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52o Conselho Diretor da OPAS 

65a Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas   
 
 

Exma. Senhora Presidente 
Exmos. Senhores Ministros da Saúde  
Embaixadores 
Convidados  
Colegas estimados 
Senhoras e senhores 
 

Um bom dia a todos.  

Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2013. Concluímos hoje a 52a Sessão do 
Conselho Diretor da OPAS. Que semana! Nesta curta jornada, tivemos o privilégio de 
testemunhar a democracia, a solidariedade e o pan-americanismo em ação, enquanto 
tentávamos resolver conjuntamente questões delicadas, porém vitais, como a 
necessidade de garantir o acesso equitativo à assistência de saúde para nossas 
populações vulneráveis, tais como as comunidades lésbicas, homossexuais, bissexuais e 
transgênero, assim como a necessidade de assegurar que nós nas Américas 
continuemos protegendo nossas famílias contra doenças que podem ser prevenidas 
com vacinas, proporcionando de maneira oportuna vacinas de alta qualidade e 
acessíveis, por meio do Fundo Rotatório da OPAS. Pude ver a paixão trabalhando em 
conjunto com a tomada de decisão com base científica, e não cabe a menor dúvida de 
que esse espírito indomável de cooperação e colaboração fará com que a Organização 
avance progressivamente ao nos depararmos com desafios futuros nesse cenário 
mundial em constante transformação com que trabalhamos.  

Nesta jornada de uma semana, também ouvi ideias novas e inovadoras para 
melhorar nosso trabalho: desde o uso da arte com areia para comunicar o impacto 
humano das doenças negligenciadas à aplicação de novas tecnologias médicas e da 
informação para melhorar a assistência de saúde. Isso indica que nossa Organização 
continuará a prosperar, crescer e evoluir neste século XXI, como resultado da fonte 
impressionante de novas ideias geradas pelos senhores, nossos Estados Membros. 
Também escutamos as boas práticas em várias áreas, inclusive os esforços para lidar 
com os determinantes sociais da saúde por meio abordagens integrais e multissetoriais, 
bem como envolvendo toda a sociedade e todo o governo.  
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Durante nossa jornada esta semana, demonstramos que não tínhamos medo de 
prever o futuro e tentamos resolver as questões prementes da agenda de 
desenvolvimento pós-2015. Reconhecemos que a saúde deve ser uma pedra angular 
dessa arquitetura, pois populações humanas que não são saudáveis não conseguem 
efetivamente contribuir para o desenvolvimento sustentável de nossos países.  

Além disso, ficou claro que estamos todos vislumbrando a cobertura de saúde 
universal como a estrutura ampla que impulsionará a saúde. De fato, surgiu um 
consenso pan-americano claro no sentido de que a cobertura de saúde universal é 
essencial para melhorar a saúde e o bem-estar humano; para erradicar ou eliminar as 
doenças; para reduzir as discrepâncias de morbidade e mortalidade; e especialmente 
para reduzir as iniquidades que perpetuam o sofrimento humano em nossos países, 
inibindo, portanto, a realização plena da dignidade e do potencial humano e impedindo 
a plena participação de toda e qualquer pessoa no desenvolvimento de nossa Região.  

Da mesma maneira, a cobertura de saúde universal é o ponto central do plano 
estratégico que os senhores aprovaram esta semana para orientar o trabalho da OPAS 
nos próximos seis anos. Ouvimos e reconhecemos a recomendação com relação à 
necessidade de aprimorar nossos indicadores e de continuar o processo de consultas 
colaborativas, para que juntos possamos conformá-los como um guia ainda mais útil. 
Conforme avancemos neste plano, manteremos nossos olhos voltados para o futuro, 
mas sem esquecer nossa agenda inacabada. Juntos, faremos bom uso do tempo que nos 
resta para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e continuaremos a 
enfrentar agressivamente as doenças negligenciadas, enquanto tentamos resolver 
simultaneamente os novos desafios apresentados pelas doenças crônicas, bem como as 
doenças infecciosas e reemergentes. Nós da Secretaria caminharemos com os senhores, 
nossos Estados Membros, e temos a certeza de que os senhores continuarão nos 
apoiando e nos acompanhando nesse percurso bastante percorrido.  

Colegas, senhoras e senhores, gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
agradecer sinceramente a nossa Presidente, a ilustre Ministra da Saúde do Equador, a 
administração experiente e competente da agenda deste 52o Conselho Diretor. Além 
disso, gostaria de reconhecer o Vice-presidente deste Conselho Diretor, o ilustre 
Ministro da Saúde da Bolívia. Em nome de todos os senhores, gostaria também de 
estender meus agradecimentos à Dra. Margaret Chan, nossa Diretora-Geral, por suas 
recomendações e orientações à Repartição Sanitária Pan-Americana e por sua exortação 
aos países das Américas para que continuem exercendo a liderança na saúde, pela qual 
se tornaram conhecidos.  
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Estou também muito agradecida pelo apoio de Genebra a vários itens da agenda, 
inclusive o Regulamento Sanitário Internacional, pois os Estados Membros da Região 
das Américas puderam se beneficiar diretamente dos conhecimentos especializados e 
das experiências dos técnicos de todos os níveis da Organização Mundial da Saúde.  

Gostaria de transmitir meu mais sincero agradecimento aos Estados Membros 
por sua participação ativa e informada nesta reunião e de ressaltar que, para mim, são 
extremamente valiosos tanto os seus elogios como suas críticas, quando manifestadas, 
pois sem eles nossa motivação para mudar e melhorar pode esmorecer.  

A meus colegas da Secretaria da OPAS faço chegar um obrigado a cada um por 
estarem comigo como sua nova Diretora — pois divididos, não resistiremos — e por 
todo o seu árduo trabalho preparatório que contribuiu para fazer deste 52o Conselho 
Diretor uma jornada que valeu a pena.  

Muito obrigada. Desejo a todos os senhores uma boa viagem de volta aos seus 
lares.  
 

 - - - 


