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RELATÓRIO SOBRE QUESTÕES ESTRATÉGICAS ENTRE A OPAS E A OMS
Introdução
1.
Este relatório responde a um pedido feito pelos Estados Membros durante a
29ª Conferência Sanitária Pan-Americana, em 2017, para revisar questões estratégicas nas
relações entre a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Este relatório recorrente foi apresentado pela primeira vez aos Órgãos
Diretores em 2018 (1). O relatório apresentado ao 59º Conselho Diretor em setembro de
2021 forneceu atualizações até junho de 2021 (2); portanto, o presente relatório abrange
questões surgidas desde julho de 2021. O relatório informa sobre questões estratégicas de
alto nível e oportunidades relevantes para os Estados Membros, e destaca os resultados da
colaboração entre a OPAS e a OMS, com o objetivo de promover o envolvimento proativo
dos Estados Membros da Região das Américas em fóruns globais. Tendo em vista o aporte
recebido dos Estados Membros durante o 59º Conselho Diretor em 2021, o presente
relatório é estruturado de modo a enfocar questões de liderança e governança, bem como
prestação de contas e transparência.
Liderança e governança
2.
Esta seção fornece uma visão estratégica das deliberações e das decisões em
andamento dos Órgãos Diretores da OMS, juntamente com as implicações para a Região
das Américas e a OPAS, dada a importância estratégica e o interesse dos Estados Membros
nas discussões em andamento em nível global. Ela abrange as reuniões dos Órgãos
Diretores da OMS realizadas desde o 59º Conselho Diretor, em particular a Sessão Especial
da Assembleia Mundial da Saúde (29 de novembro a 1º de dezembro de 2021), a
150ª Sessão do Conselho Executivo (24 a 29 de janeiro de 2022) e a 75ª Assembleia
Mundial da Saúde (22 a 28 de maio de 2022). A seção também fornece atualizações sobre
consultas com os Estados Membros e sobre discussões relativas a questões importantes em
nível global.
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3.
A Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) está pronta para apoiar os Estados
Membros, conforme necessário, para incentivar sua participação e engajamento em futuras
discussões e consultas sobre liderança estratégica e governança com amplo impacto em
toda a Organização, bem como para promover maior transparência. Questões logísticas
fundamentais incluem o agendamento de reuniões mundiais em horários que podem não
ser propícios para a participação ativa dos Estados Membros, especialmente aqueles
localizados nos fusos horários da Região das Américas, bem como a disponibilização
tempestiva de documentos relevantes. A RSPA defende um equilíbrio mais justo a este
respeito, tanto dentro das redes estratégicas e técnicas como no nível da alta administração.
4.
Além das áreas-chave descritas neste relatório, a RSPA se envolve e colabora com
a OMS continuamente, contribuindo para aspectos estratégicos, técnicos e operacionais da
implementação do Décimo Terceiro Programa Geral de Trabalho da OMS (13º PGT).
Alguns dos mecanismos que facilitam esta colaboração incluem o Grupo de Políticas
Mundial, as redes dos Diretores de Gestão de Programas e dos Diretores de Administração
e Finanças, e a rede de Diretores Regionais de Emergência. O pessoal da RSPA também
participa das redes técnicas responsáveis pelo planejamento, implementação,
monitoramento e avaliação dos resultados do 13º PGT. 1 A Rede de Gestão de Programas
é outro fórum fundamental para o intercâmbio entre a OPAS e a OMS sobre planejamento
estratégico e questões orçamentárias.
5.
A Região das Américas se beneficiou de oportunidades para influenciar decisões
importantes no nível de políticas, contribuir para a governança e para marcos estratégicos
e defender um maior apoio da OMS, inclusive em matéria de financiamento.
O envolvimento do pessoal da RSPA nesses mecanismos garantiu que a região possa
contribuir para os principais produtos e serviços da OMS, como o Orçamento por
Programas 2022-2023 revisado e o Relatório de Resultados 2020-2021. Por exemplo, em
fevereiro de 2022, o pessoal da OPAS e da OMS participou de um “Dia Regional” sob a
liderança do Subdiretor-Geral da OMS e do Subdiretor da OPAS, com ampla participação
técnica, para repassar as prioridades da Região das Américas para 2022-2023 e identificar
áreas prioritárias para colaboração e países onde seria necessário apoio da OMS. Essa
oportunidade levou à definição de ações concretas de acompanhamento para o período.
