitê Executivo agradeceu à Sra. Báscones e tomou nota do relatório. 
 
 
 Assuntos de informação geral  

Resoluções e outras ações da Qüinquagésima Oitava Assembléia Mundial da Saúde de 
interesse ao Comitê Executivo da OPAS (Documento CE136/25) 
 
326. O Dr. Philippe Lamy (gerente de área, Política de Governança e Parcerias, OPAS) 
resumiu as resoluções e outras ações da Qüinquagésima Oitava Assembléia Mundial da 
Saúde que se consideravam de particular interesse ao Comitê Executivo da OPAS. A 
Assembléia havia sido realizada em Genebra, Suíça, de 16 a 25 de maio de 2005. 
Delegados de 28 Países-Membros das Américas haviam participado. O Dr. Miguel 
Fernández Galeano, vice-ministro da Saúde do Uruguai, havia sido eleito vice-presidente, 
e o Dr. Jerome Walcott, ministro da Saúde de Barbados, havia sido eleito presidente do 
Comitê B. 
 
327. O programa da Assembléia havia incluído 22 temas, 15 deles referentes à política 
de saúde e os 7 restantes a assuntos administrativos, orçamentários e institucionais. Como 
em assembléias anteriores, os assuntos haviam sido tratados em uma série de sessões 
plenárias e de comitê. A Assembléia havia adotado 34 resoluções – 15 a mais que em 
2004. Vinte e sete delas tinham relevância especial para os Países-Membros das 
Américas e o Escritório Regional, 22 delas tratavam de assuntos técnicos e de política de 
saúde e os cinco restantes de assuntos administrativos e orçamentários. Chamando 
atenção para a tabela no anexo do Documento CE136/25, Rev. 1, que esclarecia as 
vinculações entre as resoluções da Assembléia Mundial da Saúde e as da OPAS sobre os 
mesmos temas, ele assinalou que algumas das resoluções da Assembléias tratavam de 
temas como malária ou tuberculose, que o Comitê Executivo discutiria na sessão 
corrente. 
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328. Uma das resoluções mais importantes da Assembléia Mundial da Saúde havia 
sido a que tratava da revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI). Para se 
chegar a um consenso neste tema havia sido necessário um intenso processo de consulta e 
negociação, em particular nas sessões regionais e sub-regionais antes da Assembléia. Ele 
recordou que a Resolução CD43.R13 do Conselho Diretor havia insistido para que os 
Países-Membros da OPAS participassem ativamente do processo de revisão, que de fato 
havia ocorrido. A Resolução WHA58.3 reiterava aos Países-Membros da OMS a 
capacitar, fortalecer e manter as capacidades requeridas sob o novo RSI e a mobilizar os 
recursos necessários para esta finalidade. Também pedia nos Países-Membros para 
prestar apoio aos países em desenvolvimento e países com economias em transição para 
capacitar, fortalecer e manter as capacidades de saúde pública necessárias sob o novo 
Regulamento. Um relatório sobre a implementação do RSI deveria ser apresentado à 
Assembléia Mundial da Saúde em 2008. O novo Regulamento representavam um desafio 
que representariam muitas demandas à Organização, em particular no nível nacional e 
nos escritórios regionais. Os requisitos de capacidade básica de supervisão e resposta 
estabelecidos no Regulamento criavam uma estrutura de referência para melhorar as 
capacidades dos serviços nacionais de saúde, e a OPAS certamente precisaria elaborar 
um plano de ação para implementar o apoio necessário aos países. 
 
329. Comentando sobre a importância do trabalho das missões dos Países-Membros 
em Genebra, ele disse que o Secretariado estava desenvolvendo uma relação cada vez 
mais próxima com elas e asseguraria para que tivessem todas as informações e 
documentação de que necessitassem. 
 
330. O Presidente, falando em nome dos Estados Unidos, observou que seu país estava 
atualmente realizando um estudo, cobrindo os cinco últimos anos, do progresso feito na 
implementação das resoluções da Assembléia Mundial da Saúde . Ele se comprometeu a 
fornecer os resultados deste estudo durante o 46o Conselho Diretor. Ele também 
observou que seu país havia sido eleito presidente do GRUA (Grupo das Américas) para 
o ano corrente e disse que os Estados Unidos fariam tudo ao seu alcance para facilitar a 
circulação das informações de Genebra para os países da Região. 
 
331. O Comitê tomou nota do relatório sobre a Quinquagésima Oitava Assembléia 
Mundial da Saúde. 
 
 
Outros assuntos 
 
332. Os delegados do Canadá e dos Estados Unidos pediram com insistência ao 
Secretariado que distribuísse os documentos ao Conselho Diretor o quanto antes. O 
delegado do Canadá observou que a distribuição tardia dos documentos dos Órgãos 
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Diretivos havia sido um problema permanente e enfatizou que os Países-Membros 
precisavam dispor deles com bastante antecedência antes das sessões para fazê-los 
circular e receber os comentários dos devidos funcionários graduados em seus governos 
respectivos. Sua delegação pensava seriamente no assunto de talvez propor que os temas 
para os quais documentação adequada não havia sido fornecida dentro do prazo de 
entrega seriam retirados da agenda. O Canadá também acreditava que o prazo para enviar 
os documentos aos Países-Membros talvez devesse ser estendido para seis semanas antes 
da abertura de uma sessão. 
 
333. Como ele havia dito anteriormente na sessão, e em sessões anteriores, todos os 
documentos apresentados aos Órgãos Diretivos pela primeira vez deveriam trazer 
informações sobre os recursos empregados na área ou atividade em questão, inclusive 
não apenas os recursos financeiros mas também recursos humanos e tempo do pessoal. 
Os documentos também deveriam indicar a repercussão que as atividades da OPAS 
estavam tendo ou que eram previstas, nas populações marginalizadas, em particular nos 
povos indígenas e mulheres. 
 
334. Para agilizar a consideração dos temas da agenda e dar bastante tempo para 
discussão pelos Países-Membros, o Canadá sugeria que um limite de dez minutos devesse 
ser fixado para as apresentações por parte do Secretariado nas sessões dos Órgãos 
Diretivos. 
 
335. O delegado de Cuba disse que seu Governo gostaria de seguir o excelente 
exemplo dado pela Argentina e estender sua hospitalidade ao Comitê para sua 138a 
sessão em junho de 2006. Além dos benefícios gerais de realizar as reuniões fora da 
Sede, que outros delegados haviam mencionado, a realização da sessão em Cuba 
ofereceria uma oportunidade aos Membros para conhecer o sistema de saúde de seu país 
com os próprios olhos e observar o trabalho da OPAS com Cuba, um esforço de 
colaboração de muitos anos que havia proporcionado resultados bastante satisfatórios. 
 
