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RESOLUÇÃO 
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METODOLOGIA PARA A ESTRUTURA DE ESTRATIFICAÇÃO DAS 

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS DO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS 

 

 

O 55
o
 CONSELHO DIRETOR, 

Tendo examinado a Metodologia para a estrutura de estratificação das 

prioridades programáticas do Plano Estratégico da OPAS (documento CD55/7);  

Considerando a importância de se ter uma metodologia robusta, objetiva e 

sistemática para implementar a estrutura de estratificação das prioridades programáticas 

do Plano Estratégico da OPAS;  

Recordando a solicitação do 53
o
 Conselho Diretor em 2014 (resolução CD53.R3) 

para que a Diretora continuasse “a consultar os Estados membros para aperfeiçoar o 

marco de estratificação das prioridades programáticas e aplicá-lo aos programas e 

orçamentos futuros”, de modo a atender a pontos fracos, inclusive a possível tendência da 

metodologia original de atribuir mais peso —e, portanto, hierarquizações superiores— a 

programas voltados para doenças e o fato de que a metodologia não levou em 

consideração as mudanças no paradigma regional e mundial de saúde pública;  

Reconhecendo a valiosa contribuição, a colaboração e o compromisso do Grupo 

Assessor para o Plano Estratégico,
1
 o qual prestou assessoria à Repartição Sanitária 

                                                 
1
  A pedido dos Estados Membros, a Diretora criou o SPAG, em outubro de 2014, para oferecer assessoria 

e contribuições a respeito da implementação do processo conjunto de monitoramento e avaliação e  do 

aperfeiçoamento da estrutura de estratificação das prioridades programáticas do Plano Estratégico da 

OPAS 2014-2019 (resolução CD53.R3). Fizeram parte do grupo 12 membros indicados pelos 

Ministérios da Saúde das Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados 

Unidos da América, Jamaica, México, Paraguai e Peru. O grupo foi presidido pelo México e copresidido 

pelo Equador. O Canadá liderou o aspecto técnico da análise da metodologia. 
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Pan Americana (RSPA) na realização de extensas análises de diversas metodologias de 

estabelecimento de prioridades de modo a aprimorar o método de Hanlon adaptado à 

OPAS;  

Reconhecendo a função que o estabelecimento de prioridades objetivo e 

sistemático pode ter no processo de planejamento estratégico e de tomada de decisão, 

principalmente no contexto de múltiplas exigências e limitação de recursos;  

Reconhecendo a importância de se ter uma metodologia científica compatível 

com o contexto, os valores e a visão estratégica da Organização, incluindo a incorporação 

de novos componentes, como a equidade e o fator de posicionamento institucional da 

OPAS (o valor agregado da Organização), os quais são únicos ao método de Hanlon 

adaptado à OPAS, 

RESOLVE:  

1. Aprovar a Metodologia para a estrutura de estratificação das prioridades 

programáticas do Plano Estratégico da OPAS.  

 

2. Promover o conhecimento do método de Hanlon adaptado à OPAS como uma 

ferramenta útil para o estabelecimento de prioridades em saúde pública na Região e no 

mundo.  

 

3. Instar os Estados Membros, conforme o caso e levando em consideração o 

contexto nacional, a:  

a) participar ativamente de consultas nacionais e aplicar a metodologia de uma 

maneira objetiva e sistemática, como parte do processo de elaboração do 

Programa e Orçamento 2018-2019;  

b) considerar a adoção, a adaptação e a utilização dessa metodologia no âmbito 

nacional, na medida em que seja apropriada e relevante, de modo a informar 

melhor o estabelecimento de prioridades, desse modo orientando a alocação de 

recursos limitados onde possam ter o maior impacto na saúde pública.  

 

4. Solicitar à Diretora que:  

 

a) aplique a metodologia para a elaboração e a implementação do Programa e 

Orçamento 2018-2019 em estreita colaboração com os Estados Membros e 

parceiros;  

b) apoie consultas nacionais em todos os países e territórios da Região, promovendo 

a aplicação uniforme da metodologia, de acordo com os componentes, critérios e 

diretrizes, a fim de obter mais clareza e precisão com relação às prioridades de 

saúde pública da Região;  
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c) informe a respeito da aplicação da estratificação programática para a captação e 

alocação de recursos na avaliação final do Plano Estratégico da OPAS 2014-2019, 

a ser apresentado em 2020;  

d) apoie a publicação do método de Hanlon adaptado à OPAS, de modo a contribuir 

para o conhecimento científico regional e mundial referente ao estabelecimento de 

prioridades em saúde pública e a promover essa inovação e seus resultados como 

uma boa prática e um exemplo do trabalho colaborativo de RSPA e dos Estados 

Membros;  

e) consulte os Estados Membros a respeito das atualizações e dos aprimoramentos 

necessários à metodologia para planos estratégicos e programas e orçamentos 

futuros, levando em consideração as lições aprendidas e as experiências de 

biênios anteriores.  

 

 

(Quarta reunião, 27 de setembro de 2016) 

 