Fortalecimento da preparação e resposta da OMS a emergências de saúde
6.
O Grupo de Trabalho dos Estados Membros para o Fortalecimento da Preparação
e Resposta da OMS a Emergências de Saúde (WGPR, na sigla em inglês), estabelecido de
acordo com a Resolução WHA74.7 (3), apresentou seu relatório final à 75ª Assembleia
Mundial da Saúde (4). A 75ª Assembleia Mundial da Saúde adotou a Decisão
WHA75(9) (5).
1

Para operar de maneira eficaz e efetiva nos três níveis da OMS e impulsionar o progresso na consecução
das metas de “triplo bilhão” do 13º PGT, a OMS estabeleceu redes em que a OPAS participa, incluindo o
Grupo de Coordenação de Prioridades Estratégicas, Equipes de Obtenção de Resultados e Redes de
Especialistas Técnicos.
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7.
Os Estados Membros acolheram de bom grado o relatório do WGPR e expandiram
o mandato do WGPR com um novo nome, “Grupo de trabalho sobre emendas ao RSI”
(WGIHR, na sigla em inglês). Este grupo trabalhará exclusivamente na consideração das
alterações propostas ao Regulamento Sanitário Internacional (RSI), de acordo com a
Decisão EB150(3). As alterações propostas devem ser apresentadas até 30 de setembro de
2022. Com vistas à sua adoção por consenso na 77ª Assembleia Mundial da Saúde em
2024, a Decisão WHA75(9) solicita ao Diretor-Geral que convoque um Comitê de Revisão
do RSI para fazer recomendações técnicas sobre as emendas. Além disso, solicita ao
WGIHR que convoque sua reunião organizacional o mais tardar em 15 de novembro de
2022 e coordene com o processo do Órgão Intergovernamental de Negociação (INB, na
sigla em inglês).
8.
Em paralelo com o WGPR, por meio da adoção da Decisão SSA2(5) (6), os Estados
Membros da OMS decidiram estabelecer o INB para redigir e negociar uma convenção,
acordo ou outro instrumento internacional da OMS sobre prevenção, preparação e resposta
a pandemias. Os Estados Membros nomearam dois copresidentes para o INB (Países
Baixos e África do Sul) e quatro vice-presidentes representando as demais regiões da OMS,
incluindo o Brasil como representante das Américas. O INB realizou consultas públicas e
divulgou o relatório de sua primeira reunião (7). Foi apresentada uma versão preliminar de
trabalho, com base no progresso alcançado, de uma convenção, acordo ou outro
instrumento internacional (“CAII”) da OMS sobre prevenção, preparação e resposta a
pandemias para apreciação do INB em sua segunda reunião, agendada para 18 a 22 de julho
de 2022 (8).
9.
O futuro da governança na preparação e resposta a emergências de saúde também
está interligado com: a futura formação de um Comitê Permanente de Preparação e
Resposta a Pandemias e Emergências (9); o trabalho do Grupo de Trabalho dos Estados
Membros da OMS sobre Financiamento Sustentável (WGSF, na sigla em inglês) 2; e as
discussões e deliberações da 75ª Assembleia Mundial da Saúde relacionadas à nota
conceitual publicada pela Secretaria da OMS em 24 de março de 2022, sobre reforçar a
arquitetura global de preparação, resposta e resiliência a emergências de saúde (10). As
deliberações em andamento lideradas pelos Estados Membros em nível mundial, visando
a reformular a arquitetura de saúde mundial, têm, por definição, amplitude e implicações
mundiais (11). No nível regional, essas deliberações podem levar a ações úteis decorrentes
da 75ª Assembleia Mundial da Saúde e podem permitir que a RSPA ofereça uma
cooperação mais efetiva aos Estados Membros da OPAS.
Planejamento estratégico e orçamento
10.
