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SEGUIMENTO DAS RESOLUÇÕES E DOS MANDATOS DA ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE
Introdução
1.
Este relatório responde à Resolução CD55.R11 (1), que determinou que a
Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA ou a Repartição) apresentasse uma análise
sobre a situação e implementação de resoluções e documentos aprovados pelos Órgãos
Diretores da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) aos Estados Membros pelo
menos a cada três anos. O relatório visa permitir que os Estados Membros e outras partes
interessadas acompanhem o progresso dos compromissos internacionais com a saúde
pública.
2.
O primeiro relatório sobre a avaliação das resoluções adotadas pela OPAS foi
apresentado aos Órgãos Diretores durante o 55º Conselho Diretor, em 2016 (2). Esse
relatório abrangeu um período de 17 anos (1999 a 2015) e definiu uma metodologia para a
análise dos mandatos.
3.
Ao aplicar a mesma metodologia, este documento informativo oferece uma análise
atualizada da situação e implementação das resoluções da OPAS. O relatório abarca as
resoluções classificadas como vigentes ou vigentes com condições durante o período de
1999 a 2015 e incorpora as resoluções adotadas pela OPAS durante o período de 2016 a
2018.
Análise das resoluções da OPAS (1999 a 2018)
4.
Para os fins desta análise, foi criado um grupo de trabalho interprogramático
composto por representantes dos gabinetes, do Diretor Adjunto, do Subdiretor e do Diretor
de Administração. O grupo de trabalho tomou como antecedentes a Análise dos mandatos
da Organização Pan-Americana da Saúde (documento CD55/18, Rev. 1) e a experiência
dos membros do grupo de trabalho anterior.
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Metodologia
5.
Para assegurar a uniformidade da análise, a mesma metodologia elaborada para o
relatório de 2016 foi usada para examinar a situação das resoluções adotadas pelo Conselho
Diretor e pela Conferência Sanitária Pan-Americana. A metodologia consistiu nos
seguintes etapas:
a)

Determinar o período de análise das resoluções (1999 a 2018).

b)

Usar os critérios já estabelecidos para determinar se uma resolução poderia ser
considerada vigente, vigente com condições ou encerrada (Tabela 1).
Tabela 1. Critérios para determinar a classificação das resoluções
Vigente

Vigente com condições

Encerrada

Toda resolução cujo período
continue vigente.

Toda resolução cujo período
de vigência tenha se
encerrado, porém se
desconhece se algum de seus
compromissos ainda está
pendente de cumprimento,
seja pela falta de informações
no momento do estudo, seja
por outra razão.

Toda resolução cujos
compromissos não tenham
sido cumpridos nem
retomados em uma
resolução posterior, e cuja
continuidade seja
considerada importante.

Toda resolução que contenha
compromissos que não tenham
sido cumpridos, mas que tenha
deixado de ser pertinente.

Toda resolução que, por sua própria
natureza, não requeira um
acompanhamento posterior (por
exemplo, a eleição dos membros de um
comitê, subcomitê, grupo de trabalho,
etc.; a aprovação da escala das
contribuições fixas; a aprovação do
salário do Diretor ou modificações do
Regulamento do Pessoal ou do
Regulamento Financeiro e Regras
Financeiras).
Toda resolução que tenha cumprido seu
período de vigência1 e/ou cujos
compromissos adotados tenham sido
considerados cumpridos2 ou retomados
em resolução posterior.
Toda resolução cujo período de
vigência não tenha sido definido, mas
que tenha deixado de ser pertinente
porque se considerou que as condições
que a originaram mudaram. 3
Toda resolução que tenha sido
substituída por outra mais recente.

1
2

3

Quando a resolução ou o documento endossado ou aprovado pela resolução estabelecer claramente o
período de vigência, essa informação deverá ser incluída na seção analítica da resolução.
O grupo de trabalho examinará todos os parágrafos operacionais de cada resolução e determinará se cada
compromisso assumido, tanto por parte dos Estados Membros como por parte da Repartição, foi cumprido,
se não se conta com informações no momento do estudo, ou se o compromisso continua vigente.
Para efeitos deste estudo, uma resolução é considerada pertinente se cumprir um ou mais dos seguintes
critérios: a) o tema está incluído no Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 (modificado); b) a parte
preambular da resolução continua vigente; c) estabelece uma relação explícita com os mandatos mundiais
de algum organismo internacional relevante para a OPAS ou d) requer a cooperação técnica da OPAS no
nível regional.
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c)

Basear a revisão nas categorias e nas áreas programáticas do Plano Estratégico da
OPAS 2014-2019 (modificado) (3) (ver o Anexo A).

d)

Analisar as resoluções constantes do documento atualizado conforme os seguintes
aspectos:
i.

Período de vigência: se a resolução ou o documento endossado pela resolução
contém claramente informações com vigência estipulada.

ii.

Substituição: se a resolução foi substituída por outra mais recente, em cujo
caso será assinalada a que substitui a anterior.

iii.

Cumprimento dos mandatos: se cada um dos compromissos estabelecidos
para a Repartição e para os Estados Membros foram cumpridos ou não, ou se
o mandato continua vigente. Em não se contando com informações no
momento do estudo, assim o deixará expresso no relatório.

iv.

Relatórios de progresso: se a resolução ou o documento endossado pela
resolução indica a periodicidade da apresentação de relatórios de progresso.
Em caso afirmativo, será determinado se os relatórios foram apresentados
conforme o disposto.

e)

Emitir uma recomendação com respeito a cada resolução de acordo com as
conclusões.

f)

Apresentar um relatório sobre a situação das resoluções ao 57º Conselho Diretor da
OPAS, 71ª sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas em setembro de
2019.

6.
As resoluções foram classificadas de acordo com as categorias do Plano Estratégico
da OPAS 2014-2019 (modificado) e foram examinadas em ordem cronológica, da mais
antiga à mais recente, seguindo o mesmo formato usado em 2016. No caso de resoluções
referentes a categorias transversais, o grupo de trabalho colocou-as na categoria
correspondente ao maior número de mandatos da resolução.
7.
As resoluções que o 55º Conselho Diretor determinou que estavam encerradas
foram excluídas do documento, e as resoluções adotadas nos últimos três ciclos de reuniões
dos Órgãos Diretores foram incluídas. O documento também contém informações
atualizadas relacionadas aos relatórios de progresso, intermediários e finais apresentados
durante o período de 2016 a 2018.
Resultados
8.
Entre 1998 e 2018, 325 resoluções foram adotadas pelos Órgãos Diretores, das
quais 162 tiveram seu encerramento determinado pelo 55º Conselho Diretor e, portanto,
não foram incluídas no relatório. As 163 resoluções restantes estavam vigentes ou vigentes
com condições. Dessas 163 resoluções, a Categoria 6, Liderança, governança e funções
facilitadoras, tinha o maior número de resoluções (56 ou 34,3%), seguida pela Categoria 4,
Sistemas de saúde (27 ou 16,6%), e pela Categoria 3, Determinantes da saúde e promoção
da saúde ao longo de todo o ciclo de vida (26 ou 15,9%). A Categoria 1, Doenças
3
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transmissíveis, e a Categoria 2, Doenças não transmissíveis e fatores de risco, tinham 23
resoluções (14,1%) cada uma, enquanto a Categoria 5, Emergências de saúde, o menor
número (8 ou 5,0%) (ver a Figura 1).
Figura 1. Porcentagem das resoluções por categoria do Plano
Estratégico da OPAS 2014-2019 (modificado)
Categoria 1: Doenças transmissíveis

14.1%
34.3%

Categoria 2: Doenças não transmissíveis e
fatores de risco

14.1%

Categoria 3: Determinantes da saúde e
promoção da saúde ao longo de todo o ciclo
de vida
Categoria 4: Sistemas de saúde
5.0%

15.9%

Categoria 5: Emergências de saúde

16.6%

9.
De acordo com a metodologia definida, o grupo de trabalho propôs manter 92
resoluções vigentes (56,4%), manter 13 vigentes com condições (8,0%) e encerrar 58
(35,6%) (ver a Tabela 2). Um resumo das resoluções por categoria, contendo o número,
título, ano de adoção e finalização, tipo de documento, requisito de apresentação de
relatórios e relatórios de progresso apresentados aos Órgãos Diretores consta do Anexo B.
Para cada resolução, uma recomendação sobre a situação é apresentada para consideração
pelos Órgãos Diretores.
Tabela 2. Resultados da análise por categoria do Plano Estratégico da OPAS
2014-2019 (modificado)
Vigente sob
Número de
Categoria
Vigente
Encerrada
condições
resoluções
1. Doenças transmissíveis
12
0
11
23
2. Doenças não transmissíveis e fatores
de risco

16

1

6

23

3. Determinantes da saúde e promoção
da saúde ao longo de todo o ciclo de
vida

14

5

7

26

4. Sistemas de saúde

17

5

5

27

3

2

3

8

30

0

26

56

92

13

58

163

5. Emergências de saúde
6. Liderança, governança e funções
facilitadoras
TOTAL

4
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10.
As 13 resoluções que o grupo de trabalho classificou como vigentes com condições
devem ser suplantadas ou finalizadas até 2021.
Conclusões
Limitações
11.
O grupo de trabalho encontrou algumas limitações ao determinar o cumprimento
dos mandatos confiados ao Estados Membros e à Repartição, sobretudo no caso das
resoluções mais antigas. Até faz pouco tempo, as resoluções e documentos não
especificavam o tipo de documento (política, estratégia, plano de ação ou outro). Nesses
casos, o grupo de trabalho usou a classificação seguida atualmente pelos Órgãos Diretores
da OPAS sempre que possível. Outro ponto fraco observado nas resoluções e documentos
mais antigos foi a falta de informação sobre os requisitos de apresentação de relatórios e
sobre as implicações financeiras.
Recomendações
12.
Embora tenha havido melhora notável na harmonização dos documentos e
resoluções nos últimos anos, permanece a necessidade de fortalecer o foco das iniciativas
e mandatos sustentáveis no cumprimento do Plano Estratégico e da Agenda de Saúde
Sustentável para as Américas 2018-2030. Para assegurar a transparência e a prestação de
contas, as futuras resoluções precisam continuar a conter os requisitos de apresentação de
relatórios, mandatos claros, a capacidade de implementação e as implicações financeiras.
13.
Para continuar seus esforços para monitorar as resoluções dos Órgãos Diretores,
a RSPA precisará alinhar os relatórios futuros sobre a situação das resoluções com o Plano
Estratégico da OPAS 2020-2025, a ser apresentado aos Órgãos Diretores em setembro de
2019.
Ação pelo Comitê Executivo
14.
O Comitê Executivo é convidado a tomar nota deste relatório e fazer as
recomendações que considere pertinentes.
Anexos
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Anexo A
Categorias e áreas programáticas do Plano Estratégico da Organização PanAmericana da Saúde 2014-2019 (modificado)1
Categoria

