
 
 

 
 
 

 

170ª SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 
Washington, D.C., EUA (sessão híbrida), 20 a 24 de junho de 2022 

 

 
Tema 7.5 da agenda provisória CE170/INF/5 

9 de maio de 2022 
Original: inglês 

 
 
MONITORAMENTO DAS RESOLUÇÕES E MANDATOS DA ORGANIZAÇÃO 

PAN-AMERICANA DA SAÚDE 
 
 
Introdução 
 
1. Em 2016, apresentou-se ao 55º Conselho Diretor da OPAS uma avaliação 
detalhada das resoluções aprovadas pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
em um período de 17 anos (1999-2015) (1). Após a apresentação desse relatório, o 
Conselho Diretor aprovou a resolução CD55.R11 (2), determinando que, pelo menos a 
cada três anos, a Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) apresentasse uma análise 
sobre a situação e implementação das resoluções e mandatos adotados pelos Órgãos 
Diretores da OPAS. 
 
2. Este relatório é apresentado em conformidade com a resolução CD55.R11 e contém 
uma análise atualizada sobre a situação e implementação das resoluções e mandatos da 
OPAS. Tomando como base avaliações anteriores apresentadas aos Órgãos Diretores da 
OPAS em 2016 e 2019 (1, 3), o presente relatório abrange as resoluções classificadas como 
vigentes e vigentes com condições durante o período 1999-2018, e acrescenta as resoluções 
aprovadas pela OPAS no período 2019-2021. 
 
Análise das resoluções da OPAS (1999-2021) 
 
3. Para os fins desta análise, criou-se um grupo de trabalho interprogramático, 
composto por representantes dos gabinetes do Diretor Adjunto, do Subdiretor e do Diretor 
de Administração. O grupo de trabalho baseou-se em avaliações anteriores apresentadas 
aos Órgãos Diretores e na experiência dos membros do grupo de trabalho anterior. 
 
Metodologia 
 
4. Para assegurar a uniformidade da análise, a metodologia baseou-se na abordagem 
previamente desenvolvida e aplicada em avaliações anteriores apresentadas ao Órgãos 
Diretores em 2016 e 2019, incorporando adaptações para garantir a compatibilidade com 
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o Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025 (4). 
A metodologia compreendeu as seguintes etapas: 

a) Fixar o período de análise das resoluções (1999-2021). 
b) Usar os critérios anteriormente estabelecidos para determinar se uma resolução se 

classifica como vigente, vigente com condições ou encerrada (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Critérios para determinar a classificação das resoluções 

VIGENTE VIGENTE COM 
CONDIÇÕES ENCERRADA 

Toda resolução que esteja 
dentro do período de 
vigência.  

Toda resolução cujo período de 
vigência tenha se encerrado, 
porém se desconhece se algum 
de seus compromissos ainda 
está pendente de cumprimento, 
seja pela falta de informações 
no momento do estudo, seja por 
outra razão.  

Toda resolução que, por sua própria 
natureza, não requeira monitoramento 
subsequente (p. ex., eleição dos 
membros de um comitê, subcomitê, 
grupo de trabalho, etc.; aprovação da 
escala de contribuições fixas; aprovação 
do salário do Diretor; ou modificações 
do Regulamento do Pessoal ou do 
Regulamento Financeiro e Regras 
Financeiras). 

Toda resolução cujos 
compromissos não 
tenham sido cumpridos 
nem retomados em uma 
resolução posterior, e cuja 
continuidade seja 
considerada importante.  

Toda resolução que contenha 
compromissos que não tenham 
sido cumpridos, mas que tenha 
deixado de ser pertinente.  

Toda resolução que tenha cumprido seu 
período de vigência1 e/ou cujos 
compromissos adotados tenham sido 
considerados cumpridos2 ou retomados 
em resolução posterior. 

  Toda resolução cujo período de 
vigência não tenha sido definido, mas 
que tenha deixado de ser pertinente 
porque se considerou que as condições 
que a originaram mudaram.3  

  Toda resolução que tenha sido 
substituída por outra mais recente. 

c) Conciliar a estrutura deste relatório com o Plano Estratégico da Organização Pan-
Americana da Saúde 2020-2025 (4) (ver Anexo A). 

 
1 Quando a resolução ou o documento endossado ou aprovado pela resolução estabelecer claramente o 

período de vigência, essa informação deverá ser incluída na seção analítica da resolução. 
2 O grupo de trabalho examinará todos os parágrafos operacionais de cada resolução e determinará se cada 

compromisso assumido, tanto por parte dos Estados Membros como por parte da Repartição, foi cumprido, 
se não se conta com informações no momento do estudo ou se o compromisso continua vigente. 

3 Para efeitos deste estudo, uma resolução é considerada pertinente se cumprir um ou mais dos seguintes 
critérios: a) o tema está incluído no Plano Estratégico da OPAS 2020-2025; b) a parte preambular da 
resolução continua vigente; c) estabelece uma relação explícita com os mandatos mundiais de algum 
organismo internacional relevante para a OPAS ou d) requer a cooperação técnica da OPAS no nível 
regional. 
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d) Analisar as resoluções no documento atualizado dos mandatos de acordo com os 
seguintes aspectos: 
i. Período de vigência: se a resolução ou o documento endossado pela 

resolução contém explicitamente informações com vigência estipulada. 
ii. Substituição: se a resolução foi substituída por outra mais recente, caso em 

que será indicada a substituta. 
iii. Cumprimento dos mandatos: se todos os compromissos estabelecidos para 

a RSPA e para os Estados Membros foram cumpridos ou se o mandato 
continua vigente. Caso não se disponha de informações no momento do 
estudo, esse fato será declarado no relatório. 

iv. Relatórios de progresso: se a resolução ou o documento endossado pela 
resolução estipula a periodicidade da apresentação de relatórios de 
progresso. Em caso afirmativo, será determinado se os relatórios foram 
apresentados conforme o disposto. 

e) Emitir uma recomendação com respeito a cada resolução, de acordo com as 
conclusões. 

f) Apresentar um relatório sobre a situação das resoluções à 30ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana da OPAS em setembro de 2022. 

 
5. Em avaliações anteriores, as resoluções foram organizadas por categoria, conforme 
a estrutura do Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2014-2019 
(modificado) (5). Dada a mudança na estrutura programática entre o Plano Estratégico 
2014-2019 e o Plano Estratégico 2020-2025, as resoluções foram classificadas de acordo 
com áreas temáticas agrupadas relacionadas aos 28 resultados intermediários (RIM) do 
Plano Estratégico 2020-2025 e examinadas em ordem cronológica, da mais antiga à mais 
recente. As áreas temáticas estão alinhadas com o agrupamento apresentado na Avaliação 
de fim do biênio do Orçamento por Programas da OPAS 2020-2021/Primeiro relatório 
provisório sobre a implementação do Plano Estratégico da OPAS 2020-2025 (documento 
CE170/13) (6). As áreas temáticas e os RIM relacionados são: 
 
a) Emergências de saúde (RIM 23-25) 
b) Sistemas e serviços de saúde (RIM 1, 7-11) 
c) Saúde ao longo de todo o ciclo de vida, determinantes da saúde e promoção da 

saúde (RIM 2, 3, 18 e 19) 
d) Doenças não transmissíveis e fatores de risco, má nutrição, saúde mental, violência 

e traumatismos (RIM 5, 6, 13-16) 
e) Prevenção, controle e eliminação de doenças transmissíveis (RIM 4, 12 e 17) 
f) Sistemas de informação para a saúde, evidências e pesquisa (RIM 20-22) 
g) Temas transversais: equidade, gênero, etnia e direitos humanos (RIM 26) 
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h) Liderança, governança e funções facilitadoras (RIM 27 e 28) 

6. Excluíram-se as resoluções que tiveram seu encerramento determinado pelo 
57º Conselho Diretor e incluíram-se as resoluções adotadas nos últimos três ciclos de 
reuniões dos Órgãos Diretores. O documento contém também informações atualizadas 
relacionadas aos relatórios de progresso, intermediários e finais apresentados durante o 
período de 2019 a 2021. 
 
Resultados 
 
7. Durante o período de 1999 a 2021, os Órgãos Diretores adotaram 363 resoluções, 
220 das quais tiveram seu encerramento determinado pelo 55º Conselho Diretor e 
57º Conselho Diretor e, portanto, não foram incluídas neste relatório. As 143 resoluções 
restantes foram classificadas por área temática pertinente (Figura 1). A área de liderança, 
governança e funções facilitadoras tinha o maior número de resoluções (52, ou 36%), 
principalmente por causa da longa duração das resoluções nessa área. 
 

Figura 1. Porcentagem de resoluções da OPAS, por área temática 
 

 
 
8. Aplicando a metodologia definida, o grupo de trabalho propôs classificar 
74 resoluções como vigentes (52%), 17 como vigentes com condições (12%) e 52 como 
encerradas (36%) (ver Tabela 2). O Anexo contém um resumo das resoluções por área 
temática, incluindo o número, título, ano de adoção e finalização, tipo de documento, 
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requisito de apresentação de relatórios, e relatórios de progresso apresentados aos Órgãos 
Diretores. Para cada resolução, apresenta-se uma recomendação sobre a situação para 
consideração pelos Órgãos Diretores. 
 

Tabela 2. Resultados da análise, por área temática 

Área temática e RIM(s) relacionado(s) Vigent
e 

Vigente 
com 

condições 

Encerra
da 

Número de 
resoluções 

Emergências de saúde (RIM 23-25)  2 1 4 7 
Sistemas e serviços de saúde (RIM 1, 7-11) 12 5 8 25 
Saúde ao longo de todo o ciclo de vida, 
determinantes da saúde e promoção da saúde 
(RIM 2, 3, 18 e 19) 

4 2 10 16 

Doenças não transmissíveis e fatores de risco, 
má nutrição, saúde mental, violência e 
traumatismos (RIM 5, 6, 13-16) 

7 5 6 18 

Prevenção, controle e eliminação de doenças 
transmissíveis (RIM 4, 12 e 17) 8 0 7 15 

Sistemas de informação para a saúde, 
evidências e pesquisa (RIM 20-22) 4 0 0 4 

Temas transversais: equidade, gênero, etnia e 
direitos humanos (RIM 26) 5 0 1 6 

Liderança, governança e funções facilitadoras 
(RIM 27 e 28) 32 4 16 52 

TOTAL  74 17 52 143 
 
Conclusões 
 
9. O grupo de trabalho encontrou algumas limitações ao tentar determinar o 
cumprimento dos mandatos, sobretudo no caso das resoluções mais antigas que não 
continham informações sobre os requisitos de apresentação de relatórios. Observaram-se 
também discrepâncias relativas à classificação de algumas das resoluções, em parte por 
causa de dificuldades na padronização e harmonização da linguagem. Embora tenha havido 
uma melhora notável na harmonização de documentos e resoluções nos últimos anos, 
várias resoluções necessitarão de análise posterior para determinar se, e quando, será 
apresentado um relatório. É imprescindível que as futuras resoluções contenham requisitos 
específicos de apresentação de relatórios, mandatos claros e capacidade de implementação. 
Recomenda-se também que a RSPA continue a monitorar as resoluções periodicamente 
para acompanhar o cumprimento dos mandatos e apresente relatórios aos Órgãos Diretores 
a cada três anos. 
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Ação pelo Comitê Executivo 
 
10. Solicita-se ao Comitê Executivo que tome nota deste relatório e apresente os 
comentários que considerar pertinentes. 
 
