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PLANO DE AÇÃO PARA A COORDENAÇÃO
DA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA: RELATÓRIO FINAL
Antecedentes
1.
A finalidade deste documento é informar aos Órgãos Diretores da Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS) os resultados alcançados na execução do Plano de ação
para a coordenação da assistência humanitária para o período 2015- 2019 (documento
CD53/12) (1), aprovado pelo 53º Conselho Diretor da OPAS em outubro de 2014
(resolução CD53.R9) (2).
2.
O plano busca facilitar o fortalecimento do setor da saúde nos Estados Membros e
melhorar a coordenação para receber e enviar ajuda humanitária relacionada com a saúde
em situações de emergência e desastres.
Atualização do progresso alcançado
3.
Este relatório baseia-se nas atualizações recebidas tanto dos Estados Membros nas
reuniões regionais de coordenadores de desastres dos Ministérios da Saúde como dos
escritórios da OPAS/OMS nos países e a coordenação direta com entidades e organismos
sub-regionais. Também se nutre das bases de dados mantidas pela Repartição Sanitária
Pan-Americana.
4.
O plano de ação compreende três linhas estratégicas: 1) alianças estratégicas,
cooperação entre países e acordos internacionais; 2) equipes médicas internacionais;
e 3) liderança, coordenação e prestação de contas.
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Linha estratégica de ação 1: Alianças estratégicas, cooperação entre países e acordos
internacionais
Objetivo 1.1: Aumentar as alianças e a cooperação para uma assistência internacional rápida e
eficaz no âmbito da saúde
Indicador, linha de base e meta
1.1.1. Número de acordos multilaterais
que facilitem a assistência humanitária
em matéria de saúde
Linha de base: 3
Meta (2019): 5
1.1.2. Número de países que compõem a
rede de saúde interamericana para
emergências do setor da saúde
Linha de base: 0
Meta (2019): 15
1.1.3. Número de países que participam da
rede logística interamericana de saúde
Linha de base: 0
Meta (2019): 15

Situação
A meta deste indicador não foi alcançada.
O Conselho de Saúde Sul-Americano decidiu
reconhecer a iniciativa de padronização de
equipes médicas de emergência (EMT)
nacionais e internacionais (3).
A meta deste indicador não foi alcançada.
No total, 12 países acordaram estabelecer,
facilitar e agilizar as normas e os mecanismos
para a implementação da rede de saúde
interamericana de emergências.
A meta deste indicador não foi alcançada.
No total, cinco países designaram pontos focais
para participar ativamente da rede logística de
assistência humanitária em saúde e compartilhar
conhecimentos e capacidades (4).
Adicionalmente, conta-se com um acordo
de apoio logístico vigente com um país e
ampliou-se a rede de centros de reserva
estratégicos a quatro países.

Linha estratégica de ação 2: Equipes médicas internacionais
Objetivo 2.1: Estabelecer um mecanismo regional de registro de equipes médicas internacionais
Indicador, linha de base e meta
2.1.1 Número de países que implantam o
sistema de registro de equipes médicas
internacionais
Linha de base: 0
Meta (2019): 25

1

Situação
A meta deste indicador não foi alcançada.
No total, 12 países implementaram a
metodologia para solicitação, registro e
coordenação de equipes médicas de emergência.
Além disso, 122 peritos de 35 países e territórios
foram treinados nessa metodologia1. Dois países
publicaram normas e manuais para a
implementação dos padrões de equipes médicas
de emergência e sistemas para seu registro e
coordenação.

De acordo com os relatórios nacionais de implementação da iniciativa de padronização de equipes médicas
de emergência da rede de pontos focais de país do Grupo Regional EMT das Américas, atualizado em 27 de
janeiro de 2020 (Unidade de Preparação dos Países para as Emergências de Saúde e o RSI, Departamento
de Emergências de Saúde da OPAS).
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Objetivo 2.1: Estabelecer um mecanismo regional de registro de equipes médicas internacionais
Indicador, linha de base e meta

Situação

2.1.2 Número de países que contam com
procedimentos atualizados de recebimento e
envio de ajuda internacional no âmbito da
saúde

A meta deste indicador foi alcançada. No
total, 39 países e territórios foram capacitados
em procedimentos de coordenação para
o recebimento e envio de equipes médicas
de emergência, e desenvolveu-se uma plataforma
virtual (Virtual CICOM) para uso dos
Estados Membros no recebimento e envio
de equipes internacionais. Além disso,
nove países estão integrando os procedimentos
em seus mecanismos nacionais (5).

Linha de base: 5
Meta (2019): 25

Linha estratégica de ação 3: Liderança, coordenação e prestação de contas
Objetivo 3.1. Fortalecer a capacidade dos Ministérios da Saúde para liderar e coordenar a
assistência humanitária internacional
Indicador, linha de base e meta
3.1.1 Número de Ministérios da Saúde que
contam com mecanismos de coordenação
da assistência humanitária no âmbito da
saúde
Linha de base: 3
Meta (2019): 20
3.1.2 Número de países com pessoal
treinado para a coordenação da assistência
humanitária em saúde
Linha de base: 3
Meta (2019): 20

2

Situação
A meta deste indicador foi alcançada. No total,
32 países e territórios contam com um comitê
nacional para emergências e desastres no âmbito
da saúde. Além disso, 33 países e territórios
têm instalado um centro de operações
de emergência como mecanismo para
a coordenação da assistência humanitária2.
A meta deste indicador foi alcançada. Com o
fim de atingir este objetivo foram realizados
workshops de sensibilização para a
implementação e o fortalecimento dos
mecanismos de coordenação do Ministério
da Saúde nos quais participaram 11 países (6).
Além disso, 175 peritos de 30 países
participaram em diversos workshops
e treinamentos para fortalecer as capacidades
de coordenação da assistência humanitária
e resposta a emergências (7, 8).

Segundo os dados do monitoramento do Plano de Ação para a Redução do Risco de Desastres 2016-2021,
atualizado em 8 de setembro de 2020 (Unidade de Preparação dos Países para as Emergências de Saúde e o
RSI, Departamento de Emergências de Saúde da OPAS).
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Ações necessárias para melhoria da situação
5.
Em vista dos resultados e dos desafios expostos neste relatório, recomenda-se que
os Estados Membros considerem as seguintes ações:
a)

Difundir e executar os objetivos do presente plano de ação incorporados no plano
estratégico do departamento de emergências, e realizar o acompanhamento deste
para garantir sua sustentabilidade.

b)

Seguir promovendo a iniciativa de equipes médicas de emergência (EMT) a fim de
facilitar a formação, solicitação e registro das equipes médicas tanto nacionais
como internacionais, bem como a formação da célula de informação e coordenação
médica (CICOM).

c)

Continuar com a incorporação dos países à Rede Pan-Americana de Saúde e
Logística, bem como o estabelecimento, harmonização e difusão dos
procedimentos para a mobilização (empréstimo, doação, reposição, etc.) de
insumos médicos e suprimentos.

Intervenção pelo Conselho Diretor
6.
Em vista das circunstâncias extraordinárias e sem precedentes em decorrência da
pandemia de COVID-19, e em conformidade com a resolução CE166.R7, este documento
será publicado apenas para fins de informação e não será discutido pelo Conselho Diretor.
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