Na 150ª Sessão do Conselho Executivo, a OMS apresentou a proposta preliminar
para a extensão do 13º PGT de uma data final de 2023 para 2025 (12), bem como revisões
do Orçamento-Programa da OMS 2022-2023 (OP22-23) (13). A extensão do 13º PGT,
2

A página do Grupo de Trabalho sobre Financiamento Sustentável pode ser acessada em:
https://apps.who.int/gb/wgsf/.
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solicitada na Resolução WHA74.3 (14), harmonizará o ciclo de planejamento da OMS
com o de outras agências das Nações Unidas e com o Plano Estratégico da OPAS
2020-2025 (15). A extensão também facilitará ainda mais o alinhamento programático e
orçamentário entre a OPAS e a OMS, que será fundamental para a implementação,
monitoramento, avaliação e relatoria durante o biênio 2024-2025.
11.
Na 75ª Assembleia Mundial da Saúde, a OMS adotou as recomendações do
Conselho Executivo no sentido de estender o 13º PGT (16), e os Estados Membros
solicitaram que a OMS os consultasse sobre as implicações dessa extensão para a Estrutura
de Resultados do 13º PGT e para o planejamento para 2024-2025. Durante uma consulta
realizada em 30 de junho de 2022, os Estados Membros foram informados sobre a lentidão
do progresso em direção às metas do triplo bilhão e as implicações estratégicas da extensão.
Isso inclui alinhamento com as cinco prioridades do Diretor-Geral e os pilares estratégicos
do 13º PGT, utilização de uma abordagem baseada em dados e evidências para determinar
“áreas de concentração” para 2024-2025, e ajustes necessários à Estrutura de Resultados
do 13º PGT.
12.
Com relação às revisões do OP22-23 da OMS, o documento apresentado à
75ª Assembleia Mundial da Saúde incluiu um adicional de US$ 604,4 milhões 3 (aumento
de 14%) sobre o total aprovado para o OP22-23 da OMS. Em relação às prioridades
estratégicas da OMS, 67% do aumento se concentra na prioridade estratégica 2 (mais um
bilhão de pessoas melhor protegidas contra emergências sanitárias), 15% na prioridade
estratégica 1 (mais um bilhão de pessoas beneficiadas pela cobertura universal de saúde) e
13% na prioridade estratégica 4 (uma OMS mais efetiva e eficiente, fornecendo melhor
apoio aos países). A prioridade estratégica 3 (mais um bilhão de pessoas desfrutando de
melhor saúde e bem-estar) teve o aumento menos significativo dentre as quatro prioridades
estratégicas, com 5%. Mais informações constam da proposta de revisão do OrçamentoPrograma 2022-2023 (17) e do documento Orçamento por Programas da Organização
Pan-Americana da Saúde 2022-2023: Propostas de modificações (18).
13.
No caso da OPAS, a revisão inclui um aumento da alocação da OMS (espaço
orçamentário) para o Escritório Regional para as Américas (AMRO) de $39,5 milhões,
aumentando assim a alocação para a Região de $252,6 milhões para $292,1 milhões (um
aumento de 35% comparado com a alocação do biênio 2020-2021).
14.
A revisão desses documentos ofereceu uma oportunidade para responder às
recomendações relevantes de várias análises sobre o aprimoramento da preparação e
resposta a emergências, que não foram totalmente incluídas quando da aprovação do
OP22-23 da OMS. Os Estados Membros e a RSPA contribuíram para a melhoria desses
documentos (por exemplo, priorização e alinhamento de indicadores). As consultas com
os Estados Membros entre a reunião do Conselho Executivo e a Assembleia Mundial da
Saúde proporcionaram mais oportunidades para apresentar contribuições e experiências
adicionais dos países e da Região.
3
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Financiamento sustentável
15.
Os Estados Membros receberam uma atualização sobre as deliberações do Grupo
de Trabalho sobre Financiamento Sustentável (WGSF, na sigla em inglês) no 59º Conselho
Diretor, em setembro de 2021 (19). O WGSF foi estabelecido pelo Conselho Executivo em
janeiro de 2021 (20) visando assegurar que a OMS tenha as estruturas e capacidades
necessárias para cumprir suas funções essenciais. O objetivo desta atualização era obter
aportes do Conselho Diretor sobre cinco questões essenciais para o financiamento da OMS.