336. A Diretora agradeceu ao delegado de Cuba pelo convite e se comprometeu a 
realizar os estudos de viabilidade e de custos necessários para realizar uma sessão dos 
Órgãos Diretivos fora da sede da OPAS. Com respeito à distribuição dos documentos, ela 
pediu compreensão e isenção. Ela assinalou que no caso do orçamento, por exemplo, 
simplesmente não seria viável enviar o documento com seis semanas de antecedência da 
sessão de junho do Comitê Executivo. A OPAS não poderia finalizar seu documento de 
orçamento até que o orçamento da OMS fosse aprovado, e isso não ocorria até o final de 
maio. Como resultado, a OPAS tinha menos de um mês para preparar o documento e 
traduzi-lo nos idiomas oficiais. Seria muito difícil para o Secretariado produzir o 
documento para o Comitê Executivo mais cedo do que era feito. 
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Encerramento da sessão 
 
337. O Presidente do Comitê reiterou seu agradecimento ao governo da Argentina por 
patrocinar a 136a sessão e, depois da troca usual de cortesias, declarou a sessão encerrada. 
 
 
Resoluções e decisões 
 
338. A seguir as resoluções e as decisões adotadas pelo Comitê Executivo em sua 136a 
sessão: 
 

Resoluções 
 
CE136.R1 Organizações Não-Governamentais que mantêm Relações Oficiais 

com a OPAS 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo estudado o relatório do Comitê Permanente sobre as Organizações Não-
Governamentais (Documento CE136/10, Add. I); e 
 
 Consciente das disposições constantes do documento Princípios que Regem as 
Relações entre a Organização Pan-Americana da Saúde e as Organizações Não-
Governamentais (1995, revisado em 2000), 
 

RESOLVE:  
 
1.  Admitir a Confederação Médica da América Latina e Caribe (COMFEMEL) para 
relações oficiais com a OPAS, sob a condição de que a ação estabelecida no respectivo 
acordo seja examinada na reunião do Comitê Permanente sobre as ONG em 2007.  
 
2. Prosseguir, por um período de quatro anos, com as relações oficiais entre a OPAS 
e a Sociedade Americana de Microbiologia (ASM), a Associação Interamericana de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS), a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 
a Associação Latino-Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública (ALAESP), 
a Federação Latino-Americana da Industria Farmacêutica (FIFARMA), a organização 
March of Dimes, a Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) e a Associação Mundial de 
Sexologia (FOI).  
 
3.  Solicitar à Diretora que:  
 
(a) informe as respectivas ONG sobre as decisões tomadas pelo Comitê Executivo;  
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(b) continue desenvolvendo relações de trabalho dinâmicas com as ONG 
interamericanas de interesse para a Organização em áreas que se enquadrem 
nas prioridades programáticas adotadas pelos Órgãos Dirigentes para a OPAS; e 

 
(c) continue fomentando as relações entre os Estados membros e as ONG que 

trabalhem no campo da saúde.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R2 Política de igualdade de gênero na OPAS 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo considerado a proposta da Diretora sobre a implementação de uma Política 
de Igualdade de Gênero na OPAS (Documento CE136/8), bem como as recomendações 
do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento; e  
 
 Tendo tratado amplamente do assunto em sua reunião, 
 

RESOLVE:  
 

 Recomendar ao Conselho Diretor que adote uma resolução conforme os termos 
seguintes:  
 
O 46o CONSELHO DIRETOR, 
 
 Tendo considerado o Documento CD46/___ sobre a implementação de uma 
Política de Igualdade de Gênero na OPAS;  
 
 Levando em consideração a persistência das desigualdades de gênero na saúde e 
no desenvolvimento no Hemisfério;  
 

 Recordando a Declaração de Pequim (1995), as recomendações de Pequim  
Mais 10 (2005) e a Declaração de Desenvolvimento do Milênio (2000);  
 
 Consciente da existência de evidências internacionalmente aceitas indicando que 
a incorporação dos critérios da igualdade de gênero às políticas e programas de saúde 
correspondem aos princípios, eficácia e eficiência da prática da saúde pública;  
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 Reconhecendo o debate sobre uma Política de Igualdade de Gênero da OMS e a 
adoção e execução de políticas de igualdade de gênero nos países membros, no sistema 
das Nações Unidas e no sistema interamericano; e 
 
 Observando a necessidade de tomar todas as medidas adequadas para prevenir o 
tráfico de pessoas na Região, particularmente de mulheres e meninas, e de eliminar sua 
demanda, e reconhecendo que a pobreza e a desigualdade de gênero são os fatores que 
estão na raiz do tráfico, sobretudo de mulheres e meninas,  
 

RESOLVE: 
 
1. Adotar a Política de Igualdade de Gênero na OPAS/OMS.  
 
2. Instar os Estados membros a:  
 
(a) implementar a Política de Igualdade de Gênero, em colaboração com os 

respectivos setores do governo, o sistema das Nações Unidas, os organismos 
interamericanos e os interessados da sociedade civil; 

 
(b) gerar e analisar dados desagregados por sexo e outras variáveis pertinentes;  
 
(c) incluir nos cálculos do financiamento sanitário nacional e dos gastos sanitários 

nacionais, quando cabível, as contribuições não remuneradas de mulheres e 
homens ao sistema de atenção de saúde;  

 
(d) incorporar uma perspectiva de igualdade de gênero, quando cabível, ao 

desenvolvimento, monitoramento e avaliação das políticas e programas, bem 
como às atividades de pesquisa e treinamento; e 

 
(e) empenhar-se para obter a paridade entre os sexos nos assuntos do recrutamento e 

da promoção profissionais, inclusive o emprego em cargos que envolvam tomada 
de decisões. 
 

3. Solicitar à Diretora que, dentro dos meios financeiros disponíveis:  
 
(a) elabore, para a execução da Política de Igualdade de Gênero, um Plano de Ação 

que inclua um sistema de monitoramento do desempenho e de responsabilização;  
 
(b) confira prioridade à geração e análise de dados, desagregados por sexo e por 

outras variáveis pertinentes;  
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(c) incorpore o enfoque de gênero às políticas e programas da Organização, inclusive 
às atividades de pesquisa e treinamento;  

 
(d) prepare materiais de treinamento e programas que promovam a igualdade de 

gênero;  
 
(e) apóie os esforços dos Estados membros e da sociedade civil para monitorar o 

impacto das políticas e programas de saúde sobre a igualdade de gênero, bem 
como sobre a redução da mortalidade materna e da violência por razão de sexo;  

 
(f) empenhe-se para obter a paridade entre os sexos nos assuntos do recrutamento e 

da promoção profissionais, inclusive o emprego em cargos que envolvam tomada 
de decisões dentro da Secretaria; e 