1

Áreas programáticas

1. Doenças
transmissíveis

1.1 Infecção pelo HIV/AIDS, ISTs e hepatites virais
1.2 Tuberculose
1.3 Malária e outras doenças transmitidas por vetores (inclusive a dengue e a
Doença de Chagas)
1.4 Doenças negligenciadas, tropicais e zoonóticas
1.5 Doenças imunopreveníveis (inclusive a manutenção da erradicação da
poliomielite)
1.6 Resistência aos antimicrobianos
1.7 Inocuidade dos alimentos

2. Doenças não
transmissíveis e
fatores de risco

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3. Determinantes da
saúde e promoção
da saúde ao longo
de todo o ciclo de
vida

3.1 Saúde da mulher, da mãe, do recém-nascido, da criança e do adolescente,
e saúde sexual e reprodutiva
3.2 Envelhecimento e saúde
3.3 Gênero, equidade, direitos humanos e etnia
3.4 Determinantes sociais da saúde
3.5 Saúde e meio ambiente

4. Sistemas de saúde

4.1 Governança e financiamento da saúde; políticas, estratégias e planos
nacionais de saúde
4.2 Serviços de saúde integrados, centrados nas pessoas e de boa qualidade
4.3 Acesso a produtos médicos e fortalecimento da capacidade reguladora
4.4 Informações e evidências em apoio aos sistemas de saúde
4.5 Recursos humanos em saúde

5. Emergências de
saúde

5.1 Gestão de riscos infecciosos
5.2 Preparação dos países para situações de emergência de saúde e o
Regulamento Sanitário Internacional (2005)
5.3 Informações sobre emergências de saúde e avaliação de riscos
5.4 Operações de emergência
5.5 Serviços básicos de emergência
5.6 Redução dos riscos de desastres e projetos especiais
5.7 Resposta a surtos e crises

Ver a resolução CSP29.R5

Doenças não transmissíveis e fatores de risco
Saúde mental e transtornos causados pelo uso de substâncias psicoativas
Violência e traumatismos
Deficiências e reabilitação
Nutrição
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Categoria
6. Liderança,
governança e
funções
facilitadoras

Áreas programáticas
6.1 Liderança e governança
6.2 Transparência, prestação de contas e gestão de riscos
6.3 Planejamento estratégico, coordenação de recursos e apresentação de
relatórios
6.4 Gestão e administração
6.5 Comunicação estratégica

2
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Anexo B
Resumo das resoluções da OPAS (1999 a 2018) por categoria
Categoria 1: Doenças transmissíveis
Áreas programáticas:
1.1 Infecção pelo HIV/AIDS, ISTs e hepatites virais
1.2 Tuberculose
1.3 Malária e outras doenças transmitidas por vetores (inclusive a dengue e a Doença de Chagas)
1.4 Doenças negligenciadas, tropicais e zoonóticas
1.5 Doenças imunopreveníveis (inclusive a manutenção da erradicação da poliomielite)
1.6 Resistência aos antimicrobianos
1.7 Inocuidade dos alimentos

CD44.R9
Adotado: 2003
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Encerrar

Título: Dengue (documento CD44/14)
Tipo de documento: Requisito de
Estratégia
apresentação de
relatórios: N/A*

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
(CR):† N/A

Justificativa: A resolução CD44.R9 foi suplantada pela resolução
CD55.R6. A Estratégia para a prevenção e controle das arboviroses
(documento CD55/16) foi aprovada pelo 55º Conselho Diretor em
2016 nos termos da resolução CD55.R6. Essa estratégia dá
continuidade a mandatos em curso da resolução CD44.R9.
Proposta: Encerrar a resolução CD44.R9.
CD46.R15

Título: Plano Estratégico Regional da Organização
Pan-Americana da Saúde para HIV/AIDS e IST, para o período de
2006 a 2015 (documento CD46/20)
Adotado: 2005
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios: N/A
Relatório final
execução: 2015
CD55/14 (Anexo A)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD46.R15 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R5. O novo Plano de ação para a prevenção e o controle do
HIV e de infecções sexualmente transmissíveis 2016-2021
(documento CD55/14) foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em
2016 nos termos da resolução CD55.R5. Esse plano de ação dá
continuidade a mandatos em curso da resolução CD46.R15. Um
relatório final destacando os avanços significativos feitos pelos países
e observando os desafios remanescentes enfrentados na Região foi
incorporado como anexo ao documento CD55/14.
Proposta: Encerrar a resolução CD46.R15.

*
†

Não disponível ou não se aplica.
Conselho Diretor ou Conferência Sanitária Pan-Americana.
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CSP27.R15
Adotado: 2007
Data final para
execução: 2013
Recomendação:
Encerrar

Título: Prevenção e controle da dengue nas Américas
(documento CSP27/15)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de Comitê Regional: N/A
relatórios: N/A

A resolução CSP27.R15 foi suplantada pela resolução CD55.R6.
A Estratégia para a prevenção e controle das arboviroses (documento
CD55/16) foi aprovada pelo 55º Conselho Diretor em 2016 nos termos da
resolução CD55.R6. Essa estratégia dá continuidade a mandatos em curso
da resolução CSP27.R15.
Proposta: Encerrar a resolução CSP27.R15
CD48.R8
Adotado: 2008
Data final para
execução: 2011
Recomendação:
Encerrar

Título: Controle integrado de vetores: resposta integral às doenças
transmitidas por vetores (documento CD48/13)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de Comitê Regional: N/A
relatórios: N/A

Justificativa: A resolução CD48.R8 foi suplantada pela resolução
CD56.R2. O novo Plano de ação sobre entomologia e controle de vetores
2018-2023 (documento CD56/11) foi aprovado pelo 56º Conselho Diretor
em 2018 nos termos da resolução CD56.R2. Este Plano de Ação aborda o
controle integrado de vetores como um dos seus componentes
fundamentais e dá continuidade a mandatos em curso da resolução
CD48.R8.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R8.
CD48.R12

Título: Rumo à eliminação da oncocercose (cegueira dos rios) nas
Américas (documento CD48/10)
Adotado: 2008
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de progresso
execução: 2015
Relatório de
CD52/INF/4-G (2013)
progresso em
Relatório final
2012 e relatório
CD55/15 (Anexo A)
final em 2016
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD48.R12 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R9. O Plano de ação para a eliminação de doenças infecciosas
negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022 (documento CD55/15)
foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em 2016 nos termos da resolução
CD55.R9. Esse plano de ação também dá continuidade a mandatos em
curso da resolução CD48.R12. Um relatório final em que se destacam os
avanços significativos feitos pelos países e em que se observam os
desafios remanescentes enfrentados para eliminar a oncocercose na
Região foi incorporado como anexo ao documento CD55/15.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R12.
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CD49.R19

Título: Eliminação de doenças negligenciadas e outras infecções
relacionadas à pobreza (documento CD49/9)
Adotado: 2009
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios: N/A
Relatório de
execução: 2015
progresso
CD53/INF/6-E
(2014)
Relatório final
CD55/15 (Anexo A)
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD49.R19 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R9. O Plano de ação para a eliminação de doenças
infecciosas negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022
(documento CD55/15) foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em
2016 nos termos da resolução CD55.R9. Esse plano de ação dá
continuidade a mandatos em curso da resolução CD49.R19. Um
relatório final em que se destacam os avanços significativos feitos
pelos países e em que se observam os desafios remanescentes
enfrentados para eliminar as doenças negligenciadas na Região foi
incorporado como anexo ao documento CD55/15.
Proposta: Encerrar a resolução CD49.R19.
CD50.R12

Título: Estratégia e plano de ação para a eliminação da
transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis congênita
(documento CD50/15)
Adotado: 2010
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia e plano de relatórios:
Relatório de
execução: 2015
ação
Apresentação
progresso
periódica
CD52/INF/4-B
(2013)
Relatório final
CD55/14 Anexo A
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD50.R12 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R5. O Plano de ação para a prevenção e o controle do HIV e
de infecções sexualmente transmissíveis 2016-2021 (documento
CD55/14) foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em 2016 nos
termos da resolução CD55.R5. Esse plano de ação dá continuidade a
mandatos em curso da resolução CD50.R12. Um relatório final em
que se destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias
para melhorar a situação foi apresentado aos Órgãos Diretores em
2016 como parte do documento CD55/14.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R12.
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CD50.R17

Título: Estratégia e plano de ação para prevenção, controle e
atenção à doença de Chagas (documento CD50/16)
Adotado: 2010
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
ação
relatórios:
Relatório final
Data final para
Apresentação
CD55/15 (Anexo A)
execução: 2015
periódica
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD50.R17 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R9. O novo Plano de ação para a eliminação de doenças
infecciosas negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022
(documento CD55/15) foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em
2016 nos termos da resolução CD55.R9. O novo plano de ação dá
continuidade a mandatos em curso da resolução CD50.R17. Um
relatório final em que se destacam os avanços significativos feitos
pelos países e em que se observam os desafios remanescentes
enfrentados na prevenção, controle e tratamento da Doença de
Chagas na Região foi incorporado como anexo ao plano de ação.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R17.
CD51.R9

Título: Estratégia e plano de ação para a malária
(documento CD51/11)
Adotado: 2011
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Relatório provisório
execução: 2015
Apresentação
CD55/13 (Anexo A)
periódica
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD51.R9 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R7. O Plano de ação para a eliminação da malária 2016-2020
(documento CD55/13) foi aprovada pelo 55º Conselho Diretor em
2016 nos termos da resolução CD55.R7. Esse plano de ação contém
um relatório final referente à estratégia e está alinhado com o Plano
Mundial (Anexo A). O plano de ação dá continuidade a mandatos em
curso da resolução CD51.R9.
Proposta: Encerrar a resolução CD51.R9.
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CSP28.R14