Apesar do progresso significativo alcançado pelo WGSF durante sua quinta reunião,
realizada de 13 a 15 de dezembro de 2021, ele não chegou a um consenso sobre as
recomendações ao Conselho Executivo da OMS. Em janeiro de 2022, o Conselho
Executivo, após considerar o relatório de progresso do WGSF (21) e as recomendações do
35º Comitê de Programa, Orçamento e Administração do Conselho Executivo, concordou
em estender o mandato do WGSF para que continuasse suas deliberações até a
75ª Assembleia Mundial da Saúde.
16.
Além das consultas mundiais, a RSPA, em colaboração com a Secretaria da OMS
e a Presidência (Alemanha) e Vice-Presidência (México) do WGSF, facilitou sessões
regionais em agosto de 2021 e abril de 2022, o que permitiu que os Estados Membros
recebessem atualizações sobre as discussões mundiais e aumentou a participação e o
engajamento da Região. Graças a essa participação, as recomendações propostas pelo
WGSF levaram em consideração a perspectiva regional dos Estados Membros, incluindo
suas preocupações, no relatório final apresentado à Assembleia Mundial da Saúde.
17.
O WGSF realizou sua sétima e última reunião de 25 a 27 de abril de 2022.
Os Estados Membros chegaram a um consenso, e um relatório com as recomendações
finais foi apresentado à 75ª Assembleia Mundial da Saúde, por meio do 36º Comitê de
Programa, Orçamento e Administração (22). Em resumo, os Estados Membros
concordaram com o objetivo de financiar 50% do segmento de base do OrçamentoPrograma da OMS por meio de contribuições fixas até 2028-2029 ou 2030-2031, o mais
tardar. O primeiro aumento está programado para o OP24-25 da OMS, com um
crescimento de 20% ou $192 milhões (de $957 milhões) nas contribuições fixas acima do
orçamento base aprovado para 2022-2023. Os Estados Membros também concordaram que
as reformas na governança, juntamente com iniciativas para fortalecer ainda mais os
mecanismos de transparência, eficiência, responsabilidade e conformidade dentro da
Organização, devem acompanhar qualquer aumento proposto nas contribuições fixas.
18.
A esse respeito, os Estados Membros aprovaram a recomendação do WGSF durante
a 75ª Assembleia Mundial da Saúde e criaram uma força-tarefa ágil (o “Grupo de
Trabalho”) para melhorar a governança orçamentária, programática e de financiamento da
OMS. O Grupo de Trabalho deu início às suas deliberações em julho de 2022 e apresentará
seu relatório final ao Conselho Executivo em janeiro de 2023. Os Estados Membros da
Região são instados a apoiar esta força-tarefa e a participar dela, já que é uma oportunidade
de continuar a se envolver com a Secretaria da OMS e compartilhar lições aprendidas e
boas práticas em nível mundial.
5

CSP30/INF/2
Prestação de contas e transparência
Implementação do Orçamento-Programa da OMS
19.
O financiamento total do OP20-21 da OMS, em 31 de dezembro de 2021, era de
$7,9 bilhões (135% do orçamento aprovado). 4 Isso é explicado em grande parte pelo
financiamento recebido para as operações e apelos de emergência. Os programas básicos
receberam $3,8 bilhões (101% do financiamento do orçamento aprovado). O OP20-21 da
OMS incluía um orçamento aprovado de $215,8 milhões para os programas básicos do
AMRO. O valor dos fundos recebidos pelo AMRO para o biênio foi de $159,9 milhões
(74% do orçamento aprovado). Desse montante, $105,2 milhões correspondiam a fundos
flexíveis da OMS, e $54,7 milhões, a contribuições voluntárias. Em relação ao OP22-23
da OMS, até junho de 2022 o AMRO havia recebido um nível de financiamento
equivalente a 49% ($132,6 milhões) da alocação aprovada – 21% ($22,8 milhões) a mais
do que recebeu no mesmo período para 2020-2021.
