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ESQUEMA DO RELATÓRIO 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 

 
 
Introdução 
 
1. A Resolução CD57.R2 (2019) solicita que o Diretor da Repartição Sanitária  
Pan-Americana (RSPA) informe sobre a implementação do Plano Estratégico da 
Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025 (Documento Oficial 359), incluindo seus 
orçamentos por programas, por meio de relatórios bienais de avaliação de desempenho, a 
serem apresentados aos Órgãos Diretores da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS). O presente documento apresenta uma visão geral do conteúdo e da estrutura 
proposta do relatório sobre a avaliação de fim de biênio do Orçamento por Programas da 
Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2021 (Documento Oficial 358), que também 
serve como o primeiro relatório provisório sobre o Plano Estratégico 2020-2025.  
 
2. A avaliação de fim de biênio é um dos principais meios de prestação de contas e 
transparência programática da Organização. Considerando o impacto sem precedentes da 
pandemia de COVID-19 e a conjuntura socioeconômica e política em evolução na Região 
das Américas, esta avaliação oferece uma oportunidade fundamental para fazer um balanço 
coletivo dos ganhos de saúde e das lacunas remanescentes na Região, bem como dos 
desafios, lições aprendidas e oportunidades futuras. Neste relatório, serão apresentadas as 
conquistas de alto nível dos países em saúde, juntamente com a implementação 
programática e orçamentária da Organização. As lições aprendidas e as recomendações 
advindas dessa avaliação serão particularmente importantes para orientar as intervenções 
durante o biênio 2022-2023, à medida em que a Organização continua respondendo à 
pandemia ao implementar seu Plano Estratégico 2020-2025 e a Agenda de Saúde 
Sustentável para as Américas 2018-2030 (Documento CSP29/6, Rev. 3). 
 
Elaboração do Relatório 
 
3. A Organização realizará uma análise programática e orçamentária abrangente para 
servir de base para o relatório. Será avaliada a situação atual das metas de impacto que 
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foram estabelecidas para o Plano Estratégico 2020-2025, com foco nos efeitos da pandemia 
de COVID-19 na saúde e no bem-estar das populações da Região e nos esforços para fechar 
as lacunas de equidade.  
 
4. Outro elemento-chave da avaliação de fim de biênio é a avaliação conjunta, pela 
RSPA e seus Estados Membros, da consecução dos indicadores de resultados imediatos e 
intermediários definidos no Plano Estratégico 2020-2025 e no Orçamento por Programas 
2020-2021, respectivamente. A avaliação começou com um levantamento inicial realizado 
pela RSPA em janeiro e fevereiro de 2022. A avaliação conjunta com os Estados Membros 
será realizada entre março e maio de 2022, facilitada pelas Representações da OPAS/OMS. 
Um processo final de conciliação ocorrerá entre maio e julho de 2022.  
 
5. Uma atualização sobre a avaliação de fim de biênio será apresentada durante a 
16ª Sessão do Subcomitê de Programa, Orçamento e Administração. O anteprojeto 
completo do relatório contendo os resultados provisórios será apresentado à 170ª Sessão 
do Comitê Executivo, em junho de 2022, para revisão e contribuição dos Estados 
Membros. Os resultados completos serão então consolidados para avaliar o progresso rumo 
ao cumprimento das metas do Plano Estratégico 2020-2025 e do Orçamento por Programas 
2020-2021, a serem apresentados à 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana em setembro 
de 2022. O cronograma de todo o processo está resumido no Anexo a este documento.  
 
6. A avaliação de fim de biênio também servirá como uma das contribuições da 
Região das Américas para a avaliação do Orçamento-Programa 2020-2021 da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a ser apresentada à Assembleia Mundial da Saúde em maio de 
2022.  
 
Esquema do Relatório 
 
7. O esquema proposto do relatório, com uma breve descrição de cada seção, é 
apresentado a seguir. O anteprojeto de relatório completo será apresentado à 170ª Sessão 
do Comitê Executivo como dois documentos separados: o Resumo Executivo das 
principais conclusões, como documento principal, e o Relatório sobre os Resultados da 
OPAS 2020-2021, como um adendo. O Relatório sobre os Resultados conterá as seções 
descritas abaixo. 
 
8. Prefácio da Diretora. Esta seção incluirá destaques e mensagens-chave da Diretora 
da Repartição Sanitária Pan-Americana. 
 
9. Introdução. Esta seção delineará os requisitos estatutários de relatoria para o Plano 
Estratégico 2020-2025 e seus Orçamentos por Programas, e apresentará uma visão geral 
do conteúdo do relatório. 