Título: Plano de ação para manter a eliminação do sarampo,
rubéola e síndrome de rubéola congênita na Região das Américas
(documento CSP28/16)
Adotado: 2012
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
Relatório de
execução: 2014
Apresentação
progresso
periódica
CD53/INF/6-B
(2014)
Relatório final
CD55/INF/10, Rev. 1
(2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R14 se
Encerrar
encerrou e seus compromissos foram cumpridos. A Região das
Américas foi declarada livre da rubéola em 2015 e do sarampo em
2016 pelo Comitê Internacional de Especialistas para a documentação
e verificação da eliminação do sarampo, da rubéola e da síndrome da
rubéola congênita na Região das Américas. Um relatório final
(documento CD55/INF/10, Rev. 1) em que se destacam os avanços
feitos pelos países e as ações necessárias para melhorar a situação foi
apresentado ao 55º Conselho Diretor em 2016. O novo Plano de ação
para assegurar a sustentabilidade da eliminação do sarampo,
rubéola e síndrome da rubéola congênita nas Américas 2018-2023
(documento CSP29/8) foi aprovado pela 29ª Conferência Sanitária
Pan-Americana em 2017 nos termos da resolução CSP29.R11.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R14.
CD52.R5
Adotado: 2013

Título: Princípios do Fundo Rotativo para a compra de vacinas da
Organização Pan-Americana da Saúde (documento CD52/17)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R5 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD52.R14
Adotado: 2013

Título: Formulação de políticas baseadas em dados comprovados
para os programas nacionais de imunização (documento CD52/9)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R14 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD54.R7

Título: Plano de ação para prevenção e controle das hepatites virais
(documento CD54/13, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão intermediária intermediária
em 2018 e relatório
CD56/INF/22-E
final em 2020
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R7 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R8

Título: Plano de ação para imunização
(documento CD54/7, Rev. 2)
Adotado: 2015
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
Revisão
execução: 2020
Relatório de
intermediária
progresso a cada dois CSP29/INF/7-F
anos (2017, 2019) e
(2017)
relatório final em
2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R8 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R10

Título: Plano de ação para prevenção e controle da tuberculose
(documento CD54/11, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão intermediária intermediária
em 2018 e relatório
CD56/INF/22-F
final em 2020
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R10
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD54.R15

Título: Plano de ação para a resistência antimicrobiana
(documento CD54/12, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2020
Revisão intermediária intermediária
em 2018 e relatório
CD56/INF/22-D
final em 2021
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R15
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R15 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R5

Título: Plano de ação para a prevenção e o controle do HIV e de
infecções sexualmente transmissíveis 2016-2021
(documento CD55/14)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2021
Revisão intermediária intermediária
em 2018 e relatório
CD56/INF/22-G
final em 2022
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R5 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R6

Título: Estratégia para a prevenção e controle das arboviroses
(documento CD55/16)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2019
Relatório final em
2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R6 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD55.R7

Título: Plano de ação para a eliminação da malária 2016-2020
(documento CD55/13)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2020
Revisão intermediária intermediária
em 2018 e relatório
CD56/INF/22-H
final em 2021
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R7 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R9

Título: Plano de ação para a eliminação de doenças infecciosas
negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022
(documento CD55/15)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2022
Revisão intermediária
em 2019 e relatório
final em 2023
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R9 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R11

Título: Plano de ação para assegurar a sustentabilidade da
eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita
nas Américas 2018-2023 (documento CSP29/8)
Adotado: 2017
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
N/A
execução: 2023
Relatórios de
progresso em 2019 e
2021 e relatório final
em 2024
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R11
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R11 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP29.R16

Título: Atualização sobre a situação e os desafios do suprimento da
vacina inativada contra poliomielite para manter a erradicação da
doença na Região das Américas (documento CSP29/16)
Adotado: 2017
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Relatório
relatórios:
CD56/INF/10 (2018)
execução: N/A
N/A
Recomendação:
Justificativa: Os mandatos da resolução CSP29.R16 foram
Encerrar
cumpridos. Um relatório (documento CD56/INF/10) foi apresentado
ao 56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R16.
CD56.R2

Título: Plano de ação sobre entomologia e controle de vetores
2018-2023 (documento CD56/11)
Adotado: 2018
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
N/A
execução: 2023
Revisão intermediária
em 2021 e relatório
final em 2024
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R2 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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Categoria 2: Doenças não transmissíveis e fatores de risco
Áreas programáticas:
2.1 Doenças não transmissíveis e fatores de risco
2.2 Saúde mental e transtornos causados pelo uso de substâncias psicoativas
2.3 Violência e traumatismos
2.4 Deficiências e reabilitação
2.5 Nutrição

CD44.R13

Título: Repercussão da violência na saúde das populações
americanas (documento CD44/15)
Adotado: 2003
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatório final
execução: N/A
CSP29/INF/3
Recomendação:
Justificativa: Um relatório final (documento CSP29/INF/3) foi
Encerrar
apresentado à 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana em 2017.
O relatório destaca os avanços significativos feitos pelos países e as
ações necessárias para melhorar a situação, ao mesmo tempo em que
observa os desafios remanescentes. As recomendações necessárias
para melhorar a situação estão vinculadas aos mandatos aprovados
em 2015 (resolução CD54.R12).
Proposta: Encerrar a resolução CD44.R13.
CD47.R8
Adotado: 2006
Data final para
execução: 2015

Título: Estratégia e plano de ação regional sobre nutrição em
saúde e desenvolvimento (documento CD47/18)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Estratégia e plano de relatórios: N/A
Revisão intermediária
ação
CSP28/INF/3-C
(2012)
Relatório final
CD55/INF/8, Rev. 1
(2016)

Recomendação:
Encerrar

Justificativa: O período de vigência da resolução CD47.R8 se
encerrou. Um relatório final (documento CD55/INF/8, Rev. 1) foi
apresentado ao 55º Conselho Diretor em 2016. O relatório destaca os
avanços significativos feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação, ao mesmo tempo em que observa os desafios
remanescentes.
Proposta: Encerrar a resolução CD47.R8.
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CD47.R12

Título: Proposta de plano regional decenal sobre saúde bucodental para as Américas (documento CD47/14)
Adotado: 2006
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de
execução: 2016
Relatório de
progresso
progresso e relatório
CD54/INF/5-B
final
(2014)
Relatório final
CSP29/INF/5 (2017)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD47.R12 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CSP29/INF/5) foi
apresentado à 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana em 2017
destacando os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação.
Proposta: Encerrar a resolução CD47.R12.
CD48.R2

Título: Convênio básico da OMS para controle do tabaco:
oportunidades e desafios para sua implementação na Região das
Américas (documento CD48/12)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Quadro (ratificação) apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatório
execução: N/A
CD50/26 (2010);
Relatórios de
progresso
CD51/INF/5-C
(2011);
CD52/INF/4-D
(2013)
CD54/INF/5-A
(2015)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R2 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD48.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD48.R9
Adotado: 2008

Título: Enfoques populacionais e individuais da prevenção e
tratamento de diabetes e obesidade (documento CD48/5)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2015
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD48.R9 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores em 2021.
Proposta: Manter a resolução CD48.R9 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
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CD48.R10

Título: Estratégia e plano de ação regionais para prevenção e
controle do câncer do colo uterino (documento CD48/6)
Adotado: 2008
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia e plano de relatórios: N/A
Relatório final
execução: 2015
ação
CSP29/INF/4 (2017)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD48.R10 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD56.R9. O novo Plano de ação para prevenção e controle do
câncer do colo do útero 2018-2030 (documento CD56/9) foi
aprovada pelo 56º Conselho Diretor em 2017 nos termos da
resolução CD56.R9. Um relatório final (documento CSP29/INF/4)
foi apresentado à 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana em 2017.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R10.
CD48.R11
Adotado: 2008

Título: Prevenção de violência e lesões e promoção da segurança:
apelo à ação na Região (documento CD48/20)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
conceitual
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R11 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD48.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2021 e um relatório final em 2026 em linha com o requisito de apresentação de relatórios da
Estratégia e plano de ação para o reforço do sistema de saúde para abordar a violência
contra a mulher (documento CD54.R12).
CD50.R2

Título: Estratégia sobre o uso de substâncias e saúde pública
(documento CD50/18, Rev. 1)
Adotado: 2010
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios:
Relatório de progresso
execução: 2021
Relatório final em
CD52/INF/4-E (2013)
2022
Revisão intermediária
CD55/INF/12-D
(2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD50.R2 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, incluir informações sobre a
implementação da estratégia em relatórios sobre a implementação da resolução CD51.R7
(2011), Plano de ação sobre uso de substâncias psicoativas e saúde pública.
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CD50.R6
Adotado: 2010
Data final para
execução: N/A

Título: Fortalecimento da capacidade dos Estados Membros para
implementar as disposições e diretrizes da Convenção-Quadro da OMS
para o Controle do Tabaco (documento CD50/26)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório de progresso. apresentação de
Comitê Regional:
A resolução foi
relatórios: N/A
Relatórios de
solicitada por Estados
progresso
Membros.
CD51/INF/5-C
(2011);
CD52/INF/4-D
(2013);
CD54/INF/5-A
(2015)
Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R6 estão em curso.