20.
Nos últimos três biênios, houve uma tendência crescente no financiamento do
orçamento base do AMRO, de 68% em 2016-2017 para 74% em 2020-2021. Isso se deve
em grande parte à colaboração contínua entre a OPAS e a OMS e à defesa, pelos Estados
Membros da OPAS, de uma distribuição equitativa dos fundos da OMS entre a Sede da
OMS e todas as Regiões. No entanto, o AMRO continua sendo o menos financiado entre
os principais escritórios da OMS (Regiões e Sede). Os esforços contínuos da OMS para
mobilizar fundos mais flexíveis e fortalecer os mecanismos internos de coordenação
(envolvendo as Regiões) são fundamentais para melhorar o financiamento do OP22-23.
21.
O Relatório de Resultados da OMS para o biênio 2020-2021 foi apresentado à
75ª Assembleia Mundial da Saúde (23). A OPAS participou ativamente da avaliação de
final de biênio do OP20-21 da OMS, especialmente no preenchimento das fichas de
avaliação (scorecards) de resultados imediatos. Os scorecards mostram a contribuição da
Região das Américas para a consecução dos resultados imediatos definidos no OrçamentoPrograma da OMS. Conquistas, desafios e lições aprendidas da Região foram
documentadas nos scorecards do escritório e contribuíram para as avaliações globais em
geral. Também foram apresentadas histórias de sucesso dos países que demonstram o
impacto da OPAS e da OMS em nível nacional.
22.
Cabe ressaltar que esta avaliação serviu como mais uma oportunidade para
compartilhar a riqueza de experiências da Região no tocante à gestão baseada em resultados,
especialmente no que diz respeito à priorização e ao planejamento, monitoramento e
avaliação conjuntos com os Estados Membros, ao mesmo tempo em que a Região contribuiu
para e aprendeu com a metodologia de scorecards. A RSPA teve uma colaboração muito
próxima com a Secretaria da OMS para assegurar que os resultados da implementação
regional do OP20-21 da OMS fossem devidamente refletidos no relatório para a
4
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75ª Assembleia Mundial da Saúde, e está compartilhando com a OMS as lições aprendidas
com a aplicação dos scorecards. Mais informações sobre a avaliação de final de biênio da
OPAS serão apresentadas no Relatório de Resultados da OPAS 2020-2021 (24).
Prevenção e resposta à exploração, abuso e assédio sexual
23.
Após a divulgação, em setembro de 2021, do relatório final da Comissão
independente sobre as alegações de exploração e abuso sexual (EAS) durante a resposta ao
10º surto de Ebola na República Democrática do Congo 5, a RSPA ajudou a OMS a preparar
uma carta-resposta da alta administração às conclusões e recomendações contidas no
relatório, bem como na revisão de várias comunicações ao pessoal. A RSPA também é
membro da Força Tarefa sobre Prevenção e Resposta à Exploração e ao Abuso e Assédio
Sexual da OMS (PRSEAH, na sigla em inglês) e participa ativamente das reuniões
regulares da Força Tarefa.
24.
A OMS empenhou $1,1 milhão em financiamento para permitir que a RSPA crie
dois cargos dedicados, na sede da OPAS e na Representação da OPAS/OMS na Venezuela,
para ajudar a prevenir e responder à EAS, empreendendo atividades de conscientização e
realizando treinamentos na Região das Américas. A criação de cargos adicionais em outras
Representações para fortalecer a resposta à EAS está sendo discutida.
25.
A OMS estabeleceu uma equipe de alto nível e investiu recursos consideráveis na
elaboração e implementação de um plano de ação, estratégias, iniciativas e campanhas de
conscientização para abordar a EAS. A RSPA continua colaborando com a OMS e se
beneficiando da experiência que foi reunida para melhorar suas próprias políticas e práticas
sobre PRSEAH.
Ação da Conferência Sanitária Pan-Americana
26.
Solicita-se à Conferência que tome nota das informações apresentadas neste
documento e faça as observações que considerar pertinentes.
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