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PLANO DE AÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA POLÍTICA  
DE IGUALDADE DE GÊNERO 

 
 
O 49o CONSELHO DIRETOR, 
 
 Tendo examinado o relatório do Diretor Plano de Ação para a Aplicação da 
Política de Igualdade de Gênero (Documento CD49/13);  
 
 Recordando o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (Cairo, 1994), a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim (Beijing, 
1995), as recomendações e relatórios da Conferência Pequim mais 10 (2005), o Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas chegou a um acordo quanto a conclusões 
(1997/2), a Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000), o Resultado da Cúpula 
Mundial de 2005 (Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/60/1), e a 
Resolução da Assembleia Mundial da Saúde WHA58.30 sobre a aceleração da 
consecução das metas de desenvolvimento relacionadas com a saúde acordadas em 
âmbito internacional, inclusive aquelas contidas na Declaração do Milênio, na Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), no 
Protocolo para a Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente 
as Mulheres e Crianças, e na Convenção interamericana para a Prevenção, a Punição e 
Erradicação da Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará);  
 
 Observando a resolução da Assembleia Mundial da Saúde sobre a integração de 
gênero (WHA60.25) que insta os Estados Membros a formular estratégias para integrar o 
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gênero nos sistemas de saúde e solicita que o diretor-geral integre a análise de problemas 
de gênero e ações de gênero no trabalho da OMS;  
 
 Reconhecendo a adoção e implantação das políticas de igualdade de gênero em 
Estados Membros, no sistema das Nações Unidas e no sistema interamericano;  
 
 Recordando a Resolução CD46.R16 do 46o Conselho Diretor, que adota a Política 
de Igualdade de Gênero da OPAS;  
 
 Consciente de que as desigualdades de gênero na saúde persistem na Região, e 
reconhecendo a evidência de que a integração do gênero nas leis, políticas, programas e 
projetos de saúde melhora a equidade, eficácia e eficiência na saúde pública;  
 
 Reconhecendo que o Plano de Ação visa a solução das desigualdades de gênero 
persistentes em saúde pela implementação da Política de Igualdade de Gênero nas leis, 
políticas, programas, sistemas de monitoração e pesquisa da OPAS e de todos os Estados 
Membros, 
 

RESOLVE:  
 
1. Instar os Estados Membros a:  
 
a) adotar e promover a execução do Plano de Ação para a Aplicação da Política de 

Igualdade de Gênero como um marco para alcançar a igualdade de gênero na 
saúde;  

 
b) desenvolver planos nacionais, políticas e leis de saúde para impulsionar a 

integração da igualdade de gênero nos sistemas de saúde, e elaborar políticas, 
programas e leis de saúde específicas com uma perspectiva de igualdade de 
gênero, e assegurar que sejam implementados através do estabelecimento ou 
fortalecimento de um escritório de gênero no âmbito do Ministério da Saúde;  

 
c) gerar relatórios sistemáticos sobre a desigualdade de gênero na saúde para 

planejamento, promoção de causa e monitoração através da produção, análise e 
uso de informações desagregadas por sexo e outras variáveis relevantes;  

 
d) facilitar o estabelecimento de grupos consultivos nacionais interssetoriais que 

incluam organizações da sociedade civil para apoiar o setor da saúde na execução 
do Plano de Ação; 

 
e) promover e fortalecer parcerias com outras instituições das Nações Unidas e 

outras organizações para apoiar a implantação do Plano de Ação.  
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2. Solicitar o Diretor a:  
 
a) assegurar a implantação do Plano de Ação e apoiar os Estados Membros no 

progresso da implementação dos planos nacionais para integrar a igualdade de 
gênero nos sistemas de saúde;  

 
b) fornecer conhecimento sobre os avanços e boas práticas para alcançar a igualdade 

de gênero na saúde, e também sobre as ameaças a esse fim;  
 
c) facilitar o monitoramento do progresso da implantação do Plano de Ação no 

trabalho e colaboração técnica da Secretaria;  
 
d) contar com o apoio de um Grupo Consultivo Técnico e outros mecanismos 

internos e externos que incluam a participação da sociedade civil para a execução 
e monitoramento do Plano de Ação; 

 
e) promover e fortalecer parcerias com outras instituições das Nações Unidas e 

outras organizações para apoiar a implantação do Plano de Ação.  
 
 

(Sétima reunião, 1º de outubro de 2009) 


