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PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS 2008-2012 MODIFICADO (RASCUNHO) 
 
 
1. Uma versão emendada do Plano Estratégico da OPAS, relativa ao período  
2008-2012∗, conforme aprovação da 27a Conferência Sanitária Pan-Americana por meio 
da resolução CSP27.R4, é submetida ao Conselho Diretor da Organização Pan-
Americana da Saúde para consideração.  
 
2. O documento foi modificado de forma a alinhá-lo ao Plano Estratégico a Médio 
Prazo da OMS, referente ao período 2008-2013, que foi também emendado com a nova 
versão aprovada durante a recente 62a Assembleia Mundial da Saúde. Outras alterações 
visam atualizar o documento de modo a esclarecer os resultados esperados e simplificar a 
avaliação. 
 
3. Esta versão emendada do Plano Estratégico 2008-2012 inclui também mudanças 
na seção narrativa do documento e alterações na cadeia de resultados e de seus 
indicadores, conforme o resumo a seguir: 
 
• O texto dos 16 Objetivos Estratégicos originais permanece inalterado. 
 
• A redação de alguns dos Resultados Esperados a Nível Regional (RER) foi 

modificada de forma a tornar o objetivo mais claro e específico. Foram 
adicionados dois novos RER (1.9 e 5.7) para situações de crise e emergência, e 
RER 10.3 que foi modificado de forma a incluir a questão de segurança dos 
pacientes. Estas alterações visam manter nosso alinhamento com a OMS1. A nova 
versão do Plano contém agora 90 RER, contagem acima da anterior que era de 89. 

                                                 
∗ Documento disponível somente em Espanhol e Inglês. A versão em Espanhol está anexada. 
1  A versão do Plano Estratégico submetida ao 48o Conselho Diretor em outubro de 2008 já incluía a 

RER 8.6 sobre mudança climática, uma das alterações feitas pelo Plano Estratégico a Médio Prazo da 
OMS para o período 2008-2013. 
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• O conteúdo e o texto dos indicadores da RER também foram modificados. Os 324 

indicadores RER contidos na versão anterior foram reduzidos a 255. Este ajuste 
tem por objetivo facilitar o monitoramento e as iniciativas que têm por objetivo os 
indicadores mais relevantes para alcançar as respectivas RER. 

 
4. O texto ou as somas sublinhadas indicam as modificações feitas na versão do 
Plano Estratégico 2008-2012 da OPAS, apresentada ao 48o Conselho Diretor em outubro 
de 2008. 
 
Intervenção do Conselho Diretor 
 
5. Convida-se o Conselho Diretor a examinar a versão do Plano Estratégico da 
OPAS 2008-2012 modificado (Documento oficial 328) e considerar a aprovação do 
projeto de resolução recomendada pela 144ª sessão do Comitê Executivo no anexo. 
 
 
Anexo 
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Anexo A 
ORIGINAL:  INGLÊS 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS 2008-2012 MODIFICADO 

 
 
O 49o CONSELHO DIRETOR, 
 
 Tendo considerado o projeto de Plano Estratégico da OPAS 2008-2012 
modificado, apresentado pela Diretora (Documento Oficial 328);  
 

Observando que o Plano Estratégico foi alterado para alinhá-lo com o Plano 
Estratégico a Médio Prazo da OMS para o período 2008-2013, que foi também 
modificado e aprovado pela 62a Assembleia Mundial da Saúde realizada recentemente; e 

 
Observando que outras alterações atendem a necessidade de atualizar o 

documento para esclarecer os resultados previstos e simplificar a sua medição, 
 

DECIDE:  
 

Aprovar o Plano Estratégico da OPAS 2008-2012 modificado (Documento 
Oficial 328), incluindo seus indicadores e metas revisadas.  
 
 
 
 

- - - 
 