Recomendação:
Manter vigente
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, continuar a apresentar relatórios de
progresso aos Órgãos Diretores a cada dois anos.
CD50.R11

Título: Estratégia e plano de ação para a redução da desnutrição
crônica (documento CD50/13)
Adotado: 2010
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Relatório final
execução: 2015
Relatórios de
CD55/INF/9 (2016)
progresso bienais e
relatório final em
2016
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD50.R11 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CD55/INF/9) em que se
destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação foi apresentado ao 55º Conselho Diretor em 2016.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R11.
CD51.R6
Adotado: 2011

Título: Plano de ação sobre segurança viária
(documento CD51/7, Rev. 1)
Tipo de documento:
Requisito de
Plano de ação
apresentação de
relatórios:
Relatórios de
progresso bienais e
relatório final em
2018

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
Data final para
Relatório de
execução: 2017
progresso
CD54/INF/5-C
(2015)
Relatório final
CD56/INF/13 (2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R6 se encerrou.
Encerrar
Um relatório final (documento CD56/INF/13) em que se destacam os
avanços feitos pelos países e as ações necessárias para melhorar a
situação foi apresentado ao 56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CD51.R6.
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CD51.R7
Adotado: 2011
Data final para
execução: 2021

Título: Plano de ação sobre uso de substâncias psicoativas e saúde
pública (documento CD51/9)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
de ação
relatórios:
Relatório de
Revisão
progresso
intermediária em
CD52/INF/4-E
2016 e relatório final (2013)
em 2022
Revisão
intermediária
CD55/INF/12-E
(2016)

Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R7 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD51.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD51.R8

Título: Estratégia e plano de ação sobre a epilepsia
(documento CD51/10, Rev. 1)
Adotado: 2011
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Relatório de
execução: 2021
Relatórios de
progresso
progresso bienais e
CSP29/INF/7-G
relatório final em
(2017)
2022
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R8 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD51.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD51.R14

Título: Plano de ação para reduzir o uso prejudicial do álcool
(documento CD51/8, Rev. 1)
Adotado: 2011
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de
execução: 2021
Relatórios de
progresso
progresso bienais;
CD55/INF/12-D
revisão intermediária (2016)
em 2016; relatório
final em 2022
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R14
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD51.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP28.R13

Título: Estratégia para a prevenção e o controle de doenças não
transmissíveis (documento CSP28/9, Rev. 1)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2024
Revisão intermediária intermediária
em 2016 e relatório
CD55/INF/12-C
final em 2025
(2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R13
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso. Os avanços feitos
rumo à implementação da estratégia foram incluídos no relatório de
progresso sobre a implementação do Plano de ação para a prevenção
e controle de doenças não transmissíveis (resolução CD52.R9).
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R13 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, incluir informações sobre a
implementação da estratégia nos relatórios sobre a implementação da resolução CD52.R9
(2013), Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis.
CD52.R9

Título: Plano de ação para a prevenção e controle de doenças não
transmissíveis (documento CD52/7, Rev. 1)
Adotado: 2013
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão intermediária intermediária
em 2016 e relatório
CD55/INF/12-C
final em 2020
(2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD52.R9 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD53.R7

Título: Plano de ação sobre saúde mental
(documento CD53/8, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2020
Revisão intermediária intermediária
em 2017 e relatório
CSP29/INF/7-H
final em 2021
(2017)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R7 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD53.R8

Título: Plano de ação para a prevenção da cegueira e das
deficiências visuais (documento CD53/11)
Adotado: 2014
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2019
Relatório final em
2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R8 continua e
Manter vigente
seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD53.R12

Título: Plano de ação sobre deficiências e reabilitação
(documento CD53/7, Rev. 1)
Adotado: 2014
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão
intermediária
intermediária em
CSP29/INF/7-I
2017 e relatório final (2017)
em 2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R12 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD53.R13

Título: Plano de ação para prevenção da obesidade em crianças e
adolescentes (documento CD53/9, Rev. 2)
Adotado: 2014
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão intermediária
execução: 2019
Revisão
CD56/INF/22-B
intermediária em
(2018)
2018 e relatório final
em 2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R13 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R13 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD54.R12

Título: Estratégia e plano de ação para o reforço do sistema de
saúde para abordar a violência contra a mulher
(documento CD54/9, Rev. 2)
Adotado: 2015
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia e plano relatórios:
Relatório de
execução: 2025
de ação
Relatórios de progresso progresso
em 2018 e 2021 e
CD56/INF/22-A
relatório final em 2026
(2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R12
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso. Em 2016, a
69ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou o plano de ação mundial
para fortalecer a função do sistema de saúde dentro de uma resposta
nacional multissetorial para abordar a violência interpessoal, em
particular contra as mulheres e meninas e contra as crianças
(resolução WHA69.5 [2016]), que reforça a estratégia e plano de
ação da OPAS (documento CD54/9, Rev. 2 [2016]).
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R12

Título: Estratégia e plano de ação para fortalecer o controle do
tabagismo na Região das Américas 2018-2022
(documento CSP29/11)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
N/A
execução: 2022
Revisão
intermediária em
2020 e relatório final
em 2023
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R12
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R12 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
CD56.R9

Título: Plano de ação para prevenção e controle do câncer do colo
do útero 2018-2030 (documento CD56/9)
Adotado: 2018
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2030
Relatórios de
progresso em 2022 e
2026 e relatório final
em 2031
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R9 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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Categoria 3: Determinantes da saúde e promoção da saúde ao longo de todo o ciclo de vida
Áreas programáticas:
3.1 Saúde da mulher, da mãe, do recém-nascido, da criança e do adolescente, e saúde sexual e
reprodutiva
3.2 Envelhecimento e saúde
3.3 Gênero, equidade, direitos humanos e etnia
3.4 Determinantes sociais da saúde
3.5 Saúde e meio ambiente
CD41.R11
Adotado: 1999

Título: Poluentes orgânicos persistentes (documento CD41/12)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
N/A
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD41.R11 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação aos Órgãos Diretores de um relatório
condições
final sobre o progresso.
Proposta: Manter a resolução CD41.R11 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
CD43.R15
Adotado: 2001
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Vigente

Título: Saúde, água potável e saneamento no desenvolvimento
humano sustentável (documento CD43/10)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD43.R15 estão em
curso. A Rio+10 especificou indicadores para o saneamento em
linha com os ODM, enquanto a Rio+20 não apenas reafirmou a
importância da água e saneamento, mas também formulou novos
indicadores para o período pós-2015.
Proposta: Manter vigente a resolução CD43.R15 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2020.
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CD45.R3

Título: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e metas de saúde
(documento CD45/8 e CD45/8, Corrig. 1)
Adotado: 2004
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatórios de
execução: 2015
progresso:
CD51/INF/5-E (2011)
CD52/INF/4-C (2013)
CD53/INF/6-D (2014)
Relatório final
CD55/INF/5 (2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD45.R3 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CD55/INF/5) em que se
destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação foi apresentado ao 55º Conselho Diretor em
2016.
Proposta: Encerrar a resolução CD45.R3.
CD46.R16

Título: Política de igualdade de gênero da OPAS
(documento CD46/12)
Adotado: 2005
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatório de progresso
execução: N/A
CSP28/INF/3-B (2012)
Recomendação:
Justificativa: A política de igualdade de gênero tem mandatos em
Manter vigente
curso. É necessário apoio político e técnico sustentado.
Proposta: Manter vigente a resolução CD46.R16 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2020.
CD47.R18
Adotado: 2006
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Encerrar

Título: Saúde dos povos indígenas nas Américas
(documento CD47/13)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD47.R18 foi suplantada pela resolução
CSP29.R3 (2017). A Política sobre etnia e saúde (documento
CSP29/7, Rev.1) foi aprovada pela 29ª Conferência Sanitária
Pan-Americana em 2017 e constitui a estrutura atual para esse tópico.
A nova Política sobre etnia e saúde abrange o conteúdo da resolução
CD47.R18 (2006) e de resoluções anteriores sobre a saúde dos
indígenas. Abarca também populações que não haviam sido incluídas
anteriormente.
Proposta: Encerrar a resolução CD47.R18.
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CD47.R20
Adotado: 2006
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Vigente sob
condições

Título: Promoção da saúde: resultados e aspirações contidas nas
Cartas de Ottawa e Bangkok (documento CD47/16)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD47.R20 estão em
curso. A nova estratégia e plano de ação para a promoção da saúde,
que reflete os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, será
apresentada ao 57º Conselho Diretor em 2019. Essa estratégia e plano
de ação darão continuidade a mandatos em curso da resolução
CD47.R20.
Proposta: Manter a resolução CD47.R20 vigente com condições até uma nova estratégia e
plano de ação para a promoção da saúde, que reflita os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, seja aprovada.
CD48.R4, Rev. 1

Título: Estratégia e plano de ação regionais sobre a saúde do
recém-nascido no contexto do processo contínuo da atenção à mãe,
ao recém-nascido e à criança (documento CD48/7)
Adotado: 2008
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia e plano de relatórios:
Revisão
execução: 2015
ação
Revisão
intermediária
intermediária em
CD52/INF/4-A
2011 e relatório final (2013)
em 2016
Relatório final
CD55/INF/11 (2016)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD45.R4, Rev. 1
Encerrar
se encerrou e um relatório final (documento CD55/INF/11) em que se
destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação foi apresentado ao 55º Conselho Diretor em
2016.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R4, Rev.1.
CD48.R5

Título: Estratégia regional para melhorar a saúde do adolescente e
da juventude (documento CD48/8)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de
execução: 2018
Relatório final em
progresso
2019
CD55/INF/12-B
(2016)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD48.R5 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores.
Proposta: Manter a resolução CD48.R5 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
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CD49.R12

Título: Plano de ação para a aplicação da política de igualdade de
gênero (documento CD49/13)
Adotado: 2009
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão intermediária
execução: 2014,
Apresentação
CSP28/INF/3 (2012)
prorrogada até 2019
periódica e relatório
Relatório final
final em 2020
CD54/INF/2 (2015)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R12 foi
Manter vigente
prorrogado até 2019; assim, seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD49.R13
Adotado: 2009
Data final para
execução: 2014
Recomendação:
Encerrar

Título: Saúde familiar e comunitária (documento CD49/20)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
conceitual
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD49.R13 foi suplantada pela resolução
CD56.R8. O novo Plano de ação para a saúde da mulher, da criança e
do adolescente 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1) foi aprovado
pelo 56º Conselho Diretor em 2018 nos termos da resolução CD56.R8.
Proposta: Encerrar a resolução CD49.
CD49.R14

Título: Plano de ação para a saúde do adolescente e do jovem
(documento CD49/12)
Adotado: 2009
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Data final para
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
execução: 2018
relatórios:
Revisão intermediária
Revisão intermediária CD55/INF/12-B
e relatório final em
(2016)
2019
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD49.R13 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores.
Proposta: Manter a resolução CD49.R14 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final ao 57º Conselho Diretor em 2019.
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CD49.R15

Título: Plano de ação sobre a saúde dos idosos, incluindo o
envelhecimento ativo e saudável (documento CD49/8)
Adotado: 2009
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2018
Relatórios periódicos
e relatório final em
2019
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD49.R15 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores.
Proposta: Manter a resolução CD49.R15 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final ao 57º Conselho Diretor em 2019.
CD49.R20
Adotado: 2009

Título: Saúde e turismo (documento CD49/15)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2020
Relatório final em
2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD49.R20
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R20 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD50.R8
Adotado: 2010

Título: A saúde e os direitos humanos (documento CD50/12)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Documento
relatórios: N/A
Relatório de
execução: N/A
conceitual
progresso
CSP29/INF/7-E
(2017)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R8 estão em
Manter vigente
curso. Um grande número de políticas, planos e leis nacionais deve
ser reformulado para alinhar-se com a lei de direitos humanos.
O relatório de progresso de 2017 para os Estados Membros ressaltou
a necessidade contínua de fortalecer a colaboração com comissões,
órgãos e relatorias internacionais e regionais de direitos humanos.
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R8 até que uma nova resolução a suplante.
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CD50.R16
Adotado: 2010

