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A. 65a ASSEMBLEIA MUNDIAL DA SAÚDE  
 
1. A 65ª. Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
foi realizada do dia 21 a 26 de maio de 2012 em Genebra (Suíça) e contou com a 
participação de representantes e delegados de 194 Estados Membros. A Presidência da 
Assembleia foi ocupada pela  Profa. Thérèse N’Dri-Yoman, ministra da Saúde e Combate 
à Aids, da Costa do Marfim. Cinco países ocuparam as vice-presidências: Afeganistão, 
Indonésia, Ilhas Salomão, Paraguai e República da Moldávia, representando as 
respectivas regiões.  
 
2. Na abertura da Assembleia, a Dra. Margaret Chan, Diretora-geral da OMS, 
destacou as enormes conquistas em saúde alcançadas pelos países nas últimas décadas. 
Ela comentou que muitos descrevem a primeira década do século XXI como sendo a 
época dourada do desenvolvimento da saúde, visto que pela primeira vez a saúde passou 
a ocupar o primeiro lugar na agenda de desenvolvimento socioeconômico devido em 
parte ao relatório elaborado sobre macroeconomia e saúde. Enfatizou que, apesar das 
incertezas sobre o futuro da economia mundial, as conquistas indicam que será mantido 
esse ímpeto sem precedentes e que a melhor época da saúde pública ainda está por vir.  
 
3. A Diretora-geral fez menção especial ao progresso feito por alguns países e 
destacou os países do grupo BRICS  – Brasil, Federação Russa, Índia, China e África do 
Sul –, enfatizando que “estes países se tornaram os maiores fornecedores de 
medicamentos essenciais, na forma genérica acessível, para benefício do mundo em 
desenvolvimento. Além disso, representam um modelo alternativo de desenvolvimento 
da saúde no qual se sobressai a transferência de tecnologia baseada em alianças 
igualitárias e não no padrão tradicional de doador e receptor”.   
 
4. Chamou atenção para a necessidade de dar orientação e assessoria para a 
implementação eficaz do Regulamento Sanitário Internacional e destacou que é 
necessário voltar aos princípios básicos, como a atenção primária à saúde, o acesso a 
medicamentos essenciais e a cobertura universal. A Diretora-geral foi designada pela 
Assembleia para desempenhar um segundo mandato à frente da OMS. A dra. Chan 
destacou que, nos próximos cinco anos, o maior desafio será gerir a OMS de forma a 
contribuir para manter o ímpeto sem precedentes de melhoria da saúde que vem 
caracterizando o início do século atual.  
 
5. A Comissão de Credenciais foi formada por 9 Estados Membros, entre os quais 
estavam os delegados do México e da Guiana como representantes da Região das 
Américas. 
 
6. A agenda da Assembleia incluiu 20 itens gerais, a maioria deles relacionados a 
assuntos técnicos e de saúde e o restante relacionado a assuntos administrativos, 
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orçamentários e institucionais. Assim como nas ocasiões anteriores, estes assuntos foram 
tratados nas comissões e nas sessões plenárias. A Assembleia aprovou 23 resoluções e 
tomou 11 decisões (Tabela 1). 
 
7. As versões completas destas resoluções e decisões, bem como outros documentos 
relacionados à Assembleia Mundial da Saúde, podem ser consultados no site da OMS: 
http://apps.who.int/gb/s/s_wha65.html 
 
8. Nas tabelas 1 e 2 são apresentadas as resoluções aprovadas e as resoluções da 
OPAS vinculadas.  
 
Outros assuntos: Conselho Executivo  
 
9. A 131ª. reunião do Conselho Executivo foi realizada nos dias 28 e 29 de maio. A 
Presidência do Conselho Executivo foi ocupada  pela Dra. Joy Saint John, Diretora-geral 
de Saúde de Barbados. Cuba, Equador, Estados Unidos, México e Panamá são os 
restantes membros da Região.  
 
10. A agenda da 131ª. sessão do Conselho Executivo incluiu 11 itens,  entre os quais 
se destacaram a reforma da OMS, o intercâmbio de amostras de vírus gripais e o acesso a 
vacinas e outros benefícios no contexto de preparação para gripe pandêmica, e a proteção 
radiológica e segurança das fontes de radiação. Nesta reunião foram tomadas nove 
decisões e aprovadas duas resoluções.  
 
11. Por último, o Conselho tomou nota dos relatórios apresentados e aprovou a data e 
o local da 66ª. Assembleia Mundial da Saúde, entre outros. Decidiu-se que a 66ª. 
Assembleia Mundial da Saúde será realizada no Palais des Nations, em Genebra, a partir 
de 20 de maio de 2013 e encerrada até 28 de maio de 2013. O Conselho decidiu também 
que sua 132ª. reunião será aberta na segunda-feira, 21 de janeiro de 2013, na sede da 
OMS, em Genebra, e encerrada até 29 de janeiro de 2013; que o Comitê de Programas, 
Orçamento e Administração do Conselho Executivo realizará uma reunião extraordinária 
nos dias 6 e 7 de dezembro de 2012 cujo objetivo será continuar trabalhando nos aspectos 
da reforma pendentes da Assembleia Mundial da Saúde com relação à transparência, 
previsibilidade e flexibilidade do financiamento da OMS e itens apresentados nos 
comitês regionais sobre o Décimo Segundo Programa Geral de Trabalho da Organização. 
A 17a sessão deste Comitê será realizada nos dias 17 e 18 de janeiro de 2013, na sede da 
OMS, e que a 18ª. reunião será realizada em 15 e 16 de maio de 2013, na sede da OMS, 
em Genebra.  
 