 
(g) inclua a igualdade de gênero nos diferentes fóruns políticos e de gestão realizados 

pela Organização nos níveis regional, sub-regional e nacional.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R3 Processo de fortalecimento institucional da Repartição Sanitária Pan-

Americana 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Tendo considerado o Relatório do Grupo de Trabalho sobre uma OPAS para o 
Século XXI (Documento CE136/5), 
 

RESOLVE:  
 

Recomendar ao Conselho Diretor que adote uma resolução conforme os termos 
seguintes:  
 
O 46o CONSELHO DIRETOR, 
 
 Considerando os vários processos que tem examinado sistematicamente o 
funcionamento da Organização Pan-Americana da Saúde visando fortalecê-la para 
melhor suprir as necessidades dos países membros;  
 

Tendo em mente que o 44o Conselho Diretor da OPAS solicitou que o Comitê 
Executivo estabelecesse um grupo de trabalho sem prazo de funcionamento para 
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examinar a situação da OPAS no século XXI, apresentasse o seu relatório e formulasse 
recomendações ao Conselho Diretor;  
 

Tendo considerado o Relatório do Grupo de Trabalho sobre uma OPAS para o 
Século XXI (Documento CE136/5); 
 

Tomando nota do documento CE136/14, “Atualização sobre o Processo de 
Mudança Institucional dentro da Repartição Sanitária Pan-Americana”; e 
 

Recordando a Resolução CE134.R5, que solicita à Repartição Sanitária Pan-
Americana informar regularmente o Comitê Executivo sobre o trabalho do Gabinete de 
Supervisão Interna (Office of Internal Oversight Services), e a Decisão CE135(D7) com 
respeito à execução das Recomendações do Relatório Especial do Auditor Externo, 
 

RESOLVE: 
 
1. Apresentar as suas felicitações e seu agradecimento ao Grupo de Trabalho sobre 
uma OPAS para o Século XXI por seu relatório.  
 
2. Tomar conhecimento do Relatório do Grupo de Trabalho sobre uma OPAS para o 
Século XXI e de suas recomendações.  
 
3. Louvar a Diretora pelas mudanças institucionais executadas até o momento dentro 
da Repartição Sanitária Pan-Americana.  
 
4. Solicitar que a Unidade de Supervisão Interna (Office of Internal Oversight 
Services) da OMS mantenha o Comitê Executivo informado mediante um relatório anual.  
 
5. Agradecer ao Presidente e ao Presidente anterior do Comitê Executivo por seu 
trabalho no monitoramento da implementação das recomendações do Relatório Especial 
do Auditor Externo pela Secretaria.  
 
6. Solicitar à Diretora que:  
 
(a) ponha em prática as recomendações do Auditor Interno;  
 
(b) complete a execução das recomendações do Relatório Especial do Auditor 

Externo, em particular as que se centram nos sistemas de processamento de 
queixas e nos recursos humanos; e 

 
(c) ao preparar o próximo Plano Estratégico para o trabalho da Repartição Sanitária 

Pan-Americana, leve em consideração os resultados do relatório e das 
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recomendações do Grupo de Trabalho sobre uma OPAS para o Século XXI, as 
mudanças institucionais dentro da Repartição Sanitária Pan-Americana e as 
recomendações do Relatório Especial do Auditor Externo. 

 
(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 

 
CE136.R4 Arrecadação das cotas 
 
A 136ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Tendo considerado o relatório da Diretora sobre a arrecadação das cotas 
(Documento CE136/20 e Add. I), bem como o relatório fornecido sobre os Estados 
membros em atraso no pagamento de suas cotas na medida em que podem estar sujeitos à 
aplicação do Artigo 6.B da Constituição da Organização Pan-Americana da Saúde;  
 
 Tomando nota das disposições do Artigo 6.B da Constituição da OPAS 
relacionadas com a suspensão dos privilégios de voto dos países membros que não 
cumpram suas obrigações financeiras e com a eventual aplicação dessas disposições 
àqueles países membros que não cumpram seu plano de pagamentos diferidos aprovado; 
e 
 
 Observando, com inquietação, que 24 Estados membros ainda não efetuaram 
qualquer pagamento de suas cotas de 2005 e que o montante arrecadado referente às 
cotizações de 2005 representa apenas 13% das cotizações totais para o corrente ano, 
 

RESOLVE: 
 
1.  Tomar nota do relatório da Diretora sobre a arrecadação das cotas (Documento 
CE136/20 e Add. I).  
 
2. Agradecer aos Estados membros que já efetuaram os pagamentos relativos a 2005 
e instar os demais Estados membros a pagarem todas as suas contribuições pendentes o 
mais breve possível.  
 
3. Recomendar ao 46o Conselho Diretor que aplique rigorosamente as restrições de 
voto previstas no Artigo 6.B da Constituição da OPAS àqueles países membros que, até a 
abertura dessa sessão, não tenham efetuado os pagamentos necessários para cumprir seus 
compromissos de cotas e àqueles que não tenham feito os pagamentos programados em 
conformidade com seus planos de pagamentos diferidos. 
 
4.  Solicitar à Diretora que:  
 



CE136/FR (Port.) 
Página 98 
 
 

  

a) continue comunicando aos Estados membros qualquer saldo devido e que informe 
o 46o Conselho Diretor sobre a situação da arrecadação das cotas; e 

 
b) continue a explorar os mecanismos que contribuam para o pagamento pontual das 

cotas pelos Estados membros.  
 
(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R5 A Malária e as Metas de Desenvolvimento Internacionalmente 

acordadas, inclusive as constantes da Declaração do Milênio 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Tendo considerado o Documento CE136/16 sobre a Iniciativa Roll Back Malaria 
(Fazer Recuar o Paludismo) nas Américas e a meta de desenvolvimento 
internacionalmente acordada com referência à malária constante da Declaração do 
Milênio das Nações Unidas,  
 

RESOLVE: 
 

Recomendar ao Conselho Diretor que adote uma resolução conforme os termos 
seguintes:  
 
O 46o CONSELHO DIRETOR, 
 

Tendo considerado o Documento CD46/___ sobre a malária, o qual propõe que os 
Estados membros mantenham seus esforços para combater a malária fortalecendo a 
capacidade nacional em todos os níveis de serviço a fim de preservar os avanços obtidos 
e reduzir ainda mais a carga da doença nos locais onde continua a ser um problema da 
saúde pública;  

 
 Levando em consideração que o 42o Conselho Diretor instou os Estados membros 
a adotarem a Iniciativa Roll Back Malaria nos territórios onde a malária ainda constitui 
problema de saúde pública e a se comprometerem a fazer uma avaliação anual do 
progresso alcançado nas distintas áreas da iniciativa até que a malária seja eliminada 
como problema de saúde pública na Região;  
 