 
Anexo 
 
 
Referências 
 
1. Organização Pan-Americana da Saúde. Análise dos mandatos da Organização Pan-

Americana da Saúde. 55º Conselho Diretor da OPAS, 68ª Sessão do Comitê Regional 
da OMS para as Américas; 26 a 30 de setembro de 2016; Washington, DC. Washington, 
DC: OPAS; 2016 (documento CD55/18, Rev. 1) [consultado em 1º de fevereiro de 
2022]. Disponível em: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-18-p.pdf. 
 

2. Organização Pan-Americana da Saúde. Análise dos mandatos da Organização Pan-
Americana da Saúde. 55º Conselho Diretor da OPAS, 68ª Sessão do Comitê Regional 
da OMS para as Américas; 26 a 30 de setembro de 2016; Washington, DC. Washington, 
DC: OPAS; 2016 (resolução CD55.R11) [consultado em 1º de fevereiro de 2022]. 
Disponível em: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R11-p.pdf. 

 
3. Organização Pan-Americana da Saúde. Seguimento das resoluções e dos mandatos da 

Organização Pan-Americana da Saúde. 57º Conselho Diretor da OPAS, 71ª Sessão do 
Comitê Regional da OMS para as Américas; 30 de setembro a 4 de outubro de 2019; 
Washington, DC. Washington, DC: OPAS; 2019 (documento CD57/INF/3) 
[consultado em 1º de fevereiro de 2022]. Disponível em: 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=
49727-cd57-inf-3-p-resolucoes-mandatos&category_slug=cd57-
pt&Itemid=270&lang=pt. 

 
4. Organização Pan-Americana da Saúde. Plano Estratégico da Organização Pan-

Americana da Saúde 2020-2025. 57º Conselho Diretor da OPAS, 71ª Sessão do Comitê 
Regional da OMS para as Américas; 30 de setembro a 4 de outubro de 2019; 
Washington, DC. Washington, DC: OPAS; 2019 (Documento Oficial 359) [consultado 
em 1º de fevereiro de 2022]. Disponível em: 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-
pt&Itemid=270&lang=pt. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-18-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R11-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49727-cd57-inf-3-p-resolucoes-mandatos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49727-cd57-inf-3-p-resolucoes-mandatos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49727-cd57-inf-3-p-resolucoes-mandatos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt


CE170/INF/5 
 
 

7 
 

5. Organização Pan-Americana da Saúde. Plano Estratégico da Organização Pan-
Americana da Saúde 2014-2019 (modificado) [Internet]. 29ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana, 69ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas; 25 a 29 de 
setembro de 2017; Washington, DC. Washington, DC: OPAS; 2017 (Documento 
Oficial 345) [consultado em 1º de fevereiro de 2022]. Disponível em: 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&catego
ry_slug=29-pt-9251&alias=41495-csp29-od345-p-495&Itemid=270&lang=pt. 

 
6. Organização Pan-Americana da Saúde. Relatório preliminar da avaliação de fim do 

biênio do Orçamento por Programas da OPAS 2020-2021/Primeiro relatório provisório 
da implementação do Plano Estratégico da OPAS 2020-2025 [Internet]. 170a Sessão 
do Comitê Executivo; 20 a 24 de junho de 2022; sessão híbrida. Washington (DC): 
OPAS; 2022 (Documento CE170/13) [no prelo]. 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41495-csp29-od345-p-495&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41495-csp29-od345-p-495&Itemid=270&lang=pt


CE170/INF/5 ‒ ANEXO  
 
 

 
 

Anexo 

Resumo das resoluções da OPAS (1999-2021), por área temática 

Emergências de saúde 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 23: Preparação para situações de emergência e redução de riscos 
Resultado intermediário 24: Prevenção e controle de epidemias e pandemias 
Resultado intermediário 25: Detecção de emergências de saúde e respectiva resposta 
 
 

CD41.R6 Título: Furacões Georges, Mitch e Floyd (documento CD41/8) 
Adotado: 1999 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Resolução 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D1 

Relatório(s) para o 
Comitê Regional 
(CR):2 
Relatório de progresso 
CD47/34 (2006)  

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: Em 2021, somente um mandato na Resolução CD41.R6 
continuava vigente. Os outros mandatos foram substituídos pela 
Resolução CD55.R10 (2016), Plano de ação para a redução do risco de 
desastres 2016-2021. Uma nova Estratégia de vigilância genômica 
regional para preparação e resposta a epidemias e pandemias deve ser 
apresentada à 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana em 2022. Essa 
Estratégia dará seguimento ao mandato atual da Resolução CD41.R6. 

Proposta: Encerrar a resolução CD41.R6. 
 

CD44.R8 Título: Pandemia de influenza: preparação no hemisfério 
(documento CD44/13) 

Adotado: 2003 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD59/INF/13 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: Um relatório final contendo um resumo dos avanços 
feitos rumo à implementação da Resolução CD44.R8 foi apresentado 
aos Órgãos Diretores em 2021. A RSPA continua a prestar apoio 
técnico direto aos Estados Membros para a implementação de 
vigilância do vírus influenza e de outros vírus respiratórios.  

Proposta: Encerrar a resolução CD44.R8.  
  

 
1 Não aplicável ou não disponível. 
2 Refere-se ao Conselho Diretor ou à Conferência Sanitária Pan-Americana. 

https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/CD41_r6.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/CD41_8.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd47-34-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36399&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd44-r8-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd44-13-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf13-pandemia-gripe-preparacao-no-hemisferio-ocidental-relatorio-final
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CSP28.R19 Título: Coordenação da assistência humanitária internacional em 
saúde em caso de desastres (documento CSP28/13) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: 2016 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR:  
Relatório final 
CD59/INF/14 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R19 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R19. 
 

CD53.R9 Título: Plano de ação para a coordenação da assistência 
humanitária (documento CD53/12) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 
2017 e relatório final 
em 2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CSP29/INF/7-J (2017) 
Relatório final 
CD58/INF/12 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R9 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R9.  
 

CD55.R10 
 

Título: Plano de ação para a redução do risco de desastres 2016-
2021 (documento CD55/17, Rev. 1) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios de 
progresso bienais e 
relatório final em 
2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de progresso 
CD56/INF/22-I (2018); 
CD58/INF/14-C (2020) 

Recomendação: 
Vigente com 
condições  

Justificativa: A resolução CD55.R10 permanece vigente com 
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos Diretores 
em 2022. Várias decisões deste Plano de ação continuam válidas e sua 
vinculação às atividades do Marco de Sendai (2015-2030) continuará 
como parte do programa de trabalho da OPAS. 

Proposta: Manter a resolução CD55.R10 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18955&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18437&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf14-coordenacao-da-assistencia-humanitaria-internacional-em-saude-em-caso
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-12-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41474-csp29-inf-7-j-p-474&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf12-plano-acao-para-coordenacao-da-assistencia-humanitaria-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R10-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-17-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45819-cd56-inf-22-i-p-pda-desastres-819&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-plano-acao-para-reducao-do-risco
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CD58.R9 Título: Pandemia de COVID-19 na Região das Américas  
(Documento CD58/6) 

Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) 
para o CR: 
Relatório 
CD59/INF/1 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R9 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CDSS1.R1 Título: Atualização sobre a pandemia de COVID-19 na Região das 

Américas, preparação para o COVAX e acesso equitativo às vacinas 
contra a COVID-19 (documento CDSS1/2) 

Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório  
CD59/INF/1 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CDSS1.R1 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CDSS1.R1 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www.paho.org/pt/documentos/cd58r9-pandemia-covid-19-nas-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd586-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd586-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf1-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cdss1r1-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas-preparacao-para-covax
https://www.paho.org/pt/documentos/cdss12-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas-preparacao-para-covax
https://www.paho.org/pt/documentos/cd586-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf1-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
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Sistemas e serviços de saúde 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 1: Acesso a serviços de saúde integrais e de qualidade 
Resultado intermediário 7: Força de trabalho em saúde 
Resultado intermediário 8: Acesso a tecnologias em saúde 
Resultado intermediário 9: Fortalecimento da gestão e governança 
Resultado intermediário 10: Aumento do financiamento público para a saúde 
Resultado intermediário 11: Fortalecimento da proteção financeira 
 
 
CD42.R11 Título: Harmonização da regulamentação farmacêutica (documento 

CD42/13, Rev. 1) 
Adotado: 2000 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD58/INF/14-E (2020) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O relatório final sobre a implementação da resolução 
CD42.R11 foi incluído no relatório de progresso referente à resolução 
CD50.R9 (2010), Fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos biológicos, apresentado aos 
Órgãos Diretores em 2020. 

Proposta: Encerrar a resolução CD42.R11. 
 

CD45.R7 Título: Acesso a medicamentos (documento CD45/10) 
Adotado: 2004 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD45.R7 estão em curso. 
As iniquidades no acesso aos medicamentos persistem e os gastos do 
próprio bolso estão aumentando rapidamente. Os países estão 
priorizando o acesso adequado a medicamentos por meio de 
mecanismos de cooperação internacional. O progresso alcançado para a 
implementação da Estratégia será incluído nos relatórios sobre a 
implementação do Acesso e uso racional de medicamentos e outras 
tecnologias em saúde estratégicos e de alto custo (resolução 
CD55.R12). 

Proposta: Manter vigente a resolução CD45.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd42_fr-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd42_13-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-fortalecimento-das-autoridades
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-p.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/256/cd45.r7-p.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd45-10-p.pdf
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CD45.R9 Título: Observatório de recursos humanos em saúde (documento 
CD45/9) 

Adotado: 2004 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O relatório final sobre a implementação da resolução 
CD45.R9 foi incluído no relatório de progresso referente à resolução 
CD56.R5 (2018), Plano de ação sobre recursos humanos para o acesso 
universal à saúde e a cobertura universal de saúde 2018-2023, 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD45.R9. 
 

CSP27.R10 
 

Título: Política e estratégia regional para garantia da qualidade da 
atenção de saúde inclusive a segurança do paciente (documento 
CSP27/16) 

Adotado: 2007 
 
Data final para 
execução: 2013 

Tipo de documento: 
Política e estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR:  
N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 
 

Justificativa: A resolução CSP27.R10 foi suplantada pela resolução 
CD57.R13 (2019), Estratégia e plano de ação para melhorar a 
qualidade da atenção na prestação de serviços de saúde 2020-2025.  

Proposta: Encerrar a resolução CSP27.R10.  
 

CD48.R15 
 

Título: Saúde pública, inovação e propriedade intelectual: 
uma perspectiva regional (documento CD48/18) 

Adotado: 2008 
 
Data final para 
execução: 2015 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios 
periódicos 

Relatório(s) para o CR: 
CD51/INF/5-B (2011) 
CSP28/18, Rev. 2 (2012)  

Recomendação: 
Vigente com 
condições  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R15 estão em curso. 
Essa resolução refere-se à implementação da Estratégia mundial e plano 
de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual 
(resolução WHA61.21, 2008). O progresso alcançado para a 
implementação da Estratégia será incluído nos relatórios sobre a 
implementação do Aumento da capacidade de produção de 
medicamentos e tecnologias em saúde essenciais (resolução CD59.R3). 

Proposta: Manter a resolução CD48.R15 vigente com condições até que uma nova resolução a 
suplante ou até a apresentação de um relatório final.. 

 

https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd45.r9-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd45-09-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-plano-acao-sobre-recursos-humanos-para-acesso-universal-saude-e-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46575-cd56-r5-p-pda-rh&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/3760/csp27.r10-p.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www3.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27-16-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50643-cd57-r13-p-estrategia-pda-qualidade-atencao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48.r15-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48-18-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-B-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-18-p.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-sp.pdf
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CD49.R10 Título: Política de pesquisa para a saúde (documento CD49/10) 
Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: 
CD56/INF/7 (2018) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R10 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD49.R18 Título: Diretrizes para uma política de doação e transplante de 

órgãos humanos (documento CD49/14) 
Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 
 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: A resolução CD49.R18 foi suplantada pela resolução 
CD57.R11 (2019), Estratégia e plano de ação sobre doação e acesso 
equitativo a transplante de órgãos, tecidos e células 2019-2030. 

