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PALAVRAS DE ABERTURA DO PRESIDENTE EM FIM DE MANDATO DA CONFERÊNCIA 
SANITÁRIA PAN-AMERICANA DA OPAS, EXMO. DR. JULIO BORBA, 

MINISTRO DA SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL DO PARAGUAI 

26 de setembro de 2022 

30a Conferência Sanitária Pan-Americana 
74a sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

Sua Excelência Charles Angelo Savarin, Presidente da Comunidade da Dominica, 
Excelentíssima Dra. Carissa Etienne, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana, 
Excelentíssimo Sr. Xavier Becerra, Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos da América,  
Excelentíssimo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da 

Saúde, 
Representando o Excelentíssimo Sr. Luis Almagro Lemes, Secretário-Geral da Organização dos 

Estados Americanos, a Sra. Maricarmen Plata, Secretária de Acesso a Direitos e Equidade da 
Organização dos Estados Americanos, 

Senhora Mary Lou Valdez, Diretora Adjunta da Repartição Sanitária Pan-Americana, 
Ilustres Ministras e Ministros de Saúde, 
Ilustres delegados e membros do corpo diplomático,  
Representantes de organismos convidados,  
Senhoras e senhores: 

 Tenham todos um bom dia. 

 É um grande prazer dar-lhes as mais calorosas boas-vindas à 30ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana e 74ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, o primeiro encontro 
presencial neste âmbito devido à pandemia e uma feliz coincidência que seja no plenário desta 
importantíssima sessão dos órgãos diretores. 

 Sem dúvida, a atual fase da pandemia com o consequente aparecimento de variantes do 
SARS-COV-2, o surto de varíola símia e outras doenças convergentes continuam mantendo nossos 
países e a comunidade internacional em constante alerta e preocupação. 

 Encontramo-nos em uma ocasião propícia para refletir sobre as lições que esta fase difícil 
está deixando. Podemos afirmar claramente que esta é uma pandemia das desigualdades, 
exacerbadas especialmente no âmbito sanitário, econômico e social, em que as desigualdades 
entre e dentro dos países se agravaram. Tanto que, em países como o meu, tivemos que redobrar 
esforços para minimizar os impactos da crise gerada, assumindo um grande aumento dos níveis 
de endividamento, necessário para proteger a saúde da população. 

 É por isso que, como Região das Américas e por ocasião do 120º aniversário da OPAS, que 
cumpriu um papel fundamental no campo da saúde pública, devemos adotar as medidas 
necessárias para enfrentar este novo cenário e renovar o compromisso político que nos permita 
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construir um sistema multilateral mais consolidado que priorize, sobretudo, o fortalecimento da 
cooperação internacional, a solidariedade, a equidade e a união entre os Estados Membros desta 
Organização — bases fundamentais do pan-americanismo. 

 Precisamos entender que as emergências de saúde e os desastres não respeitam 
fronteiras, e que para alcançar uma recuperação resiliente devemos trabalhar juntos e em 
coordenação para combater as ameaças regionais e globais. 

 Nesse sentido, os temas que abordaremos durante esta conferência são de suma 
importância para nossa região, incluindo a eleição da futura Diretora ou Diretor da Repartição 
Sanitária Pan-Americana e Diretora ou Diretor Regional para as Américas da OMS, que terá uma 
tarefa árdua, assim como teve e continua a tendo a estimada Dra. Carissa Etienne. 

 Sua liderança dinâmica e orientação estratégica foram fundamentais para alcançar 
inúmeros marcos nos últimos dez anos, além de enfrentar o desafio sem precedentes desta 
pandemia. Cito alguns abaixo: 

A Região das Américas foi a primeira da OMS a eliminar a transmissão endêmica do 
sarampo, da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. 

A OPAS liderou com sucesso as atividades de preparação e resposta às epidemias 
causadas pelos vírus da dengue, zika e chikungunya na região, bem como aos surtos de 
cólera e febre amarela. 

A assistência técnica da OPAS, incluindo a entrega de equipamentos e suprimentos para 
responder à COVID-19, e o apoio em áreas fundamentais como a imunização de rotina, a 
prevenção de doenças não transmissíveis e a expansão do acesso à atenção à saúde foram 
vitais. 

 Eu poderia continuar enumerando muitos mais, mas cada um de nós aqui presentes 
conhece e é testemunha do trabalho realizado por ela. Com base no que foi dito, querida Dra. 
Carissa, receba nosso mais sincero reconhecimento e apreço pelas conquistas durante sua gestão. 

 Agora, sabemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido e que, neste novo 
período que se inicia, o diretor ou a diretora eleita terá que conduzir a OPAS a uma governança 
regional que promova a criação de políticas, estratégias e planos que: 

Promovam a colaboração internacional para alcançar um fortalecimento efetivo dos 
sistemas nacionais de atenção à saúde mental, considerada parte integrante de nossa 
saúde e bem-estar geral, bem como um direito humano. 

Permitam a abordagem da “saúde nas fronteiras”, por meio da consolidação da vigilância 
e informação em saúde e dos serviços e redes de saúde entre as cidades fronteiriças 
vinculadas entre os países. 

Fomentem a promoção, divulgação e atenção à Doença Renal Crônica (DRC) em toda a 
região, por meio da detecção precoce e oportuna, da prevenção e do tratamento 
específico. 
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Gerem mecanismos viáveis de atenção às doenças raras, por meio do acesso à informação 
de qualidade e do impulso à pesquisa e ao desenvolvimento, e 

Superem as dificuldades que possam surgir para garantir aos Estados Membros o acesso 
justo e equitativo a vacinas, tecnologias e produtos médicos. 

 Finalmente, gostaria de agradecer à Organização por ter confiado e encomendado ao 
Paraguai a presidência da 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana. 

 Muito obrigado. 

- - - 


