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59o Conselho Diretor da OPAS
73a Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas
Presidente cessante do 58o Conselho Diretor, Excelentíssimo Doutor Fernando Ruiz Gomez, Ministro da
Saúde e Proteção Social da Colômbia
Presidente do Chile, Excelentíssimo Senhor Sebastián Piñera
Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América, Excelentíssimo Senhor Xavier Becerra
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Excelentíssimo Luis Almagro Lemes
Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Excelentíssimo Mauricio Claver-Carone
Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Excelentíssimo Doutor Tedros Adhanom Ghebreyesus
Senhores Ministros e Secretários de Saúde dos Estados Membros da Organização Pan-Americana da Saúde
Distintos Delegados dos Estados Membros
Eminentes Membros do Corpo Diplomático
Representantes de organizações não governamentais que mantêm relações formais com a Organização
Pan-Americana da Saúde
Representantes das Nações Unidas e outras agências especializadas
Colegas da OPAS e da OMS
Convidados de honra
Estimadas senhoras e senhores
Muito bom dia a todos.
Tenho o prazer de estender a todos vocês minhas calorosas boas-vindas ao 59º Conselho Diretor
da Organização Pan-Americana da Saúde.
É com especial satisfação que recebo o ilustre Presidente do Chile, o Secretário de Saúde e
Serviços Humanos dos Estados Unidos e o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento neste
fórum de saúde.
Dou as boas-vindas especialmente a todos que estão participando pela primeira vez de uma
reunião dos Órgãos Diretores da OPAS.
Devo expressar meus sinceros agradecimentos a todos os Estados Membros por seu compromisso
constante e inabalável com nossa busca conjunta por melhorar a saúde e o bem-estar de todos os povos
das Américas, especialmente durante este período tão complicado e desafiador.
Antes de prosseguir, também gostaria de aproveitar esta oportunidade para externar nossos
pêsames ao povo do Haiti pela trágica perda de vidas resultante do terremoto de magnitude 7,2 ocorrido
em 14 de agosto de 2021. Lamentavelmente, observamos que a destruição de propriedades, o
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deslocamento de famílias e negócios e a perturbação das vidas foram ainda mais complicados pela
devastação da tempestade tropical Grace. Estamos solidários com vocês, nossos amigos haitianos,
enquanto reconstroem e se recuperam.
Infelizmente, nós da Secretaria também lamentamos a perda prematura de um funcionário, o
Dr. Ousmane Touré, um jovem consultor internacional da OPAS, cuja vida foi ceifada pelo terremoto no
Haiti. Em nome da Secretaria, dos Estados Membros e de toda a família da OPAS, desejo expressar nossos
sinceros pêsames a sua esposa e filhos na Guiné.
Estamos nos reunindo hoje em meio à implacável e trágica marcha da pandemia global de
COVID-19, que até sexta-feira, 17 de setembro de 2021, havia ceifado mais de 2,16 milhões de vidas na
Região das Américas, com 87,6 milhões de casos registrados. Nossas mentes lutam para compreender a
enormidade dessas estatísticas, e nossos corações, para suportar o peso de tantas perdas. A Secretaria
externa seus sinceros pêsames às famílias, amigos e comunidades que sofreram consequências tão
profundas da COVID-19.
Ilustres Delegados e Delegadas, a agenda deste 59º Conselho Diretor foi construída
principalmente em torno de algumas das lições críticas que aprendemos com a pandemia de COVID-19, e
com um olhar atento para a construção de um futuro melhor. Nossa incapacidade de fornecer e adquirir
prontamente equipamentos de proteção individual, ventiladores mecânicos, vacinas, oxigênio,
medicamentos como antirretrovirais e outras tecnologias essenciais de saúde, aumentou nossas
vulnerabilidades e comprometeu gravemente nossa resposta à pandemia. No entanto, essa circunstância
alarmante nos energizou para reconhecermos a necessidade obrigatória de autossuficiência regional em
tecnologias de saúde.
Nesse caminho rumo à autossuficiência regional, a OPAS lançou recentemente uma plataforma
para impulsionar os esforços regionais de produção de vacinas, e estou feliz em informar que o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e outros parceiros já expressaram interesse em
colaborar conosco para avançarmos esta agenda.
A pandemia de COVID-19 acelerou a necessidade da rápida adoção de soluções digitais em saúde
pública. Sistemas de informação e soluções digitais de saúde acessíveis e prontos para uso se mostraram
indispensáveis para a prestação de cuidados em todos os níveis do sistema de saúde. As soluções digitais
também serão essenciais para a recuperação e a reconstrução pós-pandemia, e exigirão mudanças
sistêmicas para impulsionar a inovação.
O surgimento e a disseminação do SARS coronavírus 2 nas populações humanas e a consequente
pandemia global não devem nos deixar dúvidas de que a adoção de uma abordagem de Saúde Única é
ainda mais crítica agora, considerando a aldeia global cada vez menor em que vivemos. A proposta de
Saúde Única permitirá uma maior coordenação, colaboração, coerência de política e envolvimento nos
diferentes setores da saúde humana, animal, vegetal e ambiental.
Extenso desmatamento e destruição de habitats silvestres, bem como inúmeras outras atividades,
intensificaram o contato entre animais, pessoas e agentes patogênicos. Não nos esqueçamos, nesta
Região, do dispendioso surto de febre amarela que ocorreu no Brasil de 2016 a 2019. Enquanto os países
necessariamente se concentraram na resposta à COVID nos últimos dezoito meses, alguns programas
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essenciais de saúde pública — como imunização, câncer, malária, HIV, TB e saúde materna — foram
interrompidos, com impactos negativos importantes.
O que é digno de nota é que depois de cada desastre, seja um desastre natural, um grande surto
de doença como o Ebola ou uma crise financeira, todos nós reafirmamos nosso compromisso com a
construção de sistemas de saúde resilientes. E, infelizmente, se nada mais, esta pandemia demonstrou
que o nosso fracasso contínuo em cumprir este compromisso realmente tem um alto preço, em termos
de milhões de vidas perdidas e economias que são destruídas!
Quero incentivar todos nós a investirmos em nossos sistemas de saúde e assegurarmos
rapidamente sua transformação para que tenham a capacidade de responder às necessidades de todas
as pessoas, diariamente, e para melhor responder a pandemias e outros desastres, quando ocorrerem.
Nos próximos dias, esta insigne assembleia também discutirá e deliberará sobre outros itens da
agenda, incluindo o Relatório Financeiro do Diretor, questões relacionadas à arrecadação de contribuições
fixas e fortalecimento da preparação e resposta da OPAS e da OMS a emergências de saúde, entre outros.
Tenho a esperança sincera de que essas deliberações variadas vão convergir e se cruzar em um
objetivo comum e duradouro — salvar vidas e melhorar a saúde e o bem-estar dos povos das Américas.
Distintos delegados, suas ideias mais ousadas e criativas serão necessárias enquanto nos
reunimos para esta semana de intercâmbio e tomada de decisões. Devemos trabalhar com espírito de
solidariedade e garantir que a equidade permaneça no centro de nossas ideias e recomendações de
políticas, para que não deixemos ninguém para trás enquanto reconstruímos e nos recuperamos dessas
ocorrências catastróficas, sem precedentes em nossa geração.
Muito obrigada e, mais uma vez, muito boas-vindas a todos.
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