Proposta: Encerrar a resolução CD49.R18.  
 

CD50.R9 Título: Fortalecimento das autoridades reguladoras nacionais de 
medicamentos e produtos biológicos (documento CD50/20, Rev. 1) 

Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: N/A 

Tipo de documento: 
Estratégia 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos 

Relatório(s) para 
o CR: Relatório 
de progresso 
CD58/INF/14-E  
(2020) 

Recomendação: 
Vigente com 
condições  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R9 estão em curso. 
Uma Política para fortalecer os sistemas regulatórios nacionais de 
medicamentos e outras tecnologias de saúde será apresentada à 30ª 
Conferência Sanitária Pan-Americana em 2022. Essa política dará 
continuidade aos mandatos em curso da resolução CD50.R9. 

Proposta: Manter a resolução CD50.R9 vigente com condições até que uma nova resolução a 
suplante. 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/390/CD49.R10%20%28Port.%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.paho.org/pt/documentos/cd4910-politica-pesquisa-para-saude-port
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45990-cd56-inf-7-p-comite-pesquisa-990&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R18%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-14-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50623-cd57-r11-p-estrategia-pda-doacao-orgaos-1&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-20-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-fortalecimento-das-autoridades
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CSP28.R3 Título: Programa Ampliado de Livros de Texto e Materiais de 
Instrução (PALTEX) (documento CSP28/15) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório final 
CD57/14 (2019) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R3 foram 
cumpridos. Em 2019, o 57º Conselho Diretor aprovou a resolução 
CD57.R15, recomendando que as medidas necessárias para a cessação 
definitiva das funções do PALTEX, incluindo os aspectos 
administrativos, financeiros e de recursos humanos, fossem concluídas 
até 31 de dezembro de 2019. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R3. 
 

CSP28.R9 Título: Avaliação e incorporação de tecnologias em saúde nos 
sistemas de saúde (documento CSP28/11) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório de 
progresso 
CD54/INF/5-F (2015) 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições  

Justificativa: Um relatório final sobre o cumprimento da resolução 
CSP28.R9 será apresentado aos Órgãos Diretores em 2022. 

Proposta: Manter a resolução CSP28.R9 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022. 

 
CSP28.R15 
 

Título: Proteção radiológica e segurança das fontes de radiação: 
normas básicas internacionais de segurança  
(documento CSP28/17, Rev. 1) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Normas 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R15 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R15 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, deve ser apresentado um relatório 
final em 2023. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R3-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-15-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49633-cd57-14-p-paltex&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50634-cd57-r15-p-paltex&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-11-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R15-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-17-p.pdf
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CD52.R13 
 

Título: Recursos humanos em saúde: melhorar o acesso a 
profissionais de saúde capacitados em sistemas de saúde baseados na 
atenção primária à saúde (documento CD52/6) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: 
Política 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o CR: 
Relatório final 
CD59/INF/16-A (2021) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD52.R13 se 
encerrou. O relatório final sobre a resolução CD52.R13 foi incluído no 
relatório de progresso referente à resolução CD56.R5 (2018), Plano de 
ação sobre recursos humanos para o acesso universal à saúde e à 
cobertura universal de saúde 2018-2023, apresentado aos Órgãos 
Diretores em 2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD52.R13 
 

CD53.R6 Título: Plano de ação para o acesso universal ao sangue seguro  
(documento CD53/6) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2017 
e relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: Revisão 
intermediária 
CSP29/INF/7-C (2017) 
Relatório final 
CD58/INF/8 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R6 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. 
Compromissos não cumpridos estão sendo abordados por meio do Plano 
Estratégico da OPAS 2020-2025. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R6. 
 

CD53.R14 Título: Estratégia para o acesso universal à saúde e a cobertura 
universal de saúde (documento CD53/5, Rev. 2) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório 
sobre o progresso por 
meio de avaliações 
bienais do Plano 
Estratégico 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D  

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD53.R14 estão em curso. 
Um relatório será apresentado aos Órgãos Diretores em 2023. 

Proposta: Manter a resolução CD53.R14 vigente com condições até que uma nova resolução a 
suplante ou até que seus compromissos sejam cumpridos; além disso, apresentar um relatório 
em 2023. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-6-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-plano-acao-sobre-recursos-humanos-para-acesso-universal-saude-e-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46575-cd56-r5-p-pda-rh&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R6-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-6-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=41243&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf8-plano-acao-para-acesso-universal-ao-sangue-seguro-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R14-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-5-p.pdf
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CD54.R9 Título: Estratégia sobre a legislação relacionada com a saúde 
(documento CD54/14, Rev. 1) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD54.R19 estão em curso. 
Desde sua adoção, tem havido grandes conquistas em toda a Região. 
Centenas de pareceres jurídicos sobre a legislação de saúde ajudaram a 
fortalecer as legislações nacionais para promover o direito à saúde.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD55.R8 Título: Sistemas de saúde resilientes (documento CD55/9) 
Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R8 estão em curso. 
O progresso alcançado para a implementação da política será incluído 
nos relatórios sobre a implementação da Estratégia para a construção 
de sistemas de saúde resilientes e recuperação pós-pandemia de 
COVID-19 para manter e proteger os ganhos em saúde pública 
(resolução CD59.R12). 

Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD55.R12 
 

Acesso e uso racional de medicamentos e outras tecnologias em 
saúde estratégicos e de alto custo (documento CD55/10, Rev. 1) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório de progresso 
em 2022 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R12 estão em 
curso.  

Proposta: Manter a resolução CD55.R12 vigente com condições até que uma nova resolução a 
suplante ou até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD55.R13 Saúde dos migrantes (documento CD55/11, Rev. 1) 
Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R13 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R13 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-14-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-10-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-11-p.pdf
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CSP29.R15 Título: Estratégia de recursos humanos para o acesso universal à 
saúde e a cobertura universal de saúde (documento CSP29/10) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para 
o CR: Relatório de 
progresso 
CD59/INF/16-A 
(2021) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP29.R15 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R15 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD56.R5 Título: Plano de ação sobre recursos humanos para o acesso 

universal à saúde e a cobertura universal de saúde 2018-2023 
(documento CD56/10, Rev. 1) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Plano de ação 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório de 
progresso em 2021 e 
relatório final em 2024 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório de 
progresso 
CD59/INF/16-A 
(2021) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R5 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD57.R11 Título: Estratégia e plano de ação sobre doação e acesso equitativo a 

transplante de órgãos, tecidos e células 2019-2030  
(documento CD57/11) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: 
Estratégia e plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios de 
progresso em 2023 e 
2027 e um relatório final 
em 2031 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R11 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42328-csp29-r15-p-328&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41725-csp29-10-p-725&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-plano-acao-sobre-recursos-humanos-para-acesso-universal-saude-e-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46575-cd56-r5-p-pda-rh&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45772-cd56-10-p-pda-rh-772&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-plano-acao-sobre-recursos-humanos-para-acesso-universal-saude-e-cobertura
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50623-cd57-r11-p-estrategia-pda-doacao-orgaos-1&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49674-cd57-11-p-estrategia-pda-doacao-orgaos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CD57.R13 Título: Estratégia e plano de ação para melhorar a qualidade da 
atenção na prestação de serviços de saúde 2020-2025  
(documento CD57/12) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de 
documento: 
Estratégia e plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2023 e 
um relatório final em 
2026 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R13 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R13 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD57.R15 Título: Programa Ampliado de Livros de Texto e Materiais de 

Instrução (PALTEX) (documento CD57/14) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: Uma vez que as necessidades identificadas pelos Estados 
Membros em 1966 são diferentes das necessidades atuais e que houve 
mudanças nas tendências educacionais e no treinamento de profissionais 
de saúde na Região, considera-se que o PALTEX tenha cumprido seu 
mandato. Desse modo, a resolução CD57.R15 recomendou que as 
medidas necessárias para a cessação definitiva das funções do PALTEX, 
incluindo os aspectos administrativos, financeiros e de recursos 
humanos, fossem concluídas até 31 de dezembro de 2019. 

Proposta: Encerrar a resolução CD57.R15. 
 

CD59.R3 Título: Aumento da capacidade de produção de medicamentos e 
tecnologias em saúde essenciais (documento CD59/8) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório de progresso 
em 2025 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R3 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=50643-cd57-r13-p-estrategia-pda-qualidade-atencao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49722-cd57-12-p-estrategia-pda-qualidade-atencao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50634-cd57-r15-p-paltex&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49633-cd57-14-p-paltex&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r3-aumento-da-capacidade-producao-medicamentos-e-tecnologias-em-saude-essenciais
https://www.paho.org/pt/documentos/cd598-aumento-da-capacidade-producao-medicamentos-e-tecnologias-em-saude-essenciais
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CD59.R12 Título: Estratégia para a construção de sistemas de saúde resilientes 
e recuperação pós-pandemia de COVID-19 para manter e proteger 
os ganhos em saúde pública (documento CD59/11) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2031 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2026 e 
um relatório final em 
2032 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R12 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r12-estrategia-para-construcao-sistemas-saude-resilientes-e-recuperacao-pospandemia
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5911-estrategia-para-construcao-sistemas-saude-resilientes-e-recuperacao-pos-pandemia
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Saúde em todo o ciclo de vida, determinantes da saúde e promoção da saúde 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 2: Saúde ao longo de todo o ciclo de vida 
Resultado intermediário 3: Atenção de qualidade para os idosos 
Resultado intermediário 18: Determinantes sociais e ambientais 
Resultado intermediário 19: Promoção da saúde e ação intersetorial 
 
 

CD41.R11 Título: Poluentes orgânicos persistentes (documento CD41/12) 
Adotado: 1999 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
N/A-N/D 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD59/INF/12  
(2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: Um relatório final resumindo o progresso feito para 
cumprir os mandatos estabelecidos na resolução CD41.R11 foi 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD41.R11. 
 

CD43.R15 Título: Saúde, água potável e saneamento no desenvolvimento 
humano sustentável (documento CD43/10) 

Adotado: 2001 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD58/INF/13 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: Um relatório final resumindo o progresso feito para 
cumprir os mandatos estabelecidos na resolução CD43.R15 foi 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD43.R15.  
 

CD47.R20 
 

Título: Promoção da saúde: resultados e aspirações contidos nas 
Cartas de Ottawa e de Bangkok (documento CD47/16) 

Adotado: 2006 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR:  
N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: A resolução CD47.R20 foi suplantada pela resolução 
CD57.R10. A nova Estratégia e plano de ação para a promoção da 
saúde no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019-
2030 (documento CD57/10) foi aprovada pelo 57º Conselho Diretor em 
2019. Essa Estratégia e plano de ação dá continuidade a mandatos em 
curso da resolução CD47.R20. 

Proposta: Encerrar a resolução CD47.R20.  
 

https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/CD41_fr.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/CD41_12.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf12-poluentes-organicos-persistentes-relatorio-final
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd43.r15-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd43_10-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf13-saude-agua-potavel-e-saneamento-no-desenvolvimento-humano-sustentavel
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd47.r20-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd47-16-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50612-cd57-r10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49689-cd57-10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CD48.R5 Título: Estratégia regional para melhorar a saúde do adolescente e 
da juventude (documento CD48/8) 

Adotado: 2008 
 
Data final para 
execução: 2018 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório final em 
2019 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório de progresso 
CD55/INF/12-B (2016) 
Relatório final 
CD57/INF/8 (2019) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD48.R5 se encerrou. 
Um relatório final sobre a implementação da Estratégia Regional foi 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2019. 