 Preocupado com o fato de esta enfermidade continuar a ser um problema de saúde 
pública em vários territórios e atento à necessidade de esforços constantes para alcançar 
as metas da iniciativa Roll Back Malaria e da Declaração do Milênio para 2010 e 2015, 
respectivamente;  
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 Reconhecendo o potencial para maior apoio financeiro aos países para o controle 
da malária pelo Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, e preocupado 
com o risco de os critérios de elegibilidade do Fundo excluírem muitos países da Região 
da possibilidade de acesso a futuras subvenções; e 
 
 Observando o relatório sobre a malária do secretariado da OMS à quinquagésima 
oitava Assembléia Mundial da Saúde e a resolução WHA58.2 sobre o “Controle da 
Malária”, 
 

RESOLVE: 
 
1. Instar os Estados membros a: 
 
(a) estabelecer políticas e planos operacionais nacionais para garantir a acessibilidade 

às intervenções de prevenção e controle para as pessoas em risco de contrair 
malária ou afetadas por esta enfermidade, a fim de atingir uma redução da carga 
de malária de pelo menos 50% até 2010 e 75% até 2015; 

 
(b) efetuar avaliações anuais do progresso nacional da iniciativa Roll Back Malaria; 
 
(c) alocar recursos nacionais, mobilizar recursos adicionais e utilizá-los eficazmente 

ao executar as intervenções adequadas de prevenção e controle da malária, e 
comprometer-se a efetuar avaliações regulares de seu progresso; 

 
(d) levar em consideração a necessidade de incluir pessoal com treinamento sobre 

malária ao avaliar as necessidades de recursos humanos dos sistemas de saúde, e 
tomar medidas para assegurar o recrutamento, treinamento e retenção do pessoal 
de saúde; 

 
(e) promover a comunicação, coordenação e colaboração entre as unidades de 

controle da malária e outras unidades e instituições técnicas, inclusive as 
organizações não-governamentais, o setor privado e universidades, e fortalecer a 
colaboração entre países para reduzir a carga e evitar a disseminação da malária 
através das fronteiras;  

 
(f) implementar enfoques integrados para a prevenção e controle da malária mediante 

a colaboração multissetorial e a participação comunitária;  
 
(g) procurar reduzir os fatores de risco de transmissão mediante o controle integrado 

de vetores, e promover a melhoria das condições locais e ambientais, e também 
meios saudáveis, e ampliar o acesso aos serviços de saúde para reduzir a carga da 
doença; e 
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(h) defender de modo coordenado, por intermédio de seus representantes no conselho 
diretor do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, e por outros 
canais diplomático de alto nível, inclusive a Cúpula das Américas, o acesso 
eqüitativo dos países e parceiros da Região aos recursos do Fundo Global. 

2. Solicitar à Diretora que: 
 
(a) continue a prestar cooperação técnica e a coordenar os esforços para reduzir a 

malária nos países endêmicos e prevenir nova ocorrência da transmissão onde já 
foi eliminada;  

 
(b) criar e sustentar mecanismos para monitorar o progresso da prevenção e controle 

da malária, e expedir relatórios regulares a respeito;  
 
(c) ajudar os Estados membros, se cabível, a desenvolver e executar mecanismos 

eficazes e eficientes para a mobilização e uso dos recursos;  
 
(d) iniciar e apoiar iniciativas sub-regionais e plurinacionais para prevenir e controlar 

a malária entre populações móveis, assim como em áreas do interesse 
epidemiológico comum, em particular as de zonas fronteiriças;  

 
(e) ajudar os Estados membros, se cabível, na execução de projetos financiados pelo 

Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R6 Relatório de progresso acerca da iniciativa e plano de ação global sobre 

sangue seguro para 2005-2010 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo analisado o Documento CD136/15, Relatório de Progresso acerca da 
Iniciativa e Plano de Ação Global sobre Sangue Seguro para 2005-2010, 
 

RESOLVE:  
 
 Recomendar ao Conselho Diretor que adote uma resolução conforme os termos 
seguintes:  
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O 46° CONSELHO DIRETOR, 
 
 Observando a importância das transfusões de sangue para o adequado tratamento 
e qualidade de vida dos pacientes, e para sua sobrevivência;  
 
 Tendo estudado o relatório da Diretora sobre o progresso da Iniciativa de 
Segurança Hematológica; 
 
 Reconhecendo os avanços alcançados com a triagem dos marcadores de infecção 
no sangue e a redução no risco de infecções transmitidas por transfusão na Região;  
 
 Consciente dos esforços envidados pelo Secretariado e pelos Programas 
Nacionais de Sangue dos Estados membros para avaliar em conjunto a obra anterior e 
desenvolver um plano regional de ação a fim de melhorar a segurança das transfusões nas 
Américas até o ano de 2010;  
 
 Preocupado por não ter sido alcançadas na Região as metas identificadas pela 
Assembléia Mundial da Saúde em 1975 e pelos Órgãos Dirigentes da Organização Pan-
Americana da Saúde na década passada;  
 
 Reconhecendo que, para conseguir provisão suficiente, sangue de qualidade 
adequada e adequada segurança nas transfusões, é preciso revisar e ajustar os atuais 
enfoques nacionais; 
 
 Reconhecendo que ainda é limitado o número de doadores voluntários na Região 
das Américas; 
 
 Acolhendo a resolução WHA58.13 da Assembléia Mundial da Saúde sobre 
segurança das transfusões - proposta para instituir um Dia Mundial do Doador de Sangue; 
e 
 
 Motivado pelo espírito do pan-americanismo, pela eqüidade e pelas metas de 
desenvolvimento relacionadas com a saúde internacionalmente acordadas na Declaração 
do Milênio das Nações Unidas, 
 

RESOLVE:  
 
1. Instar os Estados membros a:  
 
(a) analisar o progresso e os desafios na busca da suficiência, da qualidade, da 

segurança e do uso adequado do sangue e dos produtos sangüíneos em seus 
países;  
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(b) adotar oficialmente o Plano Regional de Ação para a Segurança da Transfusão 
2006-2010, alocar os recursos de modo adequado e usá-los eficientemente para 
alcançar seus objetivos;  

 
(c) promover a participação dos setores público e privado, dos ministérios da 

Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social, bem como da sociedade civil, nas 
atividades internacionais, nacionais e locais empreendidas para pôr em prática o 
Plano Regional; e 

 
(d) Fortalecer os serviços hematológicos e melhorar sua eficiência, promovendo ao 

mesmo tempo uma cultura da doação de sangue voluntária e não remunerada.  
 
