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DISCURSO DE ABERTURA DO PRESIDENTE CESSANTE DO CONSELHO DIRETOR  
DA OPAS, DR. OCTAVIO SÁNCHEZ MIDENCE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE HONDURAS 

 
23 de setembro de 2018 

Washington, D.C. 
 

56o Conselho Diretor da OPAS 
70a sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 

 
 
Bom dia 
Ilustres Integrantes da Mesa Principal  
Senhoras e Senhores Ministros e Secretários de Estado 
Delegações dos Estados Membros e Representantes de Organismos convidados 

 
 
Tenho o prazer de dirigir a vocês, nesta sessão de abertura, uma cordial e calorosa 

saudação do governo e povo de Honduras e compartilhar nossa satisfação por ter 
cumprido um ano mais de grandes avanços a favor da saúde de nossas populações, ao 
enfocar num esforço comum na Região das Américas a obtenção da cobertura e acesso 
universal à saúde, sob uma perspectiva do direito humano à saúde. 

Como todos os anos, estamos reunidos neste magno Conselho Diretor para 
desenvolver uma agenda de trabalho que terá um impacto relevante na proteção da 
saúde, sobretudo dos mais vulneráveis e que necessitam de maior atenção de nossos 
sistemas de saúde. 

Embora no âmbito mundial, e sobretudo na Região das Américas, tenham havido 
grandes avanços na saúde, ainda persistem grandes desafios para a sustentabilidade do 
que alcançamos e na preparação da resposta a emergências e desastres, mudança 
climática e doenças emergentes e reemergentes, onde a resposta efetiva e oportuna 
exige uma combinação de esforços tanto no âmbito nacional como internacional e 
sobretudo do apoio contínuo da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-
Americana da Saúde, bem como de todos aqueles amigos e colaboradores internacionais 
que são nossos aliados nesta luta diária para atingir os objetivos propostos em saúde. 

Atualmente, no âmbito mundial e regional contamos com uma rota comum, que 
nos orienta e dirige em nosso trabalho, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que estabelece objetivos comuns a serem atingidos em 17 temas 
fundamentais, não só para a saúde, mas para a vida de nossas populações e o cuidado de 
nossa pátria comum: o planeta terra.  
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Antes de concluir minha alocução, quero comentar que Honduras, através da 
Secretaria de Saúde, está dedicada a um processo de inovação e transformação do 
Sistema Nacional de Saúde, cujo objetivo fundamental é obter o Acesso Universal à Saúde 
e a Cobertura Universal em Saúde por meio de um “Sistema de Proteção Social em 
Saúde”. Agradecemos à OPAS e a outras instituições por seu apoio neste processo de 
reforma. 

Foi uma grande honra para meu país ter ocupado a presidência do Quinquagésimo 
quinto Conselho Diretor, agradeço a confiança depositada em nós e exorto os Delegados 
dos Estados Membros da Região das Américas a participar ativamente, a analisar e 
contribuir em cada tema proposto nesta reunião, porque dessa forma se gera a riqueza 
do conhecimento, se fortalecem as atitudes e práticas de cada país e se avança na 
obtenção de um direcionamento de nossos recursos para alcançar as metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, de nossa Agenda de Saúde Sustentável para as 
Américas 2030 e do Plano Estratégico da nossa Organização Pan-Americana da Saúde. 

Muito obrigado e muito êxito na jornada que estamos iniciando. 
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