Proposta: Encerrar a resolução CD48.R5. 
 

CD49.R14 Título: Plano de ação para a saúde do adolescente e do jovem  
(documento CD49/12) 

Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: 2018 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Revisão intermediária 
e relatório final em 
2019  

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD55/INF/12-B (2016) 
Relatório final 
CD57/INF/8 (2019) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R13 se 
encerrou. Um relatório final sobre a implementação do Plano de ação foi 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2019. 

Proposta: Encerrar a resolução CD49.R14.  
 

CD49.R15 Título: Plano de ação para a saúde dos idosos, incluindo o 
envelhecimento ativo e saudável (documento CD49/8) 

Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: 2018 

Tipo de 
documento:  
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios 
periódicos e relatório 
final em 2019 

Relatório(s) para o 
CR:  
Relatório final 
CD57/INF/9 (2019) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R15 se 
encerrou. Um relatório final sobre a implementação do Plano de ação foi 
apresentado aos Órgãos Diretores em 2019. 

Proposta: Encerrar a resolução CD49.R15.  
 

CD49.R20 Título: Saúde e turismo (documento CD49/15) 
Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório final em 2023 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R20 se 
encerrou. Um relatório final será apresentado aos Órgãos Diretores em 
2023. 

Proposta: Manter a resolução CD49.R20 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final aos Órgãos Diretores.  

https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48.r5-p.pdf
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48-08-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49740-cd57-inf-8-p-estrategia-pda-adolescente&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-B-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49740-cd57-inf-8-p-estrategia-pda-adolescente&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R15%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-08-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49693-cd57-inf-9-p-pda-idosos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R20%20(Port.).pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2741&Itemid=270&lang=pt
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CD50.R16 Título: Saúde, segurança humana e bem-estar  
(documento CD50/17) 

Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Documento 
conceitual 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD59/INF/15 (2021)  

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R16 foram 
cumpridos. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores 
em 2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD50.R16.  
 

CD51.R4 Título: Estratégia e plano de ação para a saúde urbana  
(documento CD51/5)  

Adotado: 2011 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2018 e 
relatório final em 2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-C 
(2018) 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições  

Justificativa: A resolução CD51.R4 permanece vigente com condições 
até que um relatório final seja apresentado aos Órgãos Diretores em 
2022. A Estratégia e plano de ação para a promoção da saúde no 
contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019-2030 
(documento CD57/10), adotada em 2019 pelo 57º Conselho Diretor, dará 
continuidade a mandatos em curso desta resolução. 

Proposta: Manter a resolução CD51.R4 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022. 

 
CD53.R2 Título: Plano de ação sobre saúde em todas as políticas  

(documento CD53/10, Rev. 1) 
Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório 
de progresso em 2017 
e relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório de 
progresso 
CSP29/INF/7-A (2017) 
Relatório final 
CD58/INF/3 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R2 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. A 
Estratégia e plano de ação para a promoção da saúde no contexto dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019-2030 (documento 
CD57/10), adotada em 2019 pelo 57º Conselho Diretor, dará 
continuidade aos mandatos em curso dessa resolução. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R2.  
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-17-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf15-saude-seguranca-humana-e-bem-estar-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R4-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=45878&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49689-cd57-10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R2-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-10-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41208-csp29-inf-7-a-p-208&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf3-plano-acao-sobre-saude-em-todas-politicas-relatorio-final
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49689-cd57-10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CD53.R8 Título: Plano de ação para a prevenção da cegueira e das 
deficiências visuais (documento CD53/11) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios:  
Relatório final em 2020 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD58/INF/2 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R8 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020.  

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R8.  
 

CD54.R6 Título: Plano de ação sobre a saúde dos trabalhadores  
(documento CD54/10, Rev. 1) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2020 e 
relatório final em 2026 

Relatório(s) para o 
CR: Revisão 
intermediária 
CD58/INF/14-A 
(2020) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R6 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CD54.R11 Título: Estratégia e plano de ação para a demência em idosos 

(documento CD54/8, Rev. 1) 
Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD58/INF/4 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R11 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020. 

Proposta: Encerrar a resolução CD54.R11.  
 

CD54.R18 Título: Método para a estimativa da mortalidade materna no 
período 1990-2015 (documento CD54/23) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Documento conceitual  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD54.R18 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R18 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27554&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=53-conselho-director-7006&alias=26727-cd53-11-p-727&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf2-plano-acao-para-prevencao-da-cegueira-e-das-deficiencias-visuais-relatorio
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28387/CD54-R6-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-10-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-plano-acao-sobre-saude-dos
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R11-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-8-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf4-estrategia-e-plano-acao-para-demencia-em-idosos-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R18-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-23-p.pdf
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CD56.R8 Título: Plano de ação para a saúde da mulher, da criança e do 
adolescente 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação  

Requisito de apresentação 
de relatórios: Relatório de 
progresso em 2022; revisão 
intermediária em 2026; 
relatório final em 2031 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R8 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD57.R10 Título: Estratégia e plano de ação para a promoção da saúde no 

contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2019-2030 
(documento CD57/10) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: 
Estratégia e plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2026 e 
um relatório final em 
2030 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD57.R10 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46590-cd56-r8-p-pda-saude-mca&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46459-cd56-8-p-pda-mna&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50612-cd57-r10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49689-cd57-10-p-promocao-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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Doenças não transmissíveis e fatores de risco, má nutrição, saúde mental, violência e 
traumatismos 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 5: Acesso a serviços de saúde para DNTs e problemas de saúde mental 
Resultado intermediário 6: Capacidade resolutiva para a violência e os traumatismos 
Resultado intermediário 13: Fatores de risco das DNTs 
Resultado intermediário 14: Má nutrição 
Resultado intermediário 15: Resposta intersetorial à violência e traumatismos 
Resultado intermediário 16: Ação intersetorial sobre a saúde mental 
 
 

CD48.R2 Título: Convênio básico da OMS para controle do tabaco: 
oportunidades e desafios para sua implementação na Região das 
Américas (documento CD48/12) 

Adotado: 2008 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Quadro (ratificação) 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de progresso 
CD50/26 (2010)  
CD51/INF/5-C (2011); 
CD52/INF/4-D (2013); 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R2 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD48.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD48.R9 Título: Enfoques populacionais e individuais da prevenção e 

tratamento de diabetes e obesidade  
(documento CD48/5) 

Adotado: 2008 
 
Data final para 
execução: 2015 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório final 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O progresso obtido na implementação da resolução 
CD48.R9 foi incluído no relatório final sobre a resolução CD52.R9, 
Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não 
transmissíveis, apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. Os 
compromissos não foram cumpridos e esses temas foram priorizados no 
plano de ação global para DNT, bem como na proposta de resolução 
global sobre diabetes a ser discutida na 75ª Assembleia Mundial da 
Saúde em 2022. 

Proposta: Encerrar a resolução CD48.R9. 
 

https://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48.r2-p.pdf?ua=1
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48-12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-C-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-D-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-A-p.pdf
https://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48.r9-p.pdf?ua=1
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48-05-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf6-plano-acao-para-prevencao-e-controle-doencas-nao-transmissiveis-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-p.pdf
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CD48.R11 Título: Prevenção de violência e lesões e promoção da segurança: 
apelo à ação na Região (documento CD48/20) 

Adotado: 2008 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceitual 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios 
de progressos em 2021 
e 2026 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório de progresso 
CD59/INF/16-D 
(2021) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R11 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD48.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CD50.R2 Título: Estratégia sobre o uso de substâncias e saúde pública  

(documento CD50/18, Rev. 1) 
Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório final em 
2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório de progresso 
CD52/INF/4-E (2013) 
Revisão intermediária 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições  

Justificativa: A resolução CD50.R2 permanece vigente com condições 
até que um relatório final seja apresentado aos Órgãos Diretores em 
2022.  

Proposta: Manter a resolução CD50.R2 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022.  

 
CD50.R6 Título: Fortalecimento da capacidade dos Estados Membros para 

implementar as disposições e diretrizes da Convenção-Quadro da 
OMS para o Controle do Tabaco (documento CD50/26) 

Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Relatório de 
progresso. A 
resolução foi 
solicitada por 
Estados Membros. 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de progresso 
CD51/INF/5-C (2011); 
CD52/INF/4-D (2013); 
CD54/INF/5-A (2015) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD50.R6 foi suplantada pela resolução 
CSP29.R12 (2017), Estratégia e plano de ação para fortalecer o 
controle do tabagismo na Região das Américas 2018-2022, e estão 
sendo apresentados relatórios de progresso periódicos. 

Proposta: Encerrar a resolução CD50.R6. 
 

https://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD48.r11-p.pdf?ua=1
https://www3.paho.org/portuguese/gov/cd/cd48-20-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-d-prevencao-violencia-e-lesoes-e-promocao-da-seguranca-apelo-acao-na-regiao
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R2-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-18-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R6-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-26-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-C-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-D-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-A-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42346-csp29-r12-p-346&Itemid=270&lang=pt
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CD51.R7 Título: Plano de ação sobre o uso de substâncias psicoativas e saúde 
pública (documento CD51/9) 

Adotado: 2011 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2016 
e relatório final em 
2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório de progresso 
CD52/INF/4-E (2013) 
Revisão intermediária 
CD55/INF/12-E (2016) 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições 

Justificativa: A resolução CD51.R7 permanece vigente com condições 
até que um relatório final seja apresentado aos Órgãos Diretores em 
2022.  

Proposta: Manter a resolução CD51.R7 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022.  

 
CD51.R8 Título: Estratégia e plano de ação sobre a epilepsia  

(documento CD51/10, Rev. 1) 
Adotado: 2011 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2017 
e relatório final em 
2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CSP29/INF/7-G 
(2017) 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições  

Justificativa: A resolução CD51.R8 permanece vigente com condições 
até que um relatório final seja apresentado aos Órgãos Diretores em 
2022.  

Proposta: Manter a resolução CD51.R8 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022.  

 
CD51.R14 Título: Plano de ação para reduzir o uso prejudicial do álcool 

(documento CD51/8, Rev. 1) 
Adotado: 2011 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2016 e 
relatório final em 2022 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão 
intermediária 
CD55/INF/12-D 
(2016) 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições  

Justificativa: A resolução CD51.R14 permanece vigente com 
condições até que um relatório final seja apresentado aos Órgãos 
Diretores em 2022.  

Proposta: Manter a resolução CD51.R14 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2022.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-R7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-E-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-E-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-10-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41231-csp29-inf-7-g-p-231&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51.R14-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CD51-8-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=55-conselho-director-8814&alias=35744-cd55-inf-12-d-p-744&Itemid=270&lang=pt
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CSP28.R13 Título: Estratégia para a prevenção e o controle de doenças não 
transmissíveis (documento CSP28/9, Rev. 1) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: 2024 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório 
intermediário em 2018 
e relatório final em 
2025 

Relatório(s) para o 
CR: Revisão 
intermediária 
CD55/INF/12-C (2016) 
Relatório de progresso 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R13 continua 
e seus compromissos estão em curso. O progresso obtido para 
implementar a estratégia foi incluído na revisão intermediária e no 
relatório final sobre a implementação do Plano de ação para a 
prevenção e controle de doenças não transmissíveis (resolução 
CD52.R9). 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R13 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD52.R9 Título: Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não 

transmissíveis (documento CD52/7, Rev. 1) 
Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2016 
e relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD55/INF/12-C (2016) 
Relatório final 
CD58/INF/6 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD52.R9 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. Os 
compromissos não totalmente cumpridos estão em curso como parte da 
Estratégia para a prevenção e o controle de doenças não transmissíveis 
(resolução CSP28.R13), assim como os compromissos com as DNTs 
relacionados no Plano Estratégico 2020-2025 da OPAS e nas resoluções 
globais sobre DNT. 

