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DISCURSO DE ABERTURA DA PRESIDENTA CESSANTE DO CONSELHO DIRETOR DA OPAS, 
DRA. VIOLETA MENJÍVAR, MINISTRA DA SAÚDE DE EL SALVADOR 

 
26 de setembro de 2016 

Washington, D.C. 
 

55.o Conselho Diretor da OPAS 
68.a Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

 
 
Bom dia, 
Ilustres integrantes da mesa principal,  
Senhores Ministros, Senhoras Ministras e Secretarias de Estado,  
Delegações dos Estados Membros e representantes de organismos convidados: 
 
 Nesta sessão de abertura, tenho o prazer de apresentar minhas cordiais e 
calorosas saudações às representações dos países das Américas e de felicitar aos 
governos por mais um ano de avanços em favor da proteção, da promoção e do 
atendimento à saúde de nossas populações. 
 
 Assim como todos os anos, temos pela frente uma pauta de trabalho que terá 
repercussões positivas sobre a saúde de nossos países. Nesta sessão, passarei a diante a 
presidência do Quinquagésimo Quarto Conselho Diretor. Como Ministra da Saúde de El 
Salvador, tem sido, pessoalmente, um orgulho exercer a presidência do Conselho 
Diretor. Estamos implementando um ambicioso processo de reforma do setor da saúde 
em El Salvador, uma iniciativa sem precedentes e para a qual temos contado com a 
valiosa contribuição da OPAS/OMS.  
 
 El Salvador já conta com uma Roteiro para o Acesso Universal à Saúde e a 
Cobertura Universal de Saúde.  Trata-se de um compromisso firmado por todas as 
instituições públicas que compõem o Sistema Nacional de Saúde.  Com o valioso apoio 
da OPAS/OMS, estamos na reta final para apresentar à Assembleia Nacional Legislativa 
um projeto de lei que trata do Sistema Nacional Integrado de Saúde como uma iniciativa 
para resolver a fragmentação e a segmentação que ainda persistem em nosso Sistema.  
 
 No marco do avanço da Reforma da Saúde, temos muita satisfação em informar 
que El Salvador participou ativamente na aplicação do Regulamento Sanitário 
Internacional, como foi possível verificar nos casos de notificação da síndrome 
congênita causada pela infecção pelo vírus Zika, de registro dos casos de microcefalias e 
da Síndrome de Guillian Barré, associados a esse vírus.  
 
 A aplicação da Gestão Integrada de Vetores, os alertas estratificados, emitidos 
no nível nacional, a participação, a mobilização social e a utilização de modelos 
matemáticos preditivos têm nos permitido baixar drasticamente, em nosso país, o 
número de casos de Dengue, Chikungunya e Zika.  
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 Quanto ao HIV, em nosso país, diminuímos o número de novos casos, estamos a 
caminho da erradicação da transmissão vertical e não temos lista de espera de pessoas 
que, após terem sido diagnosticadas, aguardam tratamento antirretroviral.  Com as 
orientações de UNUSIDA e o apoio do USAID, realizamos o estudo dos cenários de 
investimentos que visam tornar a resposta nacional mais efetiva, eficiente e sustentável.  
 
 El Salvador alcançou coberturas de vacinação com as quais nos 
comprometermos a manter e a seguir melhorando. 
 
 Estamos comprometidos com promover o uso apropriado dos medicamentos 
antimicrobianos, facilitando uma abordagem intersetorial para aumentar recursos e 
conquistar sinergias no sentido de conter as resistências.  
 
 Estamos trabalhando para promover estilos de vida saudáveis e adotar 
intervenções preventivas, detecção precoce, e tratamento oportuno, bem como 
assistência paliativa das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT).  
 
 El Salvador está empreitando esforços extraordinários na luta contra o crime e a 
violência em suas diferentes manifestações, que repercutem de maneira negativa na 
saúde; para isso, estamos desenvolvendo políticas e programas de prevenção da 
violência e de atenção às vítimas.  
 
 Na recente Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, o Presidente da República, Salvador Sánchez Cerén, expressou o mais alto e 
decidido compromisso de El Salvador em cumprir e apoiar, de maneira universal, a 
agenda 2030 e seus 17 objetivos, visando transformar nosso país e o mundo em um 
lugar melhor para seus habitantes.  
 
 Felicitamos à OPAS/OMS e às suas Diretoras, pela elaboração de uma estratégia 
institucional para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  
Da mesma forma, convidamos a todos os Estados Membros e à cooperação 
internacional a impulsionarem a captação de recursos financeiros e humanos para 
alcançarmos as metas dos ODS, pelas quais ansiamos. 
 
 Exorto aos Estados Membros da Região Américas a fazerem uso adequado da 
riqueza de informações técnico-científicas que ano após ano são geradas nas reuniões 
deste Conselho Diretor e do Comitê Regional da OMS.  
 
 Nosso maior desejo é que as discussões que ocorrerem neste Quinquagésimo 
Quinto Conselho Diretor da OPAS e Sexagésimo Oitavo Comitê Regional da OMS sejam 
muito exitosos para o bem da saúde da população das Américas.  
 
 Muito obrigada. 
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