Título: Saúde, segurança humana e bem-estar
(documento CD50/17)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
conceitual
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R16 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R16 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2021.
CD51.R4

Título: Estratégia e plano de ação para a saúde urbana
(documento CD51/5)
Adotado: 2011
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Revisão
execução: 2021
Relatórios de
intermediária
progresso a cada
CD56/INF/22-C
cinco anos e relatório (2018)
final em 2022
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD51.R4 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD51.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD51.R12

Título: Plano de ação para acelerar a redução da mortalidade
materna e morbidade materna grave (documento CD51/12)
Adotado: 2011
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
Relatório de
execução: 2017
Revisão
progresso
intermediária em
CD53/INF/6-C
2014 e relatório final (2014)
em 2018
Relatório final
CD56/INF/14 (2018)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD51.R12 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD56.R8 (2018). O novo Plano de ação para a saúde da mulher, da
criança e do adolescente 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1) foi
aprovado pelo 56º Conselho Diretor em 2018 nos termos da
resolução CD56.R8. Além disso, um relatório final (documento
CD56/INF/14) em que se destacam os avanços feitos pelos países e
as ações necessárias para melhorar a situação foi apresentado ao
56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CD51.R12.
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CD51.R15

Título: Estratégia e plano de ação sobre mudança climática
(documento CD51/6, Rev. 1)
Adotado: 2011
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia e plano de relatórios:
Relatório de
execução: 2017
ação
Relatórios de
progresso
progresso ao fim de
CD53/INF/6-A
cada biênio
(2014)
Relatório final
CD56/INF/16 (2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R15 se
Encerrar
encerrou e um relatório final (documento CD56/INF/16) em que se
destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação foi apresentado ao 56º Conselho Diretor em
2018. As metas correspondentes aos objetivos das quatro linhas
estratégicas de ação foram atingidas ou superadas.
Proposta: Encerrar a resolução CD51.R15.
CSP28.R20

Título: Estratégia e plano de ação para a saúde integral na
infância (documento CSP28/10)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Relatório final
execução: 2017
Revisão intermediária CD56/INF/15 (2018)
e relatório final
Recomendação:
Justificativa: A resolução CSP28.R20 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD56.R8. O novo Plano de ação para a saúde da mulher, da criança
e do adolescente 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1) foi
aprovado pelo 56º Conselho Diretor em 2018 nos termos da
resolução CD56.R8. Além disso, um relatório final (documento
CD56/INF/15) em que se destacam os avanços feitos pelos países e
as ações necessárias para melhorar a situação foi apresentado ao
56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R20.
CD52.R6

Título: Combatendo as causas de disparidades no acesso e
utilização dos serviços de saúde pelas pessoas lésbicas, gays,
bissexuais e trans (documento CD52/18)
Adotado: 2013
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
conceitual
relatórios: N/A
CSP29/INF/7-D
execução: N/A
(2017)
CD56/INF/11, Corr.
(2018)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R6 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD53.R2

Título: Plano de ação sobre saúde em todas as políticas
(documento CD53/10, Rev. 1)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de
execução: 2019
Relatório de
progresso
progresso em 2017 e
CSP29/INF/7-A
relatório final em
(2017)
2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R2 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R6

Título: Plano de ação sobre a saúde dos trabalhadores
(documento CD54/10, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2025
Revisão intermediária
em 2020 e relatório
final em 2026
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R6 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R11

Título: Estratégia e plano de ação para a demência em idosos
(documento CD54/8, Rev. 1)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
N/A
execução: 2019
Relatório final em
2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD54.R11
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R18
Adotado: 2015

Título: Método para a estimativa da mortalidade materna no
período 1990-2015 (documento CD54/23)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
conceitual
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD54.R18 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R18 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP29.R3
Adotado: 2017

Título: Política sobre etnia e saúde (documento CSP29/7, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP29.R3 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. A estratégia e plano de ação sobre etnia e saúde, a
ser apresentada durante o 57º Conselho Diretor, estabelecerá a periodicidade da apresentação
de relatórios.
CD56.R8

Título: Plano de ação para a saúde da mulher, da criança e do
adolescente 2018-2030 (documento CD56/8, Rev. 1)
Adotado: 2018
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2030
Relatório de
progresso em 2022;
revisão intermediária
em 2026; relatório
final em 2031
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R8 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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Categoria 4: Sistemas de saúde
Áreas programáticas:
4.1 Governança e financiamento da saúde; políticas, estratégias e planos nacionais de saúde
4.2 Serviços de saúde integrados, centrados nas pessoas e de boa qualidade
4.3 Acesso a produtos médicos e fortalecimento da capacidade reguladora
4.4 Informações e evidências em apoio aos sistemas de saúde
4.5 Recursos humanos em saúde

CD42.R11
Adotado: 2000

Título: Harmonização da regulamentação farmacêutica
(documento CD42/13, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD42.R11 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores.
Proposta: Manter a resolução CD42.R11 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
CD45.R7
Adotado: 2004
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Manter vigente

Título: Acesso a medicamentos (documento CD45/10)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD45.R7 estão em
curso. As desigualdades no acesso a medicamentos persistem e os
gastos do próprio bolso estão aumentando rapidamente. Os países
estão priorizando o acesso adequado a medicamentos por meio de
mecanismos de cooperação internacional.
Proposta: Manter vigente a resolução CD45.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD45.R9
Adotado: 2004

Título: Observatório de Recursos Humanos em Saúde
(documento CD45/9)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD45.R9 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores.
Proposta: Manter a resolução CD45.R9 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
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CSP27.R10
Adotado: 2007
Data final para
execução: 2013
Recomendação:
Vigente sob
condições

Título: Política e estratégia regionais para garantia da qualidade da
atenção de saúde, inclusive a segurança do paciente
(documento CSP27/16)
Tipo de documento:
Requisito de
Relatório(s) para o
Política e estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CSP27.R10 estão em
curso. Uma nova estratégia e plano de ação para melhorar a qualidade
da atenção na prestação de serviços de saúde será apresentada ao
57º Conselho Diretor em 2019.
Proposta: Manter a resolução CSP27.R10 vigente com condições até a aprovação de uma
nova estratégia e plano de ação.
CD48.R6

Título: Plano de ação regional para o fortalecimento das estatísticas
vitais e de saúde (documento CD48/9)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Relatório de
execução: 2013
Relatório de
progresso
progresso e relatório CD52/INF/4-H
final
(2013)
Relatório final
CD55/INF/7 (2016)
Recomendação:
Justificativa: Um relatório final (documento CD55/INF/7) em que se
Encerrar
destacam os avanços feitos e as ações necessárias para melhorar a
situação foi apresentado ao 55º Conselho Diretor em 2016.
Posteriormente, os Estados Membros solicitaram um novo plano de
ação visando o reforço contínuo das estatísticas vitais e de saúde.
O Plano de ação para o fortalecimento das estatísticas vitais
2017-2022 (documento CSP29/9) foi aprovado pela 29ª Conferência
Sanitária Pan-Americana em 2017 nos termos da resolução CSP29.R4,
que dá continuidade a alguns compromissos da resolução CD48.R6.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R6.
CD48.R15

Título: Saúde pública, inovação e propriedade intelectual: Uma
perspectiva regional (documento CD48/18)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CD51/INF/5-B (2011)
execução: 2015
Apresentação
CSP28/18, Rev. 2
periódica
(2012)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD48.R15 estão em
Manter vigente
curso. Essa resolução refere-se à implementação da estratégia mundial
e plano de ação sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual
(documento WHA61.21, 2008).
Proposta: Manter vigente a resolução CD48.R15 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD49.R10
Adotado: 2009

Título: Política de pesquisa para a saúde (documento CD49/10)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CD56/INF/7 (2018)
execução: N/A
Apresentação
periódica
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R10 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD49.R18
Adotado: 2009

Título: Diretrizes para uma política de doação e transplante de
órgãos humanos (documento CD49/14)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R18 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R18 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Um relatório sobre os avanços feitos no
cumprimento dos mandatos desta resolução por meio da Estratégia e plano de ação sobre
doação e acesso equitativo a transplantes de órgãos, tecidos e células será apresentado ao 57º
Conselho Diretor.
CD50.R7

Título: Estratégia para o desenvolvimento das competências dos
profissionais da saúde nos sistemas de saúde baseados na atenção
primária à saúde (documento CD50/11)
Adotado: 2010
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios:
Relatório final
execução: 2013
Após 2013
CD54/INF/1
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD50.R7 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CSP29.R15. A nova Estratégia de recursos humanos para o acesso
universal à saúde e a cobertura universal de saúde (documento
CSP29/10) foi aprovada pela 29ª Conferência Sanitária PanAmericana em 2017 nos termos da resolução CSP29.R15. Essa
estratégia dá continuidade a mandatos em curso da resolução
CD50.R7.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R7.
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CD50.R9

Título: Fortalecimento das autoridades reguladoras nacionais de
medicamentos e produtos biológicos (documento CD50/20, Rev. 1)
Adotado: 2010
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: N/A
Estima-se que a
conclusão e a
avaliação deste
projeto levarão dois
anos
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD50.R9 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2020.
CD51.R5

Título: Estratégia e plano de ação sobre e-saúde
(documento CD51/13)
Adotado: 2011
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios: Relatórios Revisão
execução: 2017
intermediário e final
intermediária
CD55/INF/12-A
(2016)
Relatório final
CD56/INF/17 (2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD51.R5 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CD56/INF/17) em que se
destacam os avanços feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação foi apresentado ao 56º Conselho Diretor em
2018.
Proposta: Encerrar a resolução CD51.R5.
CSP28.R2

Título: Estratégia e plano de ação sobre gestão de conhecimento e
comunicações (documento CSP28/12, Rev. 1)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia e plano de apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
ação
relatórios:
Relatório final
execução: 2017
Apresentação
CD56/INF/18 (2018)
periódica
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R2 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CD56/INF/18) foi
apresentado ao 56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R2.
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CSP28.R3
Adotado: 2012

Título: Programa Ampliado de Livros de Texto e Materiais de
Instrução (PALTEX) (documento CSP28/15)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: A resolução CSP28.R3 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores em 2019.
Proposta: Manter a resolução CSP28.R3 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
CSP28.R9