Proposta: Encerrar a resolução CD52.R9.  
 

CD52.R10 Título: Doença renal crônica em comunidades agrícolas da 
América Central (documento CD52/8) 

Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Documento conceitual 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório de 
progresso bienal  

Relatório(s) para o 
CR: Relatórios de 
progresso CD54/INF/5-
E (2015) 
CSP29/INF/7-B (2017) 
CD57/INF/10-C (2019) 
CD59/INF/16-B (2021) 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições  

Justificativa: O relatório final será apresentado aos Órgãos Diretores 
em 2023.  

Proposta: Manter a resolução CD52.R10 vigente com condições até a apresentação de um 
relatório final em 2023. 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf6-plano-acao-para-prevencao-e-controle-doencas-nao-transmissiveis-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-C-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf6-plano-acao-para-prevencao-e-controle-doencas-nao-transmissiveis-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-E-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41570-csp29-inf-7-b-p-570&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49637-cd57-inf-10-c-p-doenca-renal&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-b-doenca-renal-cronica-em-comunidades-agricolas-da-america-central-relatorio
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CD53.R7 Título: Plano de ação sobre saúde mental (documento CD53/8, Rev. 1) 
Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2020  

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2017 e 
relatório final em 2021 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão 
intermediária 
CSP29/INF/7-H 
(2017) 
Relatório final 
CD59/INF/11 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R7 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. Um 
novo mandato, Política para melhorar a saúde mental, será apresentado à 
30ª Conferência Sanitária Pan-Americana em 2022. A nova política dará 
continuidade aos mandatos em curso da resolução CD53.R7. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R7.  
 

CD53.R12 Título: Plano de ação sobre deficiências e reabilitação  
(documento CD53/7, Rev. 1) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2017 
e relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão 
intermediária 
CSP29/INF/7-I 
(2017) 
Relatório final 
CD58/INF/7 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R12 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020. Compromissos não cumpridos estão sendo abordados por meio 
do Plano Estratégico 2020-2025 da OPAS. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R12.  
 

CD53.R13 Título: Plano de ação para prevenção da obesidade em crianças e 
adolescentes (documento CD53/9, Rev. 2) 

Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 
2018 e relatório 
final em 2020  

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22/-B (2018) 
Relatório final 
CD58/INF/5 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R13 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020. Compromissos não cumpridos estão sendo abordados por meio 
do Plano Estratégico 2020-2025 da OPAS, bem como pelo plano de 
ação global para DNT e as propostas de recomendações e metas para 
obesidade a serem discutidas na 75ª Assembleia Mundial da Saúde em 
2022. 

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R13.  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-8-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41198-csp29-inf-7-h-p-198&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf11-plano-acao-sobre-saude-mental-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-7-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41294-csp29-inf-7-i-p-294&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf7-plano-acao-sobre-deficiencias-e-reabilitacao-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD53-R13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD53-9-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45793-cd56-inf-22-b-p-obesidade-793&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf5-plano-acao-para-prevencao-da-obesidade-em-criancas-e-adolescentes-relatorio
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CD54.R12 Título: Estratégia e plano de ação para o reforço do sistema de saúde 
para abordar a violência contra a mulher (documento CD54/9, Rev. 2) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios 
de progresso em 2018 e 
2021 e relatório final em 
2026 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de progresso 
CD56/INF/22-A (2018); 
CD59/INF/16-C (2021) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R12 continua e 
seus compromissos estão em curso. Em 2016, a 69ª Assembleia Mundial 
da Saúde aprovou o Plano de ação mundial para fortalecer a função do 
sistema de saúde dentro de uma resposta nacional multissetorial para 
abordar a violência interpessoal, em especial contra as mulheres e 
meninas e contra as crianças (resolução WHA69.5 [2016]), que reforça a 
Estratégia e plano de ação da OPAS (documento CD54/9, Rev. 2 [2016]). 

Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CSP29.R12 Título: Estratégia e plano de ação para fortalecer o controle do 

tabagismo na Região das Américas 2018-2022 (documento 
CSP29/11) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2022 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2020 e 
relatório final em 2023 

Relatório(s) para 
o CR: 
Revisão 
intermediária 
CD58/INF/14-B  
(2020) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R12 continua 
e seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R12 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD56.R9 Título: Plano de ação para prevenção e controle do câncer do colo 

do útero 2018-2030 (documento CD56/9) 
Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios de 
progresso em 2022 e 
2026 e relatório final em 
2031 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R9 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=45945&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-c-estrategia-e-plano-acao-para-reforco-do-sistema-saude-para-abordar-violencia
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R5-sp.pdf#page=27
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-9-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42346-csp29-r12-p-346&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41276-csp29-11-p-276&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-estrategia-e-plano-acao-para
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46594-cd56-r9-p-pda-cancer-uterino&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45801-cd56-9-p-pda-cancer-uterino-801&Itemid=270&lang=pt
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CD57.R12 Título: Plano de ação para eliminar os ácidos graxos trans de 
produção industrial 2020-2025 (documento CD57/8) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2022 e 
um relatório final em 
2026 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R12 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50639-cd57-r12-p-pda-acidos-graxos-trans&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49615-cd57-8-p-pda-acidos-graxos-trans&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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Prevenção, controle e eliminação de doenças transmissíveis 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 4: Capacidade resolutiva para as doenças transmissíveis 
Resultado intermediário 12: Fatores de risco das doenças transmissíveis 
Resultado intermediário 17: Eliminação de doenças transmissíveis 
 
 

CD52.R5 Título: Princípios do Fundo Rotativo para a Compra de Vacinas da 
Organização Pan-Americana da Saúde (documento CD52/17) 

Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: Política  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 
 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R5 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD52.R14 Título: Formulação de políticas baseadas em dados comprovados 

para os programas nacionais de imunização (documento CD52/9) 
Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 
 

Tipo de 
documento: Política  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R14 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD54.R7 Título: Plano de ação para prevenção e controle das hepatites virais 

(documento CD54/13, Rev. 1) 
Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2018 
e relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-E (2018) 
Relatório final 
CD58/INF/9 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R7 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado ao 58º Conselho Diretor em 2020.  

Proposta: Encerrar a resolução CD54.R7.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-17-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R14-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-13-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45888-cd56-inf-22-e-p-pda-hepatites-888&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf9-plano-acao-para-prevencao-e-controle-das-hepatites-virais-relatorio-final
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CD54.R8 Título: Plano de ação para imunização (documento CD54/7, Rev. 2) 
Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório de 
progresso a cada dois 
anos (2017, 2019) e 
relatório final em 2021  

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CSP29/INF/7-F (2017) 
Relatório de progresso 
CD57/INF/10-E  (2019) 
Relatório final 
CD59/INF/7 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R8 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. O 
Revigoramento da imunização como um bem público para a saúde 
universal foi aprovado pelo 59º Conselho Diretor em 2021 nos termos da 
resolução CD59.R13. Essa política dá continuidade a mandatos em curso 
da resolução CD54.R8. 

Proposta: Encerrar a resolução CD54.R8.  
 

CD54.R10 Título: Plano de ação para prevenção e controle 
da tuberculose (documento CD54/11, Rev. 1) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2018 
e relatório final em 
2020  

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-F (2018) 
Relatório final 
CD58/INF/10 (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R10 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2020. A Iniciativa da OPAS de eliminação de doenças: política para um 
enfoque integrado e sustentável visando as doenças transmissíveis nas 
Américas foi aprovada pelo 57º Conselho Diretor em 2019 nos termos 
da resolução CD54.R7. Essa política dá continuidade a mandatos em 
curso da resolução CD54.R10. 

Proposta: Encerrar a resolução CD54.R10.  
 

CD54.R15 Título: Plano de ação para a resistência antimicrobiana  
(documento CD54/12, Rev. 1) 

Adotado: 2015 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 
2018 e relatório final 
em 2021 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-D (2018) 
Relatório final 
CD59/INF/10 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R15 se 
encerrou. Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 
2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CD54.R15.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-7-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41305-csp29-inf-7-f-p-305&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50022-cd57-inf-10-e-p-pda-imunizacao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf7-plano-acao-para-imunizacao-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R10-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-11-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45872-cd56-inf-22-f-p-pda-tuberculose-872&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf10-plano-acao-para-prevencao-e-controle-da-tuberculose-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R15-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-12-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45834-cd56-inf-22-d-p-pda-resistencia-antimicrobiana-834&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf10-plano-acao-para-resistencia-antimicrobiana-relatorio-final
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CD55.R5 Título: Plano de ação para a prevenção e o controle do HIV e de 
infecções sexualmente transmissíveis 2016-2021 (documento 
CD55/14) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2018 
e relatório final em 
2021 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-G (2018) 
Relatório final 
CD59/INF/9 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R5 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. A 
Iniciativa da OPAS de eliminação de doenças: política para um enfoque 
integrado e sustentável visando as doenças transmissíveis nas Américas 
foi aprovada pelo 57º Conselho Diretor em 2019 nos termos da 
resolução CD54.R7. Essa política dá continuidade a mandatos em curso 
da resolução CD55.R5. 

Proposta: Encerrar a resolução CD55.R5. 
 

CD55.R6 
 

Título: Estratégia para a prevenção e controle das arboviroses 
(documento CD55/16) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório 
final em 2020 

Relatório(s) para o 
CR: Relatório fio 
CD58/INF/11 (2020)  

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R6 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. 

Proposta: Encerrar a resolução CD55.R6. 
 

CD55.R7 
 

Título: Plano de ação para a eliminação da malária 2016-2020 
(documento CD55/13) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2018 
e relatório final em 
2021 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD56/INF/22-H (2018) 
Relatório final 
CD59/INF/8 (2021) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R7 se encerrou. 
Um relatório final foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2021. A 
Iniciativa da OPAS de eliminação de doenças: política para um enfoque 
integrado e sustentável visando as doenças transmissíveis nas Américas 
foi aprovada pelo 57º Conselho Diretor em 2019 nos termos da 
resolução CD54.R7. Essa política dá continuidade a mandatos em curso 
da resolução CD55.R7. 