1. Solicitar à Diretora que:  
 
(a) coopere com os Estados membros na formulação de suas políticas e estratégias 

nacionais de sangue e para o fortalecimento dos serviços hematológicos, a fim de 
garantir a segurança das transfusões;  

 
(b) promova a aplicação, no nível local, de padrões de qualidade e de metodologias 

certificadas para a melhoria dos produtos de segurança hematológica e da 
transfusão de sangue, usando um enfoque multidisciplinar;  

 
(c) trabalhe com os Estados membros para monitorar a elaboração dos programas 

nacionais de sangue e a segurança da transfusão;  
 
(d) informe periodicamente os Órgãos Dirigentes sobre o progresso na execução do 

Plano Regional de Ação para a Segurança da Transfusão, inclusive suas 
limitações; e 

 
(e) mobilize recursos para apoiar o Plano Regional de Ação para a Segurança da 

Transfusão.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R7 Estratégia Regional para o controle da Tuberculose para 2005-2015 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo visto o documento “Estratégia Regional para o Controle da Tuberculose 
para 2005-2015” (Documento CE136 /17);  
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 Reconhecendo que, embora sejam possíveis sua prevenção e cura, a tuberculose 
continua a constituir um problema da saúde pública importante nas Américas, pois cada 
ano é responsável por mais de 230.000 casos e 53.000 mortes;  
 
 Considerando a situação epidemiológica diversa nos vários Estados membros, 
assim como as distintas características de seus sistemas de saúde e os níveis de 
desenvolvimento de seus programas nacionais contra a tuberculose;  
 

Consciente de que o controle da tuberculose enfrenta desafios como a coinfecção 
TB/HIV, a tuberculose com farmacorresistência múltipla e a reforma do setor de saúde;  
 

Considerando que a estratégia internacionalmente reconhecida para o controle da 
tuberculose é o DOTS (Directly Observed Treatment Short-Course), ou tratamento curto 
diretamente observado, que em 2003 atingiu a cobertura de 78% da população das 
Américas e está progredindo muito na detecção e administração dos casos de tuberculose;  
 

Considerando a necessidade de intensificar esforços para alcançar os indicadores 
e metas para a tuberculose estabelecidos pela Stop TB Initiative (Iniciativa Deter a 
Tuberculose) da Organização Mundial da Saúde, bem como aqueles definidos no âmbito 
das Metas de Desenvolvimento constantes do conjunto inscrito na Declaração do Milênio 
para o ano 2015; e 
 

Reconhecendo a resolução 58,14 da Assembléia Mundial da Saúde sobre 
financiamento sustentável para a prevenção e controle da tuberculose, 
 

RESOLVE:  
 
1. Instar os Estados membros a:  

 
(a) confirmar o controle da tuberculose como programa de saúde prioritário e 

ampliar, melhorar ou prosseguir a implementação da estratégia DOTS;  
 
(b) considerar o Plano Regional ao formular planos nacionais, com os objetivos de 

preservar os ganhos recentes e alcançar as metas de desenvolvimento relacionadas 
com a saúde internacionalmente acordadas para o ano de 2015 na Declaração do 
Milênio;  

 
(c) fortalecer os sistemas de saúde a fim de pôr em prática e reforçar as estratégias 

para o controle da tuberculose com farmacorresistência múltipla, inclusive DOTS 
plus, a fim de estreitar a colaboração entre os programas de tuberculose e de 
HIV/AIDS;  
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(d) fomentar a colaboração entre os setores público e privado, a sociedade civil, os 
organismos das Nações Unidas e outros interessados, e considerar a possibilidade 
de formar parcerias nacionais de Stop TB Initiative para manter e reforçar os 
programas nacionais contra a tuberculose; e 

 
(e) alocar os recursos financeiros e humanos necessários ao controle da tuberculose, 

para que os pacientes tenham acesso ao padrão universal de atenção com base em 
diagnóstico, tratamento e relatórios adequados, compatíveis com a estratégia 
DOTS.  

 
2. Solicitar à Diretora que:  
 
(a) consolide e fortaleça o compromisso da OPAS com o apoio à ampliação e à 

sustentabilidade da estratégia DOTS na Região;  
 
(b) coopere tecnicamente com os países para lidar com os novos desafios 

apresentados pela tuberculose;  
 
(c) incentive as parcerias com os setores público e privado e com organismos 

técnicos e financeiros que trabalhem no controle da tuberculose a apoiarem as 
parcerias Stop TB nas Américas; e 

 
(d) melhore a formulação e implementação das estratégias integrais de saúde pública 

para o controle da tuberculose mediante a alocação de recursos, compartilhando 
com as experiências e o desenvolvimento de ferramentas de avaliação.  

 
(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 

 
 
CE136.R8 Estratégia para o futuro dos Centros Pan-Americanos: Função dos 

centros pan-americanos na cooperação técnica da OPAS 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Tendo examinado os documentos que compilam e atualizam as informações 
acerca de vários assuntos técnicos, gerenciais e administrativos pertinentes à operação 
geral dos centros pan-americanos como uma das modalidades da cooperação técnica da 
OPAS;  
 

Tendo em mente as atuais necessidades de cooperação identificadas pelos Estados 
membros, a capacidade institucional nacional e a urgente necessidade de otimizar o uso 
dos recursos alocados à Organização;  
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Reconhecendo que a Resolução CSP20.R31 da 20ª Conferência Sanitária Pan-
Americana identificou os centros pan-americanos como uma modalidade de cooperação 
técnica temporária a ser usada contanto que nenhuma instituição adequada estivesse 
disponível para tratar dos problemas de interesse comum dos Estados membros;  

 
Observando que nas últimas décadas os países da Região desenvolveram 

significativa capacidade institucional nacional para tratar de numerosos problemas locais 
de saúde e que esta infra-estrutura institucional, por sua vez, tornou-se um importante 
instrumento da cooperação técnica da OPAS;  
 

Reconhecendo a nova política orçamentária para programas regionais adotada 
pelo 45o Conselho Diretor em 2004 e a nova Estratégia de Gestão para o Trabalho da 
Repartição Sanitária Pan-Americana no Período 2003-2007, adotada pelo 44o Conselho 
Diretor em 2003;  
 

Levando em consideração que as decisões relativas à desativação de um centro 
pan-americano devem nortear-se pelas seguintes diretrizes:  
 

(a) minimizar qualquer impacto negativo potencial sobre a saúde pública na Região;  
 

(b) maximizar a capacidade do Secretariado da OPAS para prestar cooperação técnica 
de modo mais eficaz e eficiente;  

 
(c) assegurar que nenhum recurso do orçamento ordinário da OPAS não destinado 

originalmente a um centro seja usado para cobrir um compromisso financeiro de 
um governo anfitrião;  

 
(d) estimular a obtenção e manutenção das contribuições financeiras de um governo 

anfitrião ao longo do tempo; e 
 

(e) analisar os fluxos de financiamento e as dívidas e obrigações em atraso de um 
centro, inclusive a repercussão de tais obrigações em atraso sobre a operação de 
um centro;  