Título: Avaliação e incorporação de tecnologias em saúde nos
sistemas de saúde (documento CSP28/11)
Adotado: 2012
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios:
Relatório de progresso
execução: N/A
Apresentação
CD54/INF/5-F (2015)
periódica
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R9 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso em
2021.
CSP28.R15
Adotado: 2012

Título: Proteção radiológica e segurança das fontes de radiação:
Normas básicas internacionais de segurança
(documento CSP28/17, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Normas
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R15 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R15 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP28.R18

Título: Bioética: Rumo à integração da ética na saúde
(documento CSP28/14, Rev. 1)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
conceitual
relatórios:
Relatório final
execução: 2017
Relatório final
CD56/INF/21 (2018)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP28.R18 se
Encerrar
encerrou. Um relatório final (documento CD56/INF/21) foi
apresentado ao 56º Conselho Diretor em 2018. O relatório destaca os
avanços significativos feitos pelos países e as ações necessárias para
melhorar a situação, ao mesmo tempo em que observa os desafios
remanescentes.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R18.
CD52.R10

Título: Doença renal crônica em comunidades agrícolas da
América Central (documento CD52/8)
Adotado: 2013
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Documento
relatórios:
Relatórios de
execução: N/A
conceitual
Relatório de
progresso
progresso bienal
CD54/INF/5-E
(2015)
CSP29/INF/7-B
(2017)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R10 estão em
Manter vigente
curso. Essa resolução não propõe um cronograma específico e
considera que são necessários um esforço e um compromisso de
longo prazo por parte de todos os Estados Membros e da Repartição.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD52.R13
Adotado: 2014

Título: Recursos humanos em saúde: melhorar o acesso a
profissionais de saúde capacitados em sistemas de saúde baseados
na atenção primária à saúde (documento CD52/6)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Política
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2019
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD52.R13 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores em 2021.
Proposta: Manter a resolução CD52.R13 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
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CD53.R6

Título: Plano de ação para o acesso universal ao sangue seguro
(documento CD53/6)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão intermediária intermediária
em 2017 e relatório
CSP29/INF/7-C
final em 2020
(2017)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R6 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD53.R14

Título: Estratégia para o acesso universal à saúde e a cobertura
universal de saúde (documento CD53/5, Rev. 2)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2019
Relatório sobre o
progresso por meio
de avaliações bienais
do Plano Estratégico
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD53.R14 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD54.R9
Adotado: 2015
Data final para
execução: 2023
Recomendação:
Manter vigente

Título: Estratégia sobre a legislação relacionada com a saúde
(documento CD54/14, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para
Estratégia
apresentação de
o Comitê
relatórios: N/A
Regional: N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD54.R19 estão em
curso. Desde a sua adoção, tem havido grandes conquistas em toda a
Região. Centenas de pareceres jurídicos sobre a legislação de saúde
ajudaram a fortalecer as legislações nacionais para promover o
direito à saúde.
Proposta: Manter vigente a resolução CD54.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD55.R8
Adotado: 2016
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Manter vigente

Título: Sistemas de saúde resilientes (documento CD55/9)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para
Política
apresentação de
o Comitê
relatórios: N/A
Regional: N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD55.R8 estão em curso.
A orientação fornecida neste documento de política deve ser
examinada, avaliada e revisada dentro dos próximos cinco anos (2021).
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso aos
Órgãos Diretores em 2020.
CD55.R12

Título: Acesso e uso racional de medicamentos e outras tecnologias
em saúde estratégicos e de alto custo
(documento CD55/10, Rev. 1)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para
Política
apresentação de
o Comitê
Data final para
relatórios:
Regional: N/A
execução: 2021
Relatório final em 2022
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R12 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R13
Adotado: 2016

Título: Saúde dos migrantes (documento CD55/11, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para
Política
apresentação de
o Comitê
relatórios: N/A
Regional: N/A

Data final para
execução: 2019
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R13 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R13 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório aos Órgãos
Diretores em 2020.
CSP29.R4

Título: Plano de ação para o fortalecimento das estatísticas vitais
(documento CSP29/9)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2022
Revisão intermediária
em 2020 e relatório
final em 2023
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R4 continua e
Manter vigente
seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP29.R15
Adotado: 2017

Título: Estratégia de recursos humanos para o acesso universal à
saúde e a cobertura universal de saúde (documento CSP29/10)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Estratégia
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP29.R15 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R15 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
CD56.R5

Título: Plano de ação sobre recursos humanos para o acesso
universal à saúde e a cobertura universal de saúde 2018-2023
(documento CD56/10, Rev. 1)
Adotado: 2018
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Plano de ação
relatórios:
N/A
execução: 2023
Relatório de
progresso em 2021 e
relatório final em
2024
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R5 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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Categoria 5: Emergências de saúde
Áreas programáticas:
5.1 Gestão de riscos infecciosos
5.2 Preparação dos países para situações de emergência de saúde e o Regulamento Sanitário
Internacional (2005)
5.3 Informações sobre emergências de saúde e avaliação de riscos
5.4 Operações de emergência
5.5 Serviços básicos de emergência
5.6 Redução dos riscos de desastres e projetos especiais
5.7 Resposta a surtos e crises

CD41.R6
Adotado: 1999

Título: Furacões Georges, Mitch e Floyd (documento CD41/8)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Resolução
relatórios: N/A
Relatório de progresso
execução: N/A
CD47/34 (2006)
Recomendação:
Justificativa: Apenas um mandato da resolução CD41.R6 permanece
Vigente sob
vigente, e ele deve ser suplantado pelos mandatos de uma nova
condições
resolução a ser apresentada aos Órgãos Diretores em 2020. Os outros
mandatos foram suplantados pela resolução CD55.R10. O Plano de
ação para a redução do risco de desastres 2016-2021 (documento
CD55/17, Rev. 1) foi aprovado pelo 55º Conselho Diretor em 2016
nos termos da resolução CD55.R10.
Proposta: Manter a resolução CD41.R6 vigente com condições até que todos os mandatos
sejam suplantados por uma nova resolução.
CD44.R8
Adotado: 2003
Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Manter vigente

Título: Pandemia de gripe: preparação no hemisfério ocidental
(documento CD44/13)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: Os compromissos da resolução CD44.R8 estão em
curso. A RSPA continua a prestar apoio técnico direto aos Estados
Membros na implementação da vigilância da gripe e de outros vírus
respiratórios.
Proposta: Manter vigente a resolução CD44.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório aos Órgãos
Diretores em 2021.
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CD45.R8

Título: Capacidade de preparação e resposta a desastres
(documento CD45/27)
Adotado: 2004
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios: N/A
Relatório de
execução: N/A
progresso
CD47/34 (2006)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD45.R8 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R10. O Plano de ação para a redução do risco de desastres
2016-2021 (documento CD55/17, Rev. 1) foi aprovado pelo
55º Conselho Diretor em 2016 nos termos da resolução CD55.R10.
O plano de ação dá continuidade a mandatos em curso da resolução
CD45.R8.
Proposta: Encerrar a resolução CD45.R8.
CSP27.R14
Adotado: 2007
Data final para
execução: 2015
Recomendação:
Encerrar

Título: Hospitais seguros: Uma iniciativa regional para instalações
de saúde resistentes a desastres (documento CSP27/12)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A

Justificativa: A resolução CSP27.R14 foi suplantada pela resolução
CD55.R10. O Plano de ação para a redução do risco de desastres
2016-2021 (documento CD55/17, Rev. 1) foi aprovado pelo
55º Conselho Diretor em 2016 nos termos da resolução CD55.R10.
O plano de ação dá continuidade a mandatos em curso da resolução
CSP27.R14.
Proposta: Encerrar a resolução CSP27.R14.
CD50.R15

Título: Plano de ação para hospitais seguros
(documento CD50/10)
Adotado: 2010
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios: N/A
Relatório de
execução: 2015
progresso
CD53/INF/6-F
(2014)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD50.R15 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R10. O Plano de ação para a redução do risco de desastres
2016-2021 (documento CD55/17, Rev. 1) foi aprovado pelo
55º Conselho Diretor em 2016 nos termos da resolução CD55.R10.
O plano de ação dá continuidade a mandatos em curso da resolução
CD50.R15.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R15.
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CSP28.R19
Adotado: 2012

Título: Coordenação da assistência humanitária internacional em
saúde em caso de desastres (documento CSP28/13)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2016
Recomendação:
Justificativa: A resolução CSP28.R19 permanece vigente com
Vigente sob
condições até a apresentação de um relatório final aos Órgãos
condições
Diretores em 2021.
Proposta: Manter a resolução CSP28.R19 vigente com condições até a apresentação de um
relatório final.
CD53.R9

Título: Plano de ação para a coordenação da assistência
humanitária (documento CD53/12)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano de ação
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Revisão
execução: 2019
Revisão intermediária intermediária
em 2017 e relatório
CSP29/INF/7-J
final em 2020
(2017)
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD53.R9 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R10

Título: Plano de ação para a redução do risco de desastres 20162021 (documento CD55/17, Rev. 1)
Adotado: 2016
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Plano
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
de ação
relatórios:
Relatório de
execução: 2021
Relatório de
progresso
progresso em 2018 e CD56/INF/22-I
relatório final em
(2018)
2022
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R10
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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Categoria 6: Liderança, governança e funções facilitadoras
Áreas programáticas:
6.1 Liderança e governança
6.2 Transparência, prestação de contas e gestão de riscos
6.3 Planejamento estratégico, coordenação de recursos e apresentação de relatórios
6.4 Gestão e administração
6.5 Comunicação estratégica

CSP26.R7
Adotado: 2002

Título: Diretor Emérito da Repartição Sanitária Pan-Americana
(documento CSP26.R7)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Resolução
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Este é um cargo vitalício.
Manter vigente
Proposta: Manter esta resolução vigente.
CD45.R4

Título: Estratégia para aumento da arrecadação das cotas de
contribuição (documento CD45/16)
Adotado: 2004
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: N/A
N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD54.R4 ainda são
Manter vigente
válidos.
Proposta: Manter vigente a resolução CD45.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD46.R6
Adotado: 2005
Data final para
execução: N/A

Recomendação:
Encerrar

Título: Estratégia para o futuro dos Centros Pan-Americanos
(documento CD46/10)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Estratégia
relatórios:
CD47/INF/3 (2006)
Apresentação de
CD48/INF/7 (2008)
relatório anual
CD51/INF/5-F (2011)
CSP28/INF/3-H (2012)
CD52/INF/4-I (2013)
CD53/INF/6-G (2014)
CD54/INF/5-G (2015)
CD55/INF/12-F (2016)
CSP29/INF/7-M (2017)
CD56/INF/22-K (2018)
Justificativa: A resolução CD46.R6 foi suplantada pela resolução
CD50.R14. A Análise dos Centros Pan-Americanos (documento
CD50/9) foi aprovada pelo 50º Conselho Diretor em 2010 nos termos
da resolução CD50.R14.
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Proposta: Encerrar a resolução CD46.R6.
CD47.R3