Proposta: Encerrar a resolução CD55.R7.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-14-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45939-cd56-inf-22-g-p-pda-hiv-939&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf9-plano-acao-para-prevencao-e-controle-do-hiv-e-infeccoes-sexualmente
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R6-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-16-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf11-estrategia-para-prevencao-e-controle-das-arboviroses-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-13-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45935-cd56-inf-22-h-p-pda-malaria-935&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf8-plano-acao-para-eliminacao-da-malaria-2016-2020-relatorio-final
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-R7-p.pdf
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CD55.R9 
 

Título: Plano de ação para a eliminação de doenças infecciosas 
negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022 
(documento CD55/15) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2022 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2019 
e relatório final 
em 2023 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD57/INF/10-A 
(2019) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R9 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CSP29.R11 Título: Plano de ação para assegurar a sustentabilidade da 

eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita 
nas Américas 2018-2023 (documento CSP29/8) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios de 
progresso em 2019 
e 2021 e relatório final 
em 2024 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de 
progresso 
CD57/INF/10-B 
(2019); 
CD59/INF/16-E 
(2021) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R11 continua 
e seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R11 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD56.R2 
 

Título: Plano de ação sobre entomologia e controle de vetores  
2018-2023 (documento CD56/11) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2021 e 
relatório final em 2024 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD59/INF/16-F 
(2021) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R2 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R9-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-15-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49641-cd57-inf-10-a-p-pda-doencas-negligenciadas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49641-cd57-inf-10-a-p-pda-doencas-negligenciadas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42357-csp29-r11-p-357&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41212-csp29-8-p-212&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50302-cd57-inf-10-b-p-pda-sarampo&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-e-plano-acao-para-assegurar-sustentabilidade-da-eliminacao-do-sarampo-rubeola
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46561-cd56-r2-p-pda-entomologia&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45776-cd56-11-p-pda-entomologia-776&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-f-plano-acao-sobre-entomologia-e-controle-vetores-2018-2023-revisao
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CD57.R7 Título: Iniciativa da OPAS de eliminação de doenças: Política para 
um enfoque integrado e sustentável visando as doenças 
transmissíveis nas Américas (documento CD57/7) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios de 
progresso em 2023, 2026 
e 2029 e um relatório 
final em 2031 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R7 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R4 Título: Saúde Única: um enfoque integral para abordar as ameaças 

à saúde na interface homem-animal-ambiente  
(documento CD59/9) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório de 
progresso em 2026 e 
relatório final em 2031 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD59.R4 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R13 Título: Revigoramento da imunização como um bem público para a 

saúde universal (documento CD59/10) 
Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório de progresso 
em 2027 e um relatório 
final em 2031 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD59.R13 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R13 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50600-cd57-r7-p-iniciativa-eliminacao-doencas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49681-cd57-7-p-iniciativa-eliminacao-doencas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r4-saude-unica-um-enfoque-integral-para-abordar-ameacas-saude-na-interface-homem
https://www.paho.org/pt/documentos/cd599-saude-unica-um-enfoque-integral-para-abordar-ameacas-saude-na-interface-homem
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r13-revigoramento-da-imunizacao-como-um-bem-publico-para-saude-universal
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5910-revigoramento-da-imunizacao-como-um-bem-publico-para-saude-universal
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Sistemas de informação para a saúde, evidências e pesquisa 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 20: Sistemas de informação integrados para a saúde 
Resultado intermediário 21: Dados, informações, conhecimento e evidências 
Resultado intermediário 22: Pesquisa, ética e inovação para a saúde 
 

CSP29.R4 Título: Plano de ação para o fortalecimento das estatísticas vitais  
2017-2022 (documento CSP29/9) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2022 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 2020 e 
relatório final em 2023 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CD58/INF/14-G 
(2020) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R4 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD57.R9 Título: Plano de ação para o fortalecimento dos sistemas de 

informação para a saúde 2019-2023 (documento CD57/9, Rev. 1) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: Plano 
de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório de 
progresso em 2022 e um 
relatório final em 2024 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R9 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R1 Título: Roteiro para a transformação digital do setor da saúde na 

Região das Américas (documento CD59/6) 
Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos, 
primeiro relatório de 
progresso em 2027 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD59.R1 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R1 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42301-csp29-r4-p-301&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41996-csp29-9-p-996&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-plano-acao-para-fortalecimento
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-plano-acao-para-fortalecimento
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50608-cd57-r9-p-pda-sistemas-informacao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49677-cd57-9-p-pda-sistemas-informacao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r1-roteiro-para-transformacao-digital-do-setor-da-saude-na-regiao-das-americas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd596-roteiro-para-transformacao-digital-do-setor-da-saude-na-regiao-das-americas
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CD59.R2 Título: Política sobre a aplicação da ciência de dados na saúde 
pública usando inteligência artificial e outras tecnologias emergentes 
(documento CD59/7) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos, 
primeiro relatório de 
progresso em 2027 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD59.R2 continua e 
seus compromissos estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
  

https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r2-politica-sobre-aplicacao-da-ciencia-dados-na-saude-publica-usando-inteligencia
https://www.paho.org/pt/documentos/cd597-politica-sobre-aplicacao-da-ciencia-dados-na-saude-publica-usando-inteligencia
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Temas transversais 
Resultado intermediário relacionado: 
Resultado intermediário 26: Temas transversais: equidade, gênero, etnia e direitos humanos 
 
 

CD46.R16 Título: Política de igualdade de gênero da OPAS  
(documento CD46/12) 

Adotado: 2005 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatórios de progresso 
CSP28/INF/3-B (2012) 
CD54/INF/2 (2015) 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: A política de igualdade de gênero tem mandatos em 
curso. É necessário apoio político e técnico sustentado.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD46.R16 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. As linhas estratégicas de ação da política continuam 
a guiar a cooperação técnica sobre igualdade de gênero. 

 
CD49.R12 Título: Plano de ação para a aplicação da política de igualdade de 

gênero (documento CD49/13) 
Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: 2014 

Tipo de documento: 
Plano de ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios 
periódicos e 
relatório final em 
2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Revisão intermediária 
CSP28/INF/3-B (2012) 
Relatórios finais 
CD54/INF/2 (2015); 
CD58/INF/14-D (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R12 se 
encerrou. O relatório final sobre a implementação de resolução 
CD49.R12 foi incluído como parte do relatório de progresso referente 
à resolução CD46.R16 (2005), Política de igualdade de gênero da 
OPAS, apresentado aos Órgãos Diretores em 2020. 

Proposta: Encerrar a resolução CD49.R12.  
 

CD50.R8 Título: A saúde e os direitos humanos (documento CD50/12) 
Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceitual 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios:  
N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório de progresso 
CSP29/INF/7-E (2017) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R8 estão em 
curso. É necessário reformular numerosas políticas, planos e leis 
nacionais para que se alinhem com a legislação de direitos humanos. 
O relatório de progresso de 2017 para os Estados Membros ressaltou a 
necessidade permanente de fortalecer a colaboração com comissões, 
órgãos e relatorias de direitos humanos internacionais e regionais.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R8 até que uma nova resolução a suplante. Além 
disso, apresentar relatórios de progresso quinquenais. 

  

https://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd46.r16-p.pdf
https://www1.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd46-12-p.pdf?ua=1
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-B-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-politica-igualdade-genero-da-opas
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R12%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-13-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-2-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58inf14-relatorios-progresso-sobre-assuntos-tecnicos-politica-igualdade-genero-da-opas
https://www1.paho.org/spanish/GOV/CD/cd46.r16-s.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-12-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41478-csp29-inf-7-e-p-478&Itemid=270&lang=pt
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CD52.R6  Título: Combatendo as causas de disparidades no acesso e utilização 
dos serviços de saúde pelas pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans 
(documento CD52/18) 

Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Documento 
conceitual 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o CR:  
Relatórios de progresso 
CSP29/INF/7-D (2017) 
CD56/INF/11, Corr. (2018) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R6 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CSP29.R3 Título: Política sobre etnia e saúde (documento CSP29/7, Rev. 1) 
Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP29.R3 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, incluir informações sobre a 
implementação da política nos relatórios sobre a implementação da resolução CD57.R14 
(2019), Estratégia e plano de ação sobre etnia e saúde, que determina a apresentação de um 
relatório de progresso em 2023 e um relatório final em 2026.  

 
CD57.R14 Título: Estratégia e plano de ação sobre etnia e saúde  

2019-2025 (documento CD57/13, Rev. 1) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de documento: 
Estratégia e plano de 
ação 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório de 
progresso em 2023 e um 
relatório final em 2026 

Relatório(s) para 
o CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD57.R14 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R6-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-18-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41595-csp29-inf-7-d-p-595&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46076-cd56-inf-11-p-lgbt-076&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42296-csp29-r3-p-296&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42015-csp29-7-p-015&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50630-cd57-r14-p-estrategia-pda-qualidade-atencao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50630-cd57-r14-p-estrategia-pda-qualidade-atencao&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49793-cd57-13-p-estrategia-pda-etnia&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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Liderança, governança e funções facilitadoras 
Resultados intermediários relacionados: 
Resultado intermediário 27: Liderança e governança 
Resultado intermediário 28: Gestão e administração 
 

 
CSP26.R7 Título: Diretor Emérito da Repartição Sanitária Pan-Americana  
Adotado: 2002 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Resolução 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Esse é um cargo vitalício. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP26.R7.  
 

CD45.R4 
 

Título: Estratégia para aumento da arrecadação de cotas de 
contribuição (documento CD45/16) 

Adotado: 2004 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD45.R4 ainda são 
válidos. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD45.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CSP27.R19 Título: Fundo Mestre de Investimentos de Capital (documento 

CSP27/18) 
Adotado: 2007 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de 
relatório anual 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP27.R19 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP27.R19 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp26.r7-p.pdf
https://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD45.r4-p.pdf
https://www1.paho.org/portuguese/GOV/CD/cd45-16-p.pdf?ua=1
https://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27.r19-p.pdf
https://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27-18-p.pdf
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CD49.R2 Título: Estabelecimento do Comitê de Auditoria da OPAS  
(documento CD49/26) 

Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de apresentação 
de relatórios: O Comitê de 
Auditoria presta contas 
anualmente ao Comitê 
Executivo e apresenta 
relatórios ad hoc, conforme 
solicitação do Comitê 
Executivo 

Relatório(s) para 
o CR: 
N/A-N/D  

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R2 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD49.R5 
 

Título: Estabelecimento de uma nova estrutura institucional para 
o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CD49/17) 

Adotado: 2009 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: 
Institucional 
 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-
N/D 

Relatório(s) para o CR:  
CD51/INF/5-F (2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013) 
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R5 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD50.R14 Título: Centros Pan-Americanos (documento CD50/9) 
Adotado: 2010 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios 
periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: CD51/INF/5-F 
(2011) 
CSP28/INF/3-H (2012) 
CD52/INF/4-I (2013)  
CD53/INF/6-G (2014) 
CD54/INF/5-G (2015) 
CD55/INF/12-F (2016) 
CSP29/INF/7-M (2017) 
CD56/INF/22-K (2018) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: A Conferência Sanitária Pan-Americana solicitou 
avaliações periódicas de cada centro (resolução CSP20.R31, 1978). 
Compromissos com os Estados Membros estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R2%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-26-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R5%20(Port.).pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49-17-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-e.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-I-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF6-G-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-F-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41498-csp29-inf-7-m-p-498&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45920-cd56-inf-22-k-p-centros-pan-americanos-920&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R14-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-09-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-INF-5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-INF-3-H-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-INF4-I-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-INF6-G-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/CD54-INF-5-G-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-INF-12-F-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41498-csp29-inf-7-m-p-498&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45920-cd56-inf-22-k-p-centros-pan-americanos-920&Itemid=270&lang=pt
http://www1.paho.org/English/GOV/CSP/ftcsp_20.htm
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CSP28.R6 
 

Título: Método de trabalho dos Órgãos Diretores: Delegação de 
funções para o Comitê Executivo (documento CSP28/5)  

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R6 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CSP28.R8 Título: Diretora Emérita da Repartição Sanitária Pan-Americana  
Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: 
Resolução 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Esse é um cargo vitalício. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R8. 
 

CSP28.R10 Título: Política do orçamento da OPAS (documento CSP28/7) 
Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Ao fim do primeiro 
biênio e nos dois 
biênios seguintes 

Relatório(s) para o 
CR: CD55/6 (2016) 
CD56/6 e 
CD56/6, Add. I 
(2018) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP28.R10 foi suplantada após o 
fechamento do biênio 2018-2019. A nova Política do orçamento da 
OPAS (documento CD57/5) foi adotada pelo 57º Conselho Diretor em 
2019 nos termos da resolução CD57.R3. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R10. 
 