10. Obtenção de resultados. Esta seção apresentará uma análise da situação de saúde 
pública da Região e do progresso registrado na obtenção dos resultados estabelecidos no 
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Plano Estratégico 2020-2025 e no Orçamento por Programas 2020-2021. Será composta 
por duas subseções principais: 
 
a) Progresso na consecução do Plano Estratégico 2020-2025 e Metas do Orçamento 

por Programas 2020-2021. Dar-se-á ênfase ao progresso obtido para alcançar as 
metas dos indicadores de impacto do Plano Estratégico 2020-2025, incluindo 
aspectos de equidade em saúde. Também será apresentado um resumo da situação 
dos resultados intermediários e imediatos. Esta seção examinará os efeitos da 
pandemia de COVID-19 e da conjuntura socioeconômica e política da Região sobre 
o desempenho dos indicadores. Finalmente, tomará nota do progresso alcançado 
rumo à Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030 e às metas 
relacionadas à saúde dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

b) Principais realizações, desafios e êxitos dos países. Com base na avaliação 
conjunta com os Estados Membros e em outras informações disponíveis para a 
RSPA, esta seção apresentará as realizações, desafios e êxitos mais notáveis dos 
países durante o biênio 2020-2021. A seção abrangerá os 28 resultados 
intermediários (RIM) do Plano Estratégico 2020-2025, agrupados por área 
temática, da seguinte forma:  
i. Emergências de saúde (RIM 23-25)  
ii. Sistemas e serviços de saúde (RIM 1, 7-11) 
iii. Saúde ao longo de todo o ciclo de vida, determinantes da saúde e promoção da 

saúde (RIM 2, 3, 18 e 19)  
iv. Doenças não transmissíveis e seus fatores de risco, má nutrição, saúde mental, 

violência e lesões (RIM 5, 6, 13, 14, 15 e 16) 
v. Prevenção, controle e eliminação de doenças transmissíveis (RIM 4, 12 e 17) 
vi. Sistemas de informação para saúde, evidências e pesquisa (RIM 20-22) 
vii. Temas transversais (RIM 26) 
viii. Liderança, governança e funções facilitadoras (RIM 27 e 28) 

 
11. Implementação do orçamento. Esta seção apresentará a análise corporativa da 
implementação do orçamento, incluindo a mobilização, alocação e implementação de 
recursos em relação ao Orçamento por Programas aprovado para 2020-2021, analisando 
programas básicos e especiais. Também serão incluídas análises por níveis programáticos 
e funcionais.  
 
12. Análise de riscos. Esta seção apresentará os principais riscos identificados no Plano 
Estratégico 2020-2025 e as ações tomadas para mitigá-los durante o biênio 2020-2021. 
 
13. Lições aprendidas e recomendações. Esta seção resumirá as principais lições 
aprendidas no biênio 2020-2021, incluindo aquelas relacionadas ao impacto sem 
precedentes da pandemia de COVID-19 e aos desafios financeiros enfrentados pela 
Organização. Também delineará as principais recomendações para o período restante do 
Plano Estratégico 2020-2025 e do Orçamento por Programas 2022-2023. 
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14. Anexos. Os principais anexos serão determinados à medida que avança a elaboração 
do documento. 
 
Ação pelo Subcomitê de Programa, Orçamento e Administração 
 
15. Solicita-se que o Subcomitê tome nota das informações apresentadas neste 
documento e apresente os comentários que considerar pertinentes. 
 
 
Anexo 
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Anexo 
 

Cronograma Preliminar para a Avaliação Conjunta de Fim de Biênio 
 

Passo Prazo 
Preparativos e lançamento do processo novembro de 2021 a janeiro de 

2022 
Avaliação interna pela Repartição Sanitária Pan-Americana janeiro e fevereiro de 2022 

Avaliação conjunta de indicadores de resultados imediatos 
e intermediários com os Estados Membros, juntamente 
com as Representações da OPAS/OMS 

março a maio de 2022 

Apresentação do esquema do relatório e atualização sobre 
o processo de avaliação conjunta à 16ª Sessão do 
Subcomitê de Programa, Orçamento e Administração 

23-25 de março de 2022 

Revisão, análise e consolidação dos resultados da avaliação 
conjunta pela Repartição Sanitária Pan-Americana, em 
consulta com os Estados Membros 

maio a julho de 2022 

Apresentação do anteprojeto de relatório à 170ª Sessão do 
Comitê Executivo 20-24 de junho de 2022 

Apresentação do relatório final à 30ª Conferência Sanitária 
Pan-Americana 26-30 de setembro de 2022 
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