Título: Agenda de Saúde para as Américas 2008-2017
(documentos CD47/8 e CD47/8, Corrig.)
Adotado: 2006
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Avaliação
execução: 2017
Avaliações
intermediária
intermediária e final
CSP28/6 (2012)
Avaliação final
CD56/INF/1 (2018)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD47.R3 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CSP29.R2 (2017), Agenda de Saúde Sustentável para as Américas
2018-2030 (ASSA). A Avaliação final da Agenda de Saúde
Sustentável 2008-2017 (documento CD56/INF/1) foi apresentada ao
56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CD47.R3.
CD47.R14
Adotado: 2006

Título: Processo para designação do Auditor Externo
(documento CD47/25)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD47.R14 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CSP29.R7.
Proposta: Encerrar a resolução CD47.R14.
CSP27.R19

Título: Fundo Mestre de Investimentos de Capital
(documento CSP27/18)
Adotado: 2007
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
financeiro
relatórios:
CE160/23 (2017)
execução: N/A
Apresentação de
CE162/21 (2018)
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP27.R19 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP27.R19 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD48.R1

Título: Uso da receita do orçamento por programas recebida em
excedente ao orçamento ordinário de trabalho efetivo autorizado
2006-2007 (documento CD48/22)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
financeiro
relatórios:
Relatórios anuais
execução: N/A
Apresentação de
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: Os recursos da conta especial referida na resolução
Encerrar
CD48.R1 foram executados.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R1.
CD48.R16

Título: A saúde e as relações internacionais: seu vínculo com a
gestão do desenvolvimento nacional da saúde
(documento CD48/15)
Adotado: 2008
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatório final
execução: N/A
CD56/INF/19 (2018)
Recomendação:
Justificativa: Um relatório final (documento CD56/INF/19) foi
Encerrar
apresentado ao 56º Conselho Diretor em 2018.
Proposta: Encerrar a resolução CD48.R16.
CD49.R2

Título: Estabelecimento do Comitê de Auditoria da OPAS
(documento CD49/26)
Adotado: 2009
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Foram apresentados
execução: N/A
O Comitê de
relatórios anuais ao
Auditoria presta
Comitê Executivo de
contas anualmente ao 2011 até hoje.
Comitê Executivo e
fornece relatórios ad
hoc, conforme
solicitados pelo
Comitê Executivo.
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R2 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD49.R5

Título: Estabelecimento de uma nova estrutura institucional para o
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde (BIREME) (documento CD49/17)
Adotado: 2009
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Institucional
relatórios: N/A
CD51/INF/5-F
execução: N/A
(2011)
CSP28/INF/3-H
(2012)
CD52/INF/4-I (2013)
CD53/INF/6-G
(2014)
CD54/INF/5-G
(2015)
CD55/INF/12-F
(2016)
CSP29/INF/7-M
(2017)
CD56/INF/22-K
(2018)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD49.R5 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD49.R5 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD50.R10

Título: Modernização do Sistema de Informação para Gestão da
RSPA (documento CD50/7)
Adotado: 2010
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios:
CD51/INF/3 (2011)
execução: N/A
Apresentação de
CD53/19 (2014)
relatório anual
CE160/INF/3 (2017)
CE162/INF/5 (2018)
Recomendação:
Justificativa: A implementação da resolução CD50.R10,
Encerrar
Modernização do Sistema de Informação para Gestão da RSPA, foi
concluída. Um relatório final (documento CE162/INF/5) foi
apresentado à 162ª sessão do Comitê Executivo em 2018. Além
disso, um relatório sobre as lições extraídas será apresentado aos
Órgãos Diretores em 2020.
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R10.
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CD50.R13

Título: Instituições Nacionais Associadas com a OPAS para
Cooperação Técnica (documento CD50/8)
Adotado: 2010
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios: N/A
Relatório final
execução: N/A
CD56/INF/20 (2018)
Recomendação:
Justificativa: Um relatório final que recomendava o encerramento
Encerrar
desta resolução foi apresentado aos Órgãos Diretores em 2018
(documento CD56/INF/20).
Proposta: Encerrar a resolução CD50.R13.
CD50.R14
Adotado: 2010

Título: Centros Pan-Americanos (documento CD50/9)
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento:
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
Estratégia
relatórios:
CD51/INF/5-F
execução: N/A
Apresentação
(2011)
periódica
CSP28/INF/3-H
(2012)
CD52/INF/4-I (2013)
CD53/INF/6-G
(2014)
CD54/INF/5-G
(2015)
CD55/INF/12-F
(2016)
CSP29/INF/7-M
(2017)
CD56/INF/22-K
(2018)
Recomendação:
Justificativa: A Conferência Sanitária Pan-Americana solicitou
Manter vigente
avaliações periódicas de cada centro (resolução CSP20.R31, 1978).
Compromissos com os Estados Membros estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD50.R14 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar um relatório de progresso a
cada três anos.
CSP28.R5
Adotado: 2012
Data final para
execução: 2015
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de três membros para integrar o Comitê Assessor
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CSP28/25)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CSP28.R5 foi suplantada pela resolução
CD54.R5 (2015), Eleição de três membros para integrar o Comitê
Assessor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R5.
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CSP28.R6
Adotado: 2012

Título: Método de trabalho dos Órgãos Diretores: Delegação de
funções para o Comitê Executivo (documento CSP28/5)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R6 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP28.R7
Adotado: 2012
Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição do Diretor da Repartição Sanitária Pan-Americana
e nomeação do Diretor Regional da Organização Mundial da
Saúde para as Américas (documento CSP28/3)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CSP28.R7 foi suplantada pela resolução
CSP29.R10 (2017), Eleição do Diretor da Repartição Sanitária
Pan-Americana e proposta de nomeação do Diretor Regional da
Organização Mundial da Saúde para as Américas.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R7.
CSP28.R8
Adotado: 2012

Título: Diretora Emérita da Repartição Sanitária Pan-Americana
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Resolução
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Este é um cargo vitalício.
Manter vigente
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R8.
CSP28.R10
Adotado: 2012

Título: Política do orçamento da OPAS (documento CSP28/7)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Política
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CD55/6 (2016)
execução: N/A
Ao fim do primeiro
CD56/6 e CD56/6,
biênio e nos dois
Add. I (2018)
biênios seguintes
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R10 estão em
Manter vigente
curso. Eles se encerrarão com o fechamento do biênio 2018-2019.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R10 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP28.R16

Título: Uso do excedente resultante da implementação das IPSAS em
2010 (documento CSP28/22)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
financeiro
relatórios:
N/A
execução: N/A
Apresentação periódica
Recomendação:
Justificativa: Os recursos referidos na resolução CSP28.R16 foram
Encerrar
executados.
Proposta: Encerrar a resolução CSP28.R16.
CSP28.R17

Título: Fundo Mestre de Investimentos de Capital
(documento CSP28/23)
Adotado: 2012
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
financeiro
relatórios:
CE156/24, Rev.1
execução: N/A
Apresentação periódica (2015)
CE158/27 (2016)
CE160/23 (2017)
CE162/21 (2018)
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CSP28.R16 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP28.R17 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
CD52.R7
Adotado: 2013
Data final para
execução: 2016
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de três estados membros para integrar o Comitê
Executivo ao término dos mandatos dos Estados Unidos da América,
Granada e Peru (documento CD52/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD52.R7 foi suplantada pela resolução
CD55.R4 (2016), Eleição de três Estados Membros para integrar o
Comitê Executivo ao término dos mandatos das Bahamas, de Costa
Rica e do Equador.
Proposta: Encerrar a resolução CD52.R7.
CD52.R8

Título: Plano Estratégico da Organização Pan Americana da Saúde
2014–2019 (Documento Oficial 345 e Documento Oficial 345, Add. I)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano Estratégico
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CD55/5 (2016)
execução: 2019
Apresentação de
CD56/5 e CD56/5,
relatório a cada biênio
Add. I (2018)
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD52.R8 foi suplantada pelas resoluções
Encerrar
CD53.R3 (2014) e CSP29.R5 (2017).
Proposta: Encerrar a resolução CD52.R8.
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CD52.R12
Adotado: 2013
Data final para
execução: N/A

Título: Revisão da taxa cobrada para as compras de provisões de
saúde pública para os Estados Membros (documento CD52/15)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
financeiro
relatórios:
CSP29/INF/7-L
Apresentação de
(2017)
relatório a cada
CD56/INF/22-J
biênio
(2018)

Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R12 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R12 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD52.R15

Título: Cooperação para o desenvolvimento da saúde nas Américas
(documento CD52/11)
Adotado: 2013
Tipo de
Requisito de
Relatório(s) para o
documento: Política apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CSP29/INF/7-K
execução: N/A
Apresentação de
(2017)
relatório a cada
biênio
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD52.R15 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD52.R15 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, apresentar relatórios de progresso em
2019 e 2021.
CD53.R3

Título: Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 modificado
(Documento Oficial 345 e Documento Oficial 345, Add. I)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Plano Estratégico
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
CD55/5 (2016)
execução: 2019
Apresentação de
CD56/5 e CD56/5,
relatório a cada
Add. I (2018)
biênio
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD53.R3 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CSP29.R5 (2017).
Proposta: Encerrar a resolução CD53.R3.
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CD53.R4
Adotado: 2014
Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê
Executivo ao término dos mandatos do Brasil, Chile e El Salvador
(documento CD53/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD53.R4 foi suplantada pela resolução
CSP29.R8 (2017), Eleição de três Estados Membros para integrar o
Comitê Executivo ao expirar o mandato dos Estados Unidos da
América, Guatemala e Trinidad e Tobago.
Proposta: Encerrar a resolução CD53.R4.
CD53.R5
Adotado: 2014
Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de dois membros para integrar o Comitê Assessor
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CD53/21)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD53.R5 foi suplantada pela resolução
CSP29.R9 (2017), Eleição de dois membros para integrar o Comitê
Assessor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Proposta: Encerrar a resolução CD53.R5.
CD53.R10

