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A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional de saúde pública com
um século de experiência, dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das
Américas. A integração às Nações Unidas acontece quando a entidade se torna o Escritório
Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS também faz
parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das
Nações Unidas (ONU).
A Organização exerce um papel fundamental na melhoria de políticas e serviços públicos de
saúde, por meio da transferência de tecnologia e da difusão do conhecimento acumulado por
meio de experiências produzidas nos Países-Membros, um trabalho de cooperação
internacional promovido por técnicos e cientistas vinculados à OPAS/OMS, especializados em
epidemiologia, saúde e ambiente, recursos humanos, comunicação, serviços, controle de
zoonoses, medicamentos e promoção da saúde.
Todo esse esforço é direcionado para alcançar metas comuns, como iniciativas sanitárias
multilaterais, traçadas pelos governos que fazem parte da OPAS/OMS, sempre com uma
atenção especial aos grupos mais vulneráveis: mães e crianças, trabalhadores, idosos, pobres,
refugiados e desabrigados.
O atual Representante da OPAS/OMS no Brasil é o Dr. Joaquín Molina.

:: Visão

A Repartição Sanitária Pan-Americana será o grande agente catalisador para assegurar que
todos os habitantes das Américas gozem de ótima saúde e contribuam para o bem-estar de

1/3

OPAS/OMS Brasil

Última atualização Ter, 17 de Abril de 2012 10:17

suas famílias e comunidades.

:: Missão

A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional especializado em
saúde. Sua missão é orientar os esforços estratégicos de colaboração entre os Estados
membros e outros parceiros, no sentido de promover a eqüidade na saúde, combater doenças,
melhorar a qualidade de vida e elevar a expectativa de vida dos povos das Américas.

:: Valores

- Eqüidade - Lutar por igualdade e justiça mediante a eliminação das diferenças
desnecessárias e evitáveis.

- Excelência - Chegar ao mais alto padrão de qualidade naquilo que fazemos.
- Solidariedade - Promover os interesses e responsabilidades comuns e os esforços
coletivos para alcançar as metas comuns.
- Respeito - Acolher a dignidade e a diversidade de indivíduos, grupos e países.
- Integridade - Garantir um desempenho transparente, ético e confiável.

Conheça mas informações sobre a história da OPAS/OMS no Brasil, sua missão, valores e
objetivos, acessando nosso portfólio por meio da imagem a seguir:
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