 
Atendendo aos repetidos apelos dos Órgãos Dirigentes por uma avaliação regular 

dos centros pan-americanos como parte do processo de planejamento dos programas de 
cooperação técnica; e 
 

Tendo analisado as propostas para a redefinição da função e reorganização 
institucional do Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente 
(CEPIS), do Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano 
(CLAP) e do Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses (INPPAZ), 
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RESOLVE: 
 
1. Instar os Estados membros a:  
 
(a) tomar nota da reorganização da Área de Desenvolvimento Sustentável e Saúde 

Ambiental (SDE), que descentraliza a cooperação técnica regional na área do 
abastecimento de água e esgoto e manejo de lixo para o CEPIS; e 

 
(b) tomar nota da reorganização da Área da Família e Saúde da Comunidade (FCH), 

que descentraliza para o CLAP a cooperação técnica regional para o 
monitoramento e redução dos riscos reprodutivos e perinatais, bem como dos 
riscos para a saúde da mulher.  

 
2. Solicitar à Diretora que: 
 
(a) reorganize e simplifique a capacidade de cooperação técnica em matéria de 

inocuidade dos alimentos nos níveis nacional, sub-regional e regional;  
 
(b) desative o Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses 

(INPPAZ), criado mediante a Resolução CD35.R21 de 1991;  
 
(c) apresente à 138a sessão do Comitê Executivo uma análise do Centro Pan-

Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA) e do Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), bem como uma proposta 
para alinhar o Centro de Epidemiologia do Caribe sub-regional (CAREC), o 
Instituto Caribenho de Alimentação e Nutrição (CFNI) e o Instituto de Nutrição 
da América Central e Panamá (INCAP) com os critérios sub-regionais de 
alocação fixados pela nova política regional, em consulta com as respectivas 
instituições sub-regionais; e 

 
(d) apresente ao 46o Conselho Diretor, para sua informação, uma atualização do 

planejamento para a reorganização e simplificação da capacidade de cooperação 
técnica em matéria de inocuidade dos alimentos durante o próximo biênio.  

 
(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
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CE136.R9 Salário do Diretor e confirmação das emendas ao Regulamento do 
Pessoal da Repartição Sanitária Pan-Americana 

 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Levando em consideração as ações da 58a Assembléia Mundial da Saúde com 
respeito à remuneração dos Diretores Regionais, do Diretor Geral Adjunto e do Diretor 
Geral;  
 

Tendo em mente as disposições do Artigo 020 do Regulamento do Pessoal e 3.1 
do Estatuto do Pessoal da RSPA, bem como a Resolução CD20.R20 do 20° Conselho 
Diretor, 
 

RESOLVE:  
 
 Recomendar ao 46o Conselho Diretor que adote a seguinte resolução: 
 
O 46o CONSELHO DIRETOR, 
 

Considerando a revisão da escala salarial básica para as categorias de pessoal 
profissional e superior, em vigor a partir de 1° de janeiro de 2005;  
 
 Levando em conta a decisão do Comitê Executivo, em sua 136a sessão, no sentido 
de ajustar os salários do Subdiretor e do Diretor Adjunto; e 
 
 Observando a recomendação do 136° Comitê Executivo com respeito ao salário 
do Diretor, 
 

RESOLVE: 
 
1.  Fixar, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2005, o salário do Diretor com 
dependentes em US$ 127.970 por ano e em US$ 115.166 por ano sem dependentes.  
 
2. Aprovar as emendas aos artigos 1.13 e 1.15 do Regulamento do Pessoal no que se 
refere aos mecanismos de solução de controvérsias disponíveis para os empregados 
nacionais da Organização, com vigência a partir de 1° de julho de 2005.  
 
3.  Tomar nota das modificações ao Regulamento do pessoal efetuadas pela Diretora 
e da sua confirmação pelo Comitê Executivo em sua 136a sessão.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
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CE136.R10 Confirmação das modificações ao Regulamento de Pessoal da 
Repartição Sanitária Pan-Americana 

 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo considerado as modificações ao Regulamento de Pessoal da Repartição 
Sanitária Pan-Americana apresentadas pela Diretora no anexo ao Documento CE136/22;  
 
 Levando em consideração as ações da 58a Assembléia Mundial da Saúde com 
respeito à remuneração dos Diretores Regionais, Subdiretores Gerais e o Diretor Geral;  
 
 Tendo em mente as disposições do Artigo 020 do Regulamento do Pessoal e 3.1 
do Estatuto do Pessoal da RSPA; e 
 
 Reconhecendo que é necessária uma uniformidade nas condições de emprego do 
pessoal da RSPA e da OMS, 
 

RESOLVE:  
 
1. Fixar, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2005:  

 
(a) o salário anual do Diretor Adjunto em US$ 117.373 com dependentes e $ 106.285 

sem dependentes; e 
 
(b) o salário anual do Subdiretor em US$ 116.373 com dependentes e $ 105.285 sem 

dependentes.  
 
2. Confirmar, em conformidade com o Artigo 020 do Regulamento do Pessoal, as 
emendas ao Regulamento do Pessoal efetuadas pela Diretora com vigência a partir de 1° 
de janeiro de 2005, especificamente: 
 
(a) o Artigo 320.5 do Regulamento do Pessoal sobre as nomeações temporárias;  
 
(b) o Artigo 330.2 do Regulamento do Pessoal sobre os salários do pessoal nas 

categorias profissionais e superiores;  
 
(c) os Artigos 350 e 355 do Regulamento do Pessoal no que se refere aos níveis do 

subsídio de educação e subsídio de educação especial;  
 
(d) o Artigo 340 do Regulamento do Pessoal sobre os subsídios por dependente;  
 
(e) o Artigo 370 do Regulamento do Pessoal sobre auxílio para repatriação;  
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(f) os Artigos 380.3.1, 380.3.2 e 550.1 do Regulamento do Pessoal no que se refere 
aos pagamentos e deduções;  

 
(g) o novo Artigo 495 do Regulamento do Pessoal e o Artigo 630.8 do Regulamento 

do Pessoal sobre os beneficiários dos funcionário;  
 
(h) o Artigo 550.1 do Regulamento do Pessoal pertinente ao aumento dentro do 

mesmo grau;  
 
(i) o Artigo 560 do Regulamento do Pessoal relativo às promoções;  
 
(j) o Artigo 650 do Regulamento do Pessoal relativo à licença especial;  
 
(k) o Artigo 760.6 do Regulamento do Pessoal sobre a licença-paternidade;  
 
(l) o Artigo 855.3 do Regulamento do Pessoal pertinente à remoção de bens 

domésticos; e 
 
(m) o Artigo 740.1 do Regulamento do Pessoal no que se refere à licença por 

enfermidade.  
 
