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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

OMS 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) surgiu quando entrou em 

vigor sua Constituição, em 7 de abril de 1948. Atualmente possui 

mais de 7000 trabalhadores em 150 escritórios nos países que os 
têm, em seis escritórios regionais e em sua sede localizada em 
Genebra. Seu papel principal é coordenar e direcionar a saúde de 
todo o mundo no sistema das Nações Unidas, apoiando os países 
na medida em que coordenam os esforços de múltiplos setores do 
governo e de parceiros - inclusive multilaterais e bilaterais, em 
fundos e fundações, até em organizações da sociedade civil e no 
setor privado - para alcançar seus objetivos de saúde e dar 
suporte a suas políticas e estratégias nacionais de saúde. Alguns 
dos países-membros são: Alemanha, Brasil, Bélgica, Estados 
Unidos, Indonésia e Noruega. 
 

A Mutilação Genital Feminina 

Em 2008, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a resolução 
WHA61.16 sobre a eliminação da MGF, enfatizando a necessidade de 
uma ação concertada em todos os setores - saúde, educação, 
finanças, justiça e assuntos das mulheres. Os esforços da OMS para 
eliminar a mutilação genital feminina (MGF) concentram-se em: 
reforçar a resposta do setor da saúde com diretrizes, ferramentas, 
formação e políticas para assegurar que os profissionais da saúde 
possam prestar cuidados médicos e aconselhamento às crianças e 
mulheres que vivem com a MGF; construir evidências para gerar 
conhecimento sobre as causas e consequências da prática, incluindo 
o porquê de os profissionais de saúde realizarem tais procedimentos, 
como eliminá-los e como cuidar daqueles que experimentaram a 
MGF. Além disso, a OMS pretende aumentar o desenvolvimento de 
publicações e ferramentas de advocacia para esforços internacionais, 
regionais e locais para acabar com a MGF dentro de uma geração. 

 

Direitos Humanos 

A Constituição da Organização Mundial da Saúde foi o 
primeiro instrumento internacional a consagrar o gozo do 
padrão mais alto possível de saúde como direito 
fundamental de todo indivíduo (o chamado direito à 
saúde). O direito à saúde para os direitos humanos é uma 
reivindicação de um conjunto de arranjos sociais - 
normas, instituições, leis e um ambiente propício - que 
melhor garanta o gozo desse direito. É um direito 
inclusivo que se estende não apenas a cuidados de saúde 
oportunos e adequados, mas também aos determinantes 
subjacentes à saúde, por exemplo, acesso a informação 
sanitária, acesso a água e alimentação, habitação, etc. O 
direito à saúde está sujeito à realização progressiva e 
reconhece limitações de recursos. No entanto, impõe aos 
Estados obrigações diversas que sejam de efeito 
imediato, como a garantia de que o direito será exercido 
sem qualquer tipo de discriminação e a obrigação de 
tomar medidas deliberadas, concretas e orientadas para a 
sua plena realização. 

 



 

 