Título: Situação e nível autorizado do Fundo de Capital de Giro
(documento CD53/18)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
financeiro
relatórios:
A situação do Fundo
execução: N/A
Apresentação
de Capital de Giro
periódica
foi incluída nos
relatórios
financeiros anuais
do Diretor: 2014,
2015, 2016, 2017
Recomendação:
Justificativa: Os compromissos da resolução CD53.R10 estão em
Manter vigente
curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD53.R10 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD53.R11

Título: Situação do projeto para a modernização do Sistema de
Informação para a Gestão da Repartição Sanitária Pan-Americana
(documento CD53/19)
Adotado: 2014
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para a
financeiro
relatórios:
CE160/INF/3 (2017)
execução:
Apresentação de
CE162/INF/5 (2018)
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: A implementação da resolução CD53.R11, Situação do
Encerrar
projeto para a modernização do Sistema de Informação para a
Gestão da Repartição Sanitária Pan-Americana, está concluída. Um
relatório final (documento CE162/INF/5) foi apresentado à 162ª
sessão do Comitê Executivo em 2018. Além disso, um relatório sobre
as lições extraídas será apresentado aos Órgãos Diretores em 2020.
Proposta: Encerrar a resolução CD53.R11.
CD54.R1
Adotado: 2015

Título: Arrecadação de contribuições fixas
(documentos CD54/15 e CD54/15, Add. I)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório
apresentação de
relatórios: N/A

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
N/A

Título: Nova escala das contribuições fixas
(documento CD54/5, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Constitucional
apresentação de
relatórios: N/A

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
N/A

Data final para
execução: 2016
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD54.R1 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD55.R1 (2016), Arrecadação de contribuições fixas.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R1.
CD54.R2
Adotado: 2015

Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD54.R2 abrangeu o período 2016-2017 e
Encerrar
já não está mais em vigor.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R2.
CD54.R4
Adotado: 2015
Data final para
execução: 2018
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê
Executivo ao expirar o mandato do Canadá, Jamaica e Paraguai
(documento CD54/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD54.R4 foi suplantada pela resolução
CD56.R3 (2018), Eleição de três Estados Membros para integrar o
Comitê Executivo ao expirar o mandato de Antígua e Barbuda, da
Argentina e do Chile.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R4.
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CD54.R5
Adotado: 2015
Data final para
execução: 2018
Recomendação:
Encerrar

Título: Eleição de três membros para integrar o Comitê Assessor
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CD54/20)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD54.R5 foi suplantada pela resolução
CD56.R4 (2018), Eleição de três membros para integrar o Comitê
Assessor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME).
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R5.
CD54.R13
Adotado: 2015

Título: Uso do saldo dos excedentes das IPSAS e do orçamento
(documento CD54/16)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Administrativo e
apresentação de
Comitê Regional:
financeiro
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: N/A
Recomendação:
Justificativa: Os recursos referidos na resolução CD54.R13 foram
Encerrar
executados no biênio 2016-2017.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R13.
CD54.R14
Adotado: 2015
Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Encerrar

Título: Nomeação do Auditor Externo da OPAS para 2016-2017
(documento CD54/18, Rev. 1)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CD54.R14 foi suplantada em 2017 pela
resolução CSP29.R7. Em 2017, um novo Auditor Externo foi
nomeado pela 29ª Conferência Sanitária Pan-Americana para o
período de 2018 a 2021.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R14.
CD54.R16

Título: Programa e Orçamento da OPAS 2016-2017
(Documento Oficial 350 e documento CD54/2)
Adotado: 2015
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento Oficial
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2017
Apresentação de
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD54.R16 deixou de vigorar no fim de
Encerrar
2017.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R16.
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CD54.R17
Adotado: 2015

Título: Contribuições fixas dos Estados Membros, Estados
Participantes e Membros Associados da Organização PanAmericana da Saúde para 2016-2017 (Documento Oficial 350)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD54.R17 deixou de vigorar no fim de
Encerrar
2017.
Proposta: Encerrar a resolução CD54.R17.
CD55.R1
Adotado: 2016

Título: Arrecadação de contribuições fixas
(documentos CD55/19 e CD55/19, Add. I)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório periódico
apresentação de
relatórios: N/A

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
N/A

Data final para
execução: 2017
Recomendação:
Justificativa: A resolução CD55.R1 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CSP29.R1 (2017), Arrecadação de contribuições fixas.
Proposta: Encerrar a resolução CD55.R1.
CD55.R2

Título: Metodologia para a estrutura de estratificação das
prioridades programáticas do Plano Estratégico da OPAS
(documento CD55/7)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2019
Relatório em 2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R2 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos. Além disso, informar sobre a aplicação da
estratificação programática para a mobilização e alocação de recursos na avaliação final do
Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 a ser apresentado em 2020.
CD55.R3

Título: Quadro de Colaboração com Agentes não Estatais
(documento CD55/8, Rev. 1)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: N/A
Apresentação de
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R3 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Apresentar um relatório ao Comitê Executivo sobre a implementação do FENSA
em cada uma de suas sessões de junho como um tema permanente da agenda, por intermédio
de seu Subcomitê para Programas, Orçamento e Administração, e transmitir esse relatório à
OMS; manter a resolução CD55.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até que seus
compromissos sejam cumpridos.
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CD55.R4
Adotado: 2016

Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê
Executivo ao término dos mandatos das Bahamas, de Costa Rica e
do Equador (documento CD55/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2019
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R4 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD55.R11

Título: Análise dos mandatos da Organização Pan-Americana da
Saúde (documento CD55/18, Rev. 1)
Adotado: 2016
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: N/A
Apresentação de
relatório a cada
triênio
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD55.R11
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD55.R11 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R1

Título: Arrecadação de contribuições fixas
(documentos CSP29/12 e CSP29/12, Add. I)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Relatório periódico
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2018
Apresentação de
relatório anual
Recomendação:
Justificativa: A resolução CSP29.R1 foi suplantada pela resolução
Encerrar
CD56.R1 (2018), Arrecadação de contribuições fixas.
Proposta: Encerrar a resolução CSP29.R1.
CSP29.R2

Título: Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030
(documentos CSP29/6, Rev. 3)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Estratégia
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios: Revisão
N/A
execução: 2030
intermediária em
2025 e relatório final
em 2031
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R2
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R2 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP29.R5

Título: Plano Estratégico da OPAS 2014-2019 (modificado)
(Documento Oficial 345 e Add. I)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento Oficial
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
Segundo relatório
execução: 2019
Segundo relatório
provisório
provisório em 2018 e CD56/5 e CD56/5,
relatório final em
Add. I (2018)
2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R5
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso até o fim de 2019.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R5 até o fim de 2019.
CSP29.R6

Título: Programa e Orçamento da Organização Pan Americana da
Saúde 2018-2019 (Documento Oficial 354 e Add. I e Add. II)
Adotado: 2017
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Documento Oficial
apresentação de
Comitê Regional:
Data final para
relatórios:
N/A
execução: 2019
Apresentação de
relatório a cada
biênio
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R6
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R7
Adotado: 2017

Título: Nomeação do Auditor Externo da OPAS para 2018-2021
(documento CSP29/13)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R7
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R7 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R8
Adotado: 2017

Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê
Executivo ao expirar o mandato dos Estados Unidos da América,
Guatemala e Trinidad e Tobago (documento CSP29/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2020
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R8
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R8 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.

52

CE164/INF/2 – ANNEX B

CSP29.R9
Adotado: 2017

Título: Eleição de dois membros para integrar o Comitê Assessor
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CSP29/14)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R9
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R9 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R10
Adotado: 2017

Título: Eleição do Diretor da Repartição Sanitária Pan-Americana
e proposta de nomeação do Diretor Regional da Organização
Mundial da Saúde para as Américas (documento CSP29/3)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2022
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CSP29.R10
Manter vigente
continua e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R10 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
CSP29.R13
Adotado: 2017
Data final para
execução: 2018

Título: Nova Escala de Contribuições Fixas
(documento CSP29/5 e CSP29/5, Add. I)
Tipo de documento: Requisito de
Constitucional
apresentação de
relatórios: N/A

Recomendação:
Manter vigente

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
CD56/12 e
CD56/12, Add. 1
(2018)

Justificativa: A resolução CSP29.R13 deveria aplicar-se apenas ao
exercício de 2018. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos
Estados Membros ainda estão pendentes desde 2018, propõe-se
manter a situação desta resolução como vigente.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R13 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
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CSP29.R14

Adotado: 2017
Data final para
execução: 2018
Recomendação:
Manter vigente

Título: Contribuições fixas dos Estados Membros, Estados
Participantes e Membros Associados da Organização Pan
Americana da Saúde para 2018
(documentos CSP29/5 e CSP29/5, Add. I)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Justificativa: A resolução CSP29.R14 deveria aplicar-se apenas ao
exercício de 2018. No entanto, uma vez que as cotas de alguns dos
Estados Membros ainda estão pendentes desde 2018, propõe-se
manter a situação dessa resolução como vigente. Existem duas
resoluções distintas relacionadas às contribuições fixas referentes a
2018.
Proposta: Manter vigente a resolução CSP29.R14 até que uma nova resolução a suplante ou
até que seus compromissos sejam cumpridos.
CD56.R1
Adotado: 2018

Título: Arrecadação de contribuições fixas
(documentos CD56/12 e CD56/12, Add. I)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório periódico
apresentação de
relatórios: N/A

Relatório(s) para o
Comitê Regional:
N/A

Data final para
execução: 2019
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R1 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R1 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD56.R3
Adotado: 2018

Título: Eleição de três Estados Membros para integrar o Comitê
Executivo ao expirar o mandato de Antígua e Barbuda, da
Argentina e do Chile (documento CD56/4)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R3 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R3 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
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CD56.R4
Adotado: 2018

Título: Eleição de três membros para integrar o Comitê Assessor
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (BIREME) (documento CD56/15)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Institucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2021
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R4 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R4 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.
CD56.R6

Adotado: 2018

Título: Escala de contribuições e contribuições fixas dos Estados
Membros, Estados Participantes e Membros Associados da
Organização Pan-Americana da Saúde para 2019
(Documento Oficial 354)
Tipo de documento: Requisito de
Relatório(s) para o
Constitucional
apresentação de
Comitê Regional:
relatórios: N/A
N/A

Data final para
execução: 2019
Recomendação:
Justificativa: O período de vigência da resolução CD56.R6 continua
Manter vigente
e seus compromissos estão em curso.
Proposta: Manter vigente a resolução CD56.R6 até que uma nova resolução a suplante ou até
que seus compromissos sejam cumpridos.

---
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