3. Confirmar, em conformidade com o Artigo 020 do Regulamento do Pessoal, as 
emendas ao Regulamento de Pessoal efetuadas pela Diretora com vigência a partir de 1° 
de julho de 2005, especificamente: 
 
(a) o Artigo 110 do Regulamento do Pessoal sobre as normas de conduta aplicáveis 

ao pessoal da Organização e a conflitos de interesses;  
 

(b) os Artigos 110.8 e 1075 do Regulamento do Pessoal sobre as faltas graves;  
 
(c) o Artigo 460.1 do Regulamento do Pessoal sobre o local reconhecido de 

residência de um funcionário;  
 
(d) o Artigo 480 do Regulamento do Pessoal no que se refere à transferência 

interinstitucional de pessoal da OMS;  
 
(e) os Artigos 530, 550, 555 e 560.4  do Regulamento do Pessoal sobre desempenho 

e conduta;  
 
(f) o Artigo 920 do Regulamento do Pessoal pertinente às Relações de Pessoal;  
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(g) os Artigos 1040, 1060, 1070 e 1075  do Regulamento do Pessoal no que se refere 
à indenização em lugar do aviso prévio;  

 
(h) o Artigo 1040 do Regulamento do Pessoal no que se refere ao término das 

nomeações;  
 
(i) os Artigos 1110.1 e N 620 do Regulamento do Pessoal sobre medidas 

disciplinares;  
 
(j) os Artigos 1230, 1240, 1245 e 1250 do Regulamento do Pessoal sobre os 

procedimentos de recurso; e 
 
(k) os Artigos N 920, N 1.000 e N 1010 do Regulamento de Pessoal sobre a 

jurisdição local.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 
 
CE136.R11 Prêmio OPAS de Administração, 2005 
 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 
 Tendo examinado o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio OPAS de 
Administração, 2005 (Documento CE136/9, Add. I); e 
 
 Tendo em mente as disposições dos procedimentos e diretrizes para a concessão 
do Prêmio OPAS de Administração, conforme aprovados pela 18ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana (1970) e emendados pela 24a Conferência Sanitária Pan-Americana 
(1994) e pela 124a sessão do Comitê Executivo (1999), 
 

RESOLVE:  
 
1.  Tomar nota da decisão do júri de conferir o Prêmio OPAS de Administração 2005 
ao Dr. Francisco Rojas Ochoa por sua notável contribuição, durante sua carreira 
profissional, ao desenvolvimento da administração dos programas e serviços de saúde em 
seu país, Cuba, e em vários países da Região das Américas e, em particular, por sua 
notável contribuição ao treinamento de várias gerações de líderes e profissionais da saúde 
pública.  
 
2. Transmitir o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio OPAS de Administração 
2005 (Documento CE136/9, Add. I) ao 46o Conselho Diretor.  
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
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CE136.R12 Agenda Provisória do 46o Conselho Diretor da OPAS, 57a sessão do 
Comitê Regional da OMS para as Américas 

 
A 136a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 
 

Tendo examinado a agenda provisória (Documento CD46/1) preparada pela 
Diretora para o 46o Conselho Diretor da OPAS, 57a sessão do Comitê Regional da OMS 
para as Américas, apresentada como anexo ao Documentar CE136/4; e 
 

Tendo em mente as disposições do Artigo 12.C da Constituição da Organização 
Pan-Americana da Saúde e o Artigo 7 do Regulamento Interno do Conselho, 
 

RESOLVE:  
 

Aprovar a agenda provisória (Documento CD46/1) preparada pela Diretora para o 
46o Conselho Diretor da OPAS, 57a sessão do Comitê Regional da OMS para as 
Américas. 
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
 

Decisões 

Decisão CE136(D1) Aprovação da agenda  
 
 Em conformidade com o Artigo 9 do Regulamento Interno do Comitê Executivo, 
o Comitê aprovou, sem modificação, a agenda apresentada pela Diretora (Documento 
CE136/1, Rev. 2). 
 

(Segunda reunião, 21 de junho de 2005) 

 

Decisão CE136(D2) Representação do Comitê Executivo no 46o Conselho Diretor, 57a 
sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 
 
 Em conformidade com o Artigo 54 de seu Regulamento Interno, o Comitê 
Executivo decidiu indicar seu Presidente (Estados Unidos) e Vice-presidente (Argentina) 
para representar o Comitê no 46o Conselho Diretor, 57a sessão do Comitê Regional da 
OMS para as Américas. Como suplentes a estes representantes, o Comitê indicou os 
delegados da Costa Rica e Cuba, respectivamente. 
 

(Segunda reunião, 21 de junho de 2005) 
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Decisão CE136(D3) Grupo de Trabalho para a OPAS no Século XXI 
 
 O Comitê Executivo decidiu solicitar que o Secretariado apresente à 137a sessão 
do Comitê para sua consideração uma proposta sobre o processo de racionalização dos 
mecanismos de governança da Organização, sobretudo com relação a: (a) reforma e 
simplificação dos Subcomitês, (b) processo de eleição do Diretor da Repartição Sanitária 
Pan-Americana, (c) melhoria e fortalecimento das regras e procedimentos dos Órgãos 
Diretivos, levando em consideração as recomendações feitas no relatório do Grupo de 
Trabalho para a OPAS no Século XXI, as deliberações do Subcomitê de Planejamento e 
Programação e as deliberações e recomendações do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e 
o Desenvolvimento e da 136a sessão do Comitê Executivo. 
 

(Nona reunião, 24 de junho de 2005) 
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 EM TESTEMUNHO DO PRESENTE, o Presidente do Comitê Executivo e a 
Secretária ex officio, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana, assinam o presente 
Relatório Final nos idiomas espanhol e inglês, ambos os textos sendo igualmente 
autênticos. 
 

OCORRIDO em Washington, D.C., neste dia ______ de ______ do ano dois mil 
e cinco. A Secretária depositará os textos originais nos arquivos da Repartição Sanitária 
Pan-Americana e enviará as cópias aos Países-Membros da Organização. 
 