CSP28.R17 Título: Fundo Mestre de Investimentos de Capital (documento 
CSP28/23) 

Adotado: 2012 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatórios periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R17 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R17 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R6-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-5-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R10-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-7-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-6-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45948-cd56-6-p-avaliacao-politica-orcamentaria-948&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45954-cd56-6-p-avaliacao-politica-orcamentaria-addi-954&Itemid=270&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49748-cd57-5-p-politica-orcamentaria&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50590-cd57-r3-p-politica-orcamentaria&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28.R17-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/CSP28-23-p.pdf
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CD52.R12 
 

Título: Revisão da taxa cobrada para as compras de provisões de 
saúde pública para os Estados Membros (documento CD52/15) 

Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de 
relatório a cada 
biênio 

Relatório(s) para o 
CR: CSP29/INF/7-L 
(2017) 
CD56/INF/22-J 
(2018) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD52.R12 foi suplantada pela resolução 
CD58.R4 (2020), Revisão da taxa cobrada nas compras de provisões 
de saúde pública para os Estados Membros.  

Proposta: Encerrar a resolução CD52.R12.  
 

CD52.R15 Título: Cooperação para o desenvolvimento da saúde nas Américas 
(documento CD52/11) 

Adotado: 2013 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatório a 
cada biênio 

Relatório(s) para o 
CR: CSP29/INF-K 
(2017) 
CD57/INF/10-D (2019) 
CD59/INF/16-G (2021) 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R15 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R15 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD53.R10 Título: Situação e nível autorizado do Fundo de Capital de Giro 

(documento CD53/18) 
Adotado: 2014 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios 
periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: A situação do 
Fundo de Capital de 
Giro foi incluída nos 
relatórios financeiros 
anuais do Diretor: 
2019, 2018, 2017, 
2016, 2015, 2014 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD53.R10 foi suplantada pela resolução 
CD58.R1 (2020).  

Proposta: Encerrar a resolução CD53.R10. 
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R12-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-15-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41455-csp29-inf-7-l-p-455&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45816-cd56-inf-22-j-p-compras-816&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58r4-revisao-da-taxa-cobrada-nas-compras-provisoes-saude-publica-para-os-estados
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-R15-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-11-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41483-csp29-inf-7-k-p-483&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=document&alias=49661-cd57-inf-10-d-p-desenvolvimento-saude&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59inf16-g-cooperacao-para-desenvolvimento-da-saude-nas-americas-relatorio-progresso
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-R10-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-18-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documento-oficial-360
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15366:official-document-357&Itemid=40507&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14392:offficial-document-356&Itemid=40453&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13300:official-document-353&Itemid=40453&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11981:2016-official-document-351&Itemid=40453&lang=es
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10933:2014-official-document-349&Itemid=40453&lang=es
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r1-p-fundo-capital-giro
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CD55.R2 
 

Título: Metodologia para a estrutura de estratificação das 
prioridades programáticas do Plano Estratégico da OPAS 
(documento CD55/7) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D  

Tipo de 
documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório em 2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Relatório 
CD58/5 e  
CD58/5, Add. I (2020) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R2 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R2 até que uma nova resolução a suplante. A 
aplicação da estratificação programática para a mobilização e alocação de recursos foi 
documentada no Relatório da avaliação de fim do biênio do Programa e Orçamento da OPAS 
2018-2019/Relatório final da implementação do Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 
(documento CD58/5 e CD58/5, Add. I). A metodologia também continua a ser pertinente e foi 
aplicada ao Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025 
(Documento Oficial 359 e Add. I). 

 
CD55.R3 
 

Título: Quadro de colaboração com agentes não estatais 
(documento CD55/8, Rev. 1) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Relatório 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de 
relatório anual 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R3 continua e 
seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Apresentar ao Comitê Executivo, em cada uma de suas sessões de junho, um 
relatório sobre a implementação do FENSA como um tema permanente da agenda por 
intermédio de seu Subcomitê de Programa, Orçamento e Administração, e enviar esse relatório 
à OMS; manter vigente a resolução CD55.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até que 
seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CD55.R4 Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê 

Executivo ao término dos mandatos das Bahamas, de Costa Rica 
e do Equador (documento CD55/4) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD55.R4 foi suplantada pela resolução 
CD57.R8 (2019), Eleição de três Estados Membros para integrar o 
Comitê Executivo ao expirar o mandato do Brasil, da Colômbia e do 
Panamá.  

Proposta: Encerrar a resolução CD55.R4.  
 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R2-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-7-p.pdf
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-add-i-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-add-i-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50319-cd57-od359-p-add-i-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R3-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-8-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R4-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-4-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50604-cd57-r8-p-eleicao-membros-ce&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CD55.R11 
 

Título: Análise dos mandatos da Organização Pan-Americana da 
Saúde (documento CD55/18, Rev. 1) 

Adotado: 2016 
 
Data final para 
execução: N/A-N/D 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de 
relatório a cada 
triênio 

Relatório(s) para o 
CR: 
CD57/INF/3 (2019) 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R11 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CSP29.R2 Título: Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-

2030 (documento CSP29/6, Rev. 3) 
Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2030 

Tipo de documento: 
Estratégia 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Revisão 
intermediária em 
2025 e relatório final 
em 2031 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R2 
continua e seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

 
CSP29.R5 Título: Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 (modificado)  

(Documento Oficial 345 e Add. I)  
Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Segundo relatório 
provisório em 2018 e 
relatório final em 2020 

Relatório(s) para o 
CR: 
Segundo relatório 
provisório 
CD56/5 e  
CD56/5, Add. I (2018) 
Relatório final 
CD58/5 e  
CD58/5, Add. I (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP29.R5 foi suplantada pela resolução 
CD57.R2 (2019), Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da 
Saúde 2020-2025. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R5. 
  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-R11-p.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-18-p.pdf
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49727-cd57-inf-3-p-resolucoes-mandatos&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42292-csp29-r2-p-292&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42117-csp29-6-p-117&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42305-csp29-r5-p-305&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41495-csp29-od345-p-495&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41792-csp29-od345-add-1-p-792&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46199-cd56-5-p-avaliacao-bienio&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46198-cd56-5-p-add-i-avaliacao-bienio&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-add-i-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50585-cd57-r2-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CSP29.R6 Título: Programa e Orçamento da Organização Pan Americana da 
Saúde 2018-2019 (Documento Oficial 354, Add. I e Add. II) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios:  
Apresentação de 
relatório a cada biênio 

Relatório(s) para o CR:  
Relatório final 
CD58/5 e  
CD58/5, Add. I (2020) 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP29.R6 foi suplantada pela resolução 
CD57.R5 (2019), Orçamento por programas da Organização Pan-
Americana da Saúde 2020-2021. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R6. 
 

CSP29.R7 Título: Nomeação do Auditor Externo da OPAS para 2018-2021 
(documento CSP29/13)  

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP29.R7 foi suplantada pela resolução 
CD59.R6 (2021). A nomeação do Escritório Nacional de Auditoria 
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte foi prorrogada 
por mais um biênio (2022-2023). 

Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R7. 
 

CSP29.R8 Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê 
Executivo ao expirar o mandato dos Estados Unidos da América, 
Guatemala e Trinidad e Tobago (documento CSP29/4) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP29.R8 foi suplantada pela resolução 
CD58.R5 (2020), Eleição de três Estados Membros para integrar o 
Comitê Executivo ao expirar o mandato de Belize, Canadá e Peru. 

Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R8. 
 

CSP29.R9 Título: Eleição de dois membros para integrar o Comitê Assessor 
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CSP29/14) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de documento: 
Institucional  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CSP29.R9 foi suplantada pela resolução 
CD58.R6 (2020), Eleição de dois membros para integrar o Comitê 
Assessor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME).  

Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R9. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42309-csp29-r6-p-309&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41773-csp29-od354-p-773&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41743-csp29-od354-add-1-p-743&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41740-csp29-od354-add-2-p-740&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www.paho.org/pt/documentos/cd585-add-i-relatorio-da-avaliacao-fim-do-bienio-do-programa-e-orcamento-da-opas-2018
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50596-cd57-r5-p-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42312-csp29-r7-p-312&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41654-csp29-13-p-654&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r6-nomeacao-do-auditor-externo-da-opas-para-2022-2023
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42319-csp29-r8-p-319&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41204-csp29-4-p-204&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r5-p-eleicao-membros-ce
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42323&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41239-csp29-14-p-239&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r6-p-membros-comite-bireme
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CSP29.R10 
 

Título: Eleição do Diretor da Repartição Sanitária Pan Americana 
e proposta de nomeação do Diretor Regional da Organização 
Mundial da Saúde para as Américas (documento CSP29/3)  

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2022 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 

Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R10 
continua e seus compromissos estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R10 até que uma nova resolução a suplante ou 
até que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CSP29.R13 Título: Nova escala de contribuições fixas  

(documentos CSP29/5 e CSP29/5, Add. I) 
Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2018 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: CD56/12 e 
CD56/12, Add. 1 
(2018) 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições 

Justificativa: A resolução CSP29.R13 deveria aplicar-se apenas ao 
exercício de 2018. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos 
Estados Membros ainda estão pendentes desde 2018, propõe-se manter a 
situação dessa resolução como vigente com condições. 

Proposta: Manter a resolução CSP29.R13 vigente com condições até que seus compromissos 
sejam cumpridos. 

 
CSP29.R14 Título: Contribuições fixas dos Estados Membros, Estados 

Participantes e Membros Associados da Organização Pan 
Americana da Saúde para 2018 (documentos CSP29/5 e CSP29/5, 
Add. I) 

Adotado: 2017 
 
Data final para 
execução: 2018 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições 

Justificativa: A resolução CSP29.R14 deveria aplicar-se apenas ao 
exercício de 2018. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos 
Estados Membros ainda estão pendentes desde 2018, propõe-se manter 
a situação dessa resolução como vigente com condições. 

Proposta: Manter a resolução CSP29.R13 vigente com condições até que seus compromissos 
sejam cumpridos. 

  

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34418/CSP29.R10-p.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41193-csp29-3-p-193&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42340-csp29-r13-p-340&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41298-csp29-5-p-298&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42220-csp29-5-add-1-p-220&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45980-cd56-12-p-escala-980&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46285-cd56-12-p-add-i-escala&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42337-csp29-r14-p-337&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41773-csp29-od354-p-773&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41298-csp29-5-p-298&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42220-csp29-5-add-1-p-220&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=42220-csp29-5-add-1-p-220&Itemid=270&lang=pt
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CD56.R1 Título: Arrecadação de contribuições fixas 
(documentos CD56/12 e CD56/12, Add. I) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Relatório periódico 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD56.R1 foi suplantada pela resolução 
CD57.R1 (2019), Arrecadação das contribuições fixas.  

Proposta: Encerrar a resolução CD56.R1. 
 

CD56.R3 Título: Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o 
Comitê Executivo ao expirar o mandato de Antígua e Barbuda, da 
Argentina e do Chile (documento CD56/4) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD56.R3 foi suplantada pela resolução 
CD59.R10 (2021), Eleição de três Estados Membros para integrar o 
Comitê Executivo ao expirar o mandato de Barbados, do Equador e 
dos Estados Unidos de América. 

Proposta: Encerrar a resolução CD56.R3. 
 

CD56.R4 Título: Eleição de três membros para integrar o Comitê Assessor 
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CD56/15) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de documento: 
Institucional  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD56.R4 foi suplantada pela resolução 
CD59.R11 (2021), Eleição de três membros para integrar o Comitê 
Assessor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde (BIREME). 

Proposta: Encerrar a resolução CD56.R4. 
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46557-cd56-r1-p-escala&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45980-cd56-12-p-escala-980&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46285-cd56-12-p-add-i-escala&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50576-cd57-r1-p-arrecadacao-assessed-contribuicoes&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46565-cd56-r3-p-membros-ce&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45768-cd56-4-p-membros-ce-768&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r10-eleicao-tres-estados-membros-para-integrar-comite-executivo-ao-expirar-mandato
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46571-cd56-r4-p-eleicao-bireme&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&alias=45781-cd56-15-p-eleicao-bireme-781&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r11-eleicao-tres-membros-para-integrar-comite-assessor-do-centro-latino-americano-e
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CD56.R6 Título: Escala de contribuições e contribuições fixas dos Estados 
Membros, Estados Participantes e Membros Associados da 
Organização Pan-Americana da Saúde para 2019  
(Documento Oficial 354) 

Adotado: 2018 
 
Data final para 
execução: 2019 

Tipo de documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente com 
condições 

Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R6 continua e 
seus compromissos estão em curso. Uma vez que as contribuições fixas 
de alguns dos Estados Membros ainda estão pendentes desde 2018, 
propõe-se manter a situação dessa resolução como vigente com 
condições. 

Proposta: Manter a resolução CD56.R6 vigente com condições até que seus compromissos 
sejam cumpridos. 

 
CD57.R1 Título: Arrecadação das contribuições fixas  

(documentos CD57/15 e CD57/15, Add. I) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2020 

Tipo de 
documento: 
Relatório periódico 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 
 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: A resolução CD57.R1 foi suplantada pela resolução 
CD58.R8 (2021), Arrecadação das contribuições fixas. 

Proposta: Encerrar a resolução CD57.R1. 
 

CD57.R2 Título: Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 
2020-2025 (Documento Oficial 359 e Add. I) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2025 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Avaliações 
bienais em 2022 e 2024 
e relatório final em 2026 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: O período de vigência da resolução CD57.R2 continua e 
seus compromissos estão em curso até o fim de 2025.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos.  

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=46580-cd56-r6-p-escala&category_slug=56-directing-council-portuguese-9966&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=29-pt-9251&alias=41773-csp29-od354-p-773&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50576-cd57-r1-p-arrecadacao-assessed-contribuicoes&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50026-cd57-15-p-arrecadacao-assessed-contribuicoes&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50415-cd57-15-p-add-i-arrecadacao-assessed-contribuicoes&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r8-p-relatorio-contribuicoes
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50585-cd57-r2-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50292-cd57-od359-p-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50319-cd57-od359-p-add-i-plano-estrategico-opas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
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CD57.R3 Título: Política do Orçamento da OPAS (documento CD57/5) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: A cada dois 
anos, como parte 
do relatório sobre a 
avaliação de fim do 
biênio do Orçamento por 
Programas da OPAS 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD57.R3 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD57.R4 Título: Escala de contribuições fixas 2020-2021  

(documento CD57/6) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: 
Constitucional  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente 
com condições  

Justificativa: A resolução CD57.R4 deveria ser aplicada ao biênio 
2020-2021. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos Estados 
Membros ainda estão pendentes desde esse período, propõe-se manter a 
situação dessa resolução como vigente com condições. 

Proposta: Manter a resolução CD57.R4 vigente com condições até que seus compromissos 
sejam cumpridos. 

 
CD57.R5 Título: Orçamento por programas da Organização Pan-Americana 

da Saúde 2020-2021 (Documento Oficial 358, Add. I e Add. II) 
Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de 
relatório a cada biênio 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar 

Justificativa: A resolução CD57.R5 foi suplantada pela resolução 
CD59.R8 (2021), Orçamento por Programas da Organização Pan-
Americana da Saúde 2022-2023. 

Proposta: Encerrar a resolução CD57.R5. 
  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50590-cd57-r3-p-politica-orcamentaria&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49748-cd57-5-p-politica-orcamentaria&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50572-cd57-r4-p-contribuicoes-fixas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49654-cd57-6-p-contribuicoes-fixas&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50596-cd57-r5-p-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50378-cd57-od358-p-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50370-cd57-od358-p-add-i-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50376-cd57-od358-p-add-ii-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r8-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
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CD57.R6 Título: Contribuições fixas dos Estados Membros, Estados 
Participantes e Membros Associados da Organização Pan-
Americana da Saúde para 2020-2021  
(Documento Oficial 358, Add. I e Add. II) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: A resolução CD57.R6 deveria ser aplicada ao biênio 
2020-2021. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos Estados 
Membros ainda estão pendentes desde esse período, propõe-se manter a 
situação dessa resolução como vigente. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R6 até que seus compromissos sejam cumpridos. 
 

CD57.R8 Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê 
Executivo ao expirar o mandato do Brasil, da Colômbia e do 
Panamá (documento CD57/4) 

Adotado: 2019 
 
Data final para 
execução: 2022 

Tipo de 
documento: 
Constitucional  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD57.R8 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD57.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

  

CD58.R1 Título: Situação e nível autorizado do Fundo de Capital de Giro 
(documento CD58/10) 

Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: Relatórios 
periódicos 

Relatório(s) para o 
CR: A informação 
sobre a situação do 
Fundo de Capital de 
Giro foi incluída no 
Relatório financeiro 
anual do Diretor 
correspondente a 
2020 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R1 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R1 até que uma nova resolução a suplante. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50569-cd57-r6-p-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50378-cd57-od358-p-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50370-cd57-od358-p-add-i-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50376-cd57-od358-p-add-ii-orcamento&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50604-cd57-r8-p-eleicao-membros-ce&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49610-cd57-4-p-eleicao-membros-ce&category_slug=cd57-pt&Itemid=270&lang=pt
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r1-p-fundo-capital-giro
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5810-situacao-e-nivel-autorizado-do-fundo-capital-giro
https://www.paho.org/pt/documento-oficial-362-0
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CD58.R3 Título: Reforma da governança da OPAS  

(documentos CD58/7 e Add. I) 
Adotado: 2020 

Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Política 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Relatório em 2021 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R3 estão em curso. 
Um relatório sobre as lições aprendidas foi apresentado à 169ª Sessão do 
Comitê Executivo, em setembro de 2021. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD58.R4 Título: Revisão da taxa cobrada nas compras de provisões de saúde 

pública para os Estados Membros (documento CD58/15) 
Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de relatório 
a cada biênio 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R4 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD58.R5 Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê 

Executivo ao expirar o mandato de Belize, Canadá e Peru 
(documento CD58/4) 

Adotado: 2020 

Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R5 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

CD58.R2 Título: Programação do excedente do orçamento  
(documento CD58/11) 

Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de 
documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 
 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: Os recursos referidos na resolução CD58.R2 foram 
alocados. 

Proposta: Encerrar a resolução CD58.R2. 

https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r3-p-reforma-governanca-opas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd587-reforma-da-governanca-da-opas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd587-add-i-reforma-da-governanca-da-opas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58r4-revisao-da-taxa-cobrada-nas-compras-provisoes-saude-publica-para-os-estados
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5815-revisao-da-taxa-cobrada-para-compras-provisoes-saude-publica-para-os-estados
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r5-p-eleicao-membros-ce
https://www.paho.org/pt/documents/cd58-4-e-election-members-ce
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r2-p-excedente-orcamento
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5811-programacao-do-excedente-do-orcamento
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CD58.R6 Título: Eleição de dois membros para integrar o Comitê Assessor do 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde (BIREME) (documento CD58/16) 

Adotado: 2020 

Data final para 
execução: 2023 

Tipo de documento: 
Institucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R6 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD58.R7 Título: Modificação do regulamento financeiro e regras financeiras 

da OPAS (documentos CD58/13 e CD58/13, Add. I) 
Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: N/A-
N/D 

Tipo de documento: 
Administrativo e 
financeiro 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para 
o CR: N/A-N/D 
 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD58.R7 estão em curso.  

Proposta: Manter vigente a resolução CD58.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD58.R8 Título: Arrecadação das contribuições fixas  

(documentos CD58/9 e CD58/9, Add. I) 
Adotado: 2020 
 
Data final para 
execução: 2021 

Tipo de 
documento: 
Relatório periódico 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Encerrar  

Justificativa: A resolução CD58.R8 foi suplantada pela resolução 
CD59.R5 (2021), Arrecadação das contribuições fixas. 

Proposta: Encerrar a resolução CD58.R8. 
 

CD59.R5 Título: Arrecadação das contribuições fixas (documentos CD59/12, 
CD59/12, Add. I e CD59/12, Add. II) 

Adotado: 2021 

Data final para 
execução: 2022 

Tipo de 
documento: 
Relatório periódico 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R5 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

  

https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r6-p-membros-comite-bireme
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5816-eleicao-dois-membros-para-integrar-comite-assessor-do-centro-latino-americano-e
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r7-p-modificacao-regulamento-financeiro
https://www.paho.org/pt/node/72813
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5813-add-i-modificacao-do-regulamento-financeiro-e-regras-financeiras-da-opas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd58-r8-p-relatorio-contribuicoes
https://www.paho.org/pt/documentos/cd589-relatorio-sobre-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd589-add-i-relatorio-sobre-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r5-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r5-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5912-relatorio-sobre-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5912-add-i-relatorio-sobre-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5912-add-ii-relatorio-sobre-arrecadacao-das-contribuicoes-fixas


CE170/INF/5 ‒ ANEXO  
 
 

48 
 

CD59.R6 Título: Nomeação do auditor externo da OPAS para 2022-2023 
(documento CD59/13) 

Adotado: 2021 

Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R6 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R7 Título: Escala de contribuições fixas 2022-2023 (documento CD59/5) 
Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R7 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R8 Título: Orçamento por Programas da Organização Pan-Americana 

da Saúde 2022-2023 (Documento Oficial 363, Add. I e Add. II) 
Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Documento Oficial 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: 
Apresentação de relatório 
a cada biênio 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da Resolução CD59.R8 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R9 Título: Contribuições fixas dos Estados Membros, Estados 

Participantes e Membros Associados da Organização Pan-
Americana da Saúde para 2022-2023  
(Documento Oficial 363, Add. I e Add. II) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2023 

Tipo de 
documento: 
Constitucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R9 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 

https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r6-nomeacao-do-auditor-externo-da-opas-para-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5913-nomeacao-do-auditor-externo-da-opas-para-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r7-escala-contribuicoes-fixas-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd595-escala-contribuicoes-fixas-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r8-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-add-i-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-add-ii-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r9-contribuicoes-fixas-dos-estados-membros-estados-participantes-e-membros
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-add-i-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59od363-add-ii-orcamento-por-programas-da-organizacao-pan-americana-da-saude-2022-2023
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CD59.R10 Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê 
Executivo ao expirar o mandato de Barbados, do Equador e dos 
Estados Unidos da América (documento CD59/4) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2024 

Tipo de 
documento: 
Constitucional  

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da Resolução CD59.R10 estão em 
curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
CD59.R11 Título: Eleição de três membros para integrar o Comitê Assessor do 

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 
da Saúde (BIREME) (documento CD59/15) 

Adotado: 2021 
 
Data final para 
execução: 2024 

Tipo de 
documento: 
Institucional 

Requisito de 
apresentação de 
relatórios: N/A-N/D 

Relatório(s) para o 
CR: 
N/A-N/D 

Recomendação: 
Manter vigente  

Justificativa: Os compromissos da resolução CD59.R11 estão em curso. 

Proposta: Manter vigente a resolução CD59.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até 
que seus compromissos sejam cumpridos. 

 
 

- - - 

https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r10-eleicao-tres-estados-membros-para-integrar-comite-executivo-ao-expirar-mandato
https://www.paho.org/pt/documentos/cd594-eleicao-tres-estados-membros-para-integrar-comite-executivo-ao-expirar-mandato
https://www.paho.org/pt/documentos/cd59r11-eleicao-tres-membros-para-integrar-comite-assessor-do-centro-latino-americano-e
https://www.paho.org/pt/documentos/cd5915-eleicao-tres-membros-para-integrar-comite-assessor-do-centro-latino-americano-e