 
 
            
     
 ______________________________________ 
      William Steiger 
      Delegado dos Estados Unidos 
      Presidente da 136a sessão do Comitê 
Executivo  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Mirta Roses Periago 
Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana 
Secretária ex officio da 136a sessão do Comitê Executivo  
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AGENDA 
 
 
1. ABERTURA DA SESSÃO 
 
 
2. ASSUNTOS RELATIVOS AO REGULAMENTO 
 
 2.1 Aprovação da Agenda e Programa de Reuniões 
 

2.2 Representação do Comitê Executivo no 46º Conselho Diretor da OPAS,  
 57ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

 
 2.3 Agenda Provisória do 46º Conselho Diretor da OPAS, 57ª Sessão do Comitê  
  Regional da OMS para as Américas 
 
 
3. ASSUNTOS RELATIVOS AOS COMITÊS 
 
 

3.1 Relatório do Grupo de Trabalho sobre uma OPAS para o Século 21 
 

3.2 Relatório sobre a 39ª Sessão do Subcomitê de Planejamento e Programação 
 

3.3 Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde e o Desenvolvimento 
• Relatório sobre a 21ª Sessão do Subcomitê sobre a Mulher, a Saúde  

 e o Desenvolvimento 
• Proposta de política de igualdade de gênero na OPAS 

 
3.4 Atualização sobre o Cumprimento das Recomendações  do Relatório Especial do  
 Auditor Externo, setembro de 2004 

 
3.5 Prêmio da OPAS para Administração, 2005 

 
3.6 Organizações Não-Governamentais que Mantêm Relações Oficiais com a  
  OPAS 

• Análise Periódico das Organizações Não-Governamentais que Mantêm  
 Relações Oficiais com a OPAS 
• Consideração dos Pedidos 
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4. ASSUNTOS RELATIVOS À POLÍTICA DOS PROGRAMAS 
 

4.1 Proposta de Orçamento por Programas da Organização Pan-Americana da Saúde  
 para o Exercício Financeiro 2006-2007* 

 
4.2 Cooperação Técnica entre Países da Região 

 
4.3 Estratégia para o Futuro dos Centros Pan-Americanos 

 
4.4 Relatório sobre a 14ª Reunião Interamericana, a Nível Ministerial, sobre Saúde  
 e Agricultura 

 
4.5 Atualização sobre o Processo de Mudança Institucional dentro da Repartição  
 Sanitária Pan-Americana 

 
4.6 Relatório do Progresso sobre a Iniciativa Global para Segurança Hematológica e  
 Plano de Ação para 2005-2010 

 
4.7 A Malária e as Metas de Desenvolvimento do Milênio 

 
4.8 Estratégia Regional para o Controle da Tuberculose para 2005-2015 
 
4.9 Cooperação Centrado em Países e Desenvolvimento Nacional do Setor da Saúde  
 
4.10 Acesso de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS à Assistência  

 
 
5. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
 
 5.1 Relatório sobre a Arrecadação das Cotas 
 
 5.2 Relatório Financeiro Parcial do Diretor para 2004* 
 
 5.3 [Tema submetido à 137.a sessão do Comitê executivo] 
 
 5.4 Relatório sobre as atividades dos Serviços de Vigilância Interna 
 
 
 
 
 
________________________ 
* Documento disponível somente em inglês e espanhol. 
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 6.1 Recursos Humanos 
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CE136/3  Representação do Comitê Executivo no 46º Conselho Diretor da 
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CE136/4, Rev. 1 Agenda Provisória do 46º Conselho Diretor da OPAS, 57ª Sessão 
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 Minister of Health  
 Ministry of Health  
 Kingston  
  
 Dr. Barry Wint 
 Chief Medical Officer 
 Ministry of Health 
 Kingston 
 
 
Mexico 
México 
 
 Sr. Bernal Rafael 
 Segundo Secretario 
 Embajada de México en Argentina  
 
 
Nicaragua 
 
 Dr. Enrique Alvarado 
 Secretario General 
 Ministerio de Salud 
 Managua 
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Other Member States (cont.) 
Otros Estados Miembros (cont.) 

 
 
Panama 
Panamá 
 
 Sra. Soraya Cano 
 Ministra Consejera 
 Embajada de Panamá en Argentina 
 
 
Peru 
Perú 
 
 Sr. Walter Linares 
 Primer Secretario  
 Embajada de Perú  
 Argentina  
 
 

Observer States  
Estados Observadores 

 
Spain 
España  
 
 Sr. Juan Manuel Salas 
 Ministro  
 Embajada de España en Argentina 
 Buenos Aires  
 
 

United Nations and Specialized Agencies 
Naciones Unidas y Agencias Especializadas 

 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
United Nations Development Program 
 
 Sra. Silvia Rucks  
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United Nations And Specialized Agencies (cont.) 
Naciones Unidas Y Agencias Especializadas (cont.) 

 
 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
United Nations Children’s Fund  
 
 Sra. Sunah Kim  
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
United Nations Population Fund  
 
 Sra. María del Carmen Feijoo 
 
 

Representatives of Intergovernmental Organizations  
Representantes de Organizaciones Intergubernamentales 

 
 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture 
 
 Sr. Benedito Rosa do Espirito Santo 
 Sr. Víctor Arrúa 
 
 
Organización de los Estados Americanos 
Organization of American States 
 
 Sr. Fernando Dopazo 
 
 

Representatives of Nongovernmental Organizations 
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales 

 
 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Inter-American Association of Sanitary and Environmental Engineering 
  
 Ing. Alexander Chechilnitzky
 Ing. Luiz Augusto de Lima Pontes 
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Representatives of Nongovernmental Organizations (cont.) 
Representantes de Organizaciones No Gubernamentales (cont.) 

 
 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educación en Salud Pública 
Latin American and Caribbean Association of Public Health Schools 
 
 Dr. Giorgio Solimano C.  
 
 
Colegio Interamericano de Radiología 
Inter-American College of Radiology 
 
 Dr. Ricardo García Mónaco 
 
 
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 
Latinamerican Confederation of Clinic Bioquemistry 
 
 Dr. Norberto Cabutti 
 
 
Federación Latinoamericana de Ia Industría Farmacéutica 
Latin American Federation of the Pharmaceutical Industry 
 
 Dr. Rodolfo Alberto Vincent  
 
 
Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería 
Pan American Federation of Nursing Professionals  
 
 Sra. Beatriz Morrone 
 Lic. Angélica Rosa Barragán 
 Sra. Elena Perich 
 
 
Sociedad Estadounidense de Microbiología 
American Society for Microbiology 
 
 Dr. Daniel Sordelli 
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World Health Organization 
Organización Mundial De La Salud 

 
 
 Dr. Benard P. Kean  
 Director Governance  
 Geneva 
 
 Mr. Kenneth R. Langford  
 Director 
 Office of Internal Oversight Services 
 
 

Pan American Health Organization 
Organización Panamericana De La Salud 

 
 
Directora y Secretaria ex oficio del Comité 
Director and Secretary ex officio of the Committee 
 
 Dr. Mirta Roses Periago 
 Director 
 Directora 
 
 
Asesores de la Directora 
Advisers to the Director 
 
 Dr. Joxel García 
 Deputy Director/Director Adjunto 
 
 Dr. Carissa Etienne 
 Assistant Director/Subdirectora 
 
 Dr. Daniel López Acuña 
 Director of Program Management 
 Director de Gestión de Programas 
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