12. As versões completas destes relatórios, bem como outros documentos 
relacionados, podem ser consultados no site da OMS: http://apps.who.int/gb/s/index.html 
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Intervenção do Comitê Executivo  
 
13. Solicita-se ao Comitê Executivo que tome nota destas resoluções e considere as 
implicações que elas têm para a Região das Américas.  
 

Tabela 1: Temas técnicos e de política de saúde 
 

Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

Fortalecimiento de las 
políticas relativas a las 
enfermedades no 
transmisibles para 
fomentar un 
envejecimiento activo 
WHA65.3 

Fortalecimento das políticas 
relacionadas a doenças não 
transmissíveis para promover o 
envelhecimento ativo 
A65/6  
A65/6, Ad. 1 
EB130/6 
EB130/7 
EB130/8 
EB130.R6 
 

• Doenças cardiovasculares, em particular 
hipertensão arterial, CD42.R9 (2000) 

• Convênio Básico para a Luta Antitabagismo, 
CD43.R12 (2001) 

• A incapacidade: prevenção e reabilitação no 
contexto do direito de gozar o mais alto padrão 
possível de saúde física e mental e outros 
direitos relacionados, CD47.R1 (2006) 

• Estratégia Regional e Plano de Ação para um 
Enfoque Integrado da Prevenção e Controle de 
Doenças Crônicas inclusive Dieta, Atividade 
Física e Saúde, CD47.R9 (2006) 

• Resposta da Saúde Pública às Doenças 
Crônicas, CSP26.R15 (2002) 

• Saúde e Envelhecimento CSP26.R20 (2002) 
• Enfoques populacionais e individuais da 

prevenção e tratamento de diabetes e 
obesidade, CD48.R9 (2008) 

• Plano de ação sobre a saúde dos idosos, 
incluindo o envelhecimento ativo e saudável, 
CD49.R15 (2009) 

• Fortalecimento da capacidade dos Estados 
Membros para implementar as disposições e 
diretrizes da Convenção-Quadro da OMS para 
o Controle do Tabaco CD50.R6 (2010)  

Carga mundial de 
trastornos mentales y 
necesidad de que el 
sector de la salud y el 
sector social 
respondan de modo 
integral y coordinado a 
escala de país 
WHA65.4 

Carga mundial de transtornos 
mentais e necessidade de que 
o setor da saúde e o setor 
social respondam de modo 
integral e coordenado em 
âmbito nacional 
A65/10 
EB130/9 
EB130.R8 

• Saúde Mental, CD43.R10 (2001) 
• A incapacidade: prevenção e reabilitação no 

contexto do direito de gozar o mais alto padrão 
possível de saúde física e mental e outros 
direitos relacionados, CD47.R1 (2006) 

• Estratégia e plano de ação para saúde mental, 
CD49.R17 (2009) 

• Plano de Ação sobre Uso de Substâncias 
Psicoativas e Saúde Pública, CD51.R7 (2011) 

•  Estratégia e Plano de Ação sobre Epilepsia, 
CD51.R8 (2011)  

Poliomielitis: Poliomielite: intensificação da • Vacinas e Imunização, CD42.R8 (2000) 



CE150/INF/7 (Port.)  
Página 5 

 
 

Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

intensificación de la 
iniciativa de 
erradicación mundial 
WHA65.5 

iniciativa global para 
erradicação 
A65/20 
EB130/19 
EB130.R10 

• Vacinas e Imunização, CD43.R1 (2001) 
• Manutenção dos Programas de Imunização-

Eliminação da Rubéola e da Síndrome de 
Rubéola Congênita (SRC), CD44.R1 (2003) 

• A Contribuição da Atenção Integrada às 
Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) para 
a Consecução das Metas de Desenvolvimento 
do Milênio, CD44/12 (2003) 

• Estratégia Regional para Manutenção de 
Programas Nacionais de Imunização nas 
Américas, CD47.R10 (2006) 

• Fortalecimento dos programas de imunização 
CD50.R5 (2010) 

• Vacinas e Imunização: CSP25/R11 (1998) 
• Vacinas e Imunização, CSP26.R9 (2002) 
• Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI), CSP26.R10 (2002)  

Nutrición de la madre, 
el lactante y el niño 
pequeño 
WHA65.6 

Nutrição materna, do recém-
nascido e da criança 
A65/11 
EB130/10 
EB130/11 
 

• Nutrição do Recém-nascido e da Criança, 
CD42/31 (2000) 

• Saúde Infantil, CD42.R12 (2000) 
• A Contribuição da Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) para 
a Consecução das Metas de Desenvolvimento 
do Milênio, CD44/12 (2003) 

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 
Metas de Saúde, CD45.R3 (2004) 

• Saúde neonatal no contexto da saúde materna, 
neonatal e da criança para o cumprimento das 
Metas de Desenvolvimento do Milênio da 
Declaração do Milênio das Nações Unidas, 
CD47/R19 (2006) 

• Estratégia e Plano de Ação Regionais sobre a 
Nutrição na Saúde e o Desenvolvimento. 
CD47.R8 (2006) 

• 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, CD48.R4, Rev. 1 
(2008) 

• Estratégia e plano de ação para a redução da 
desnutrição crônica CD50.R11 (2010) 

• Plano de Ação para Acelerar a Redução da 
Mortalidade Materna e da Morbidade Materna 
Grave CD51.R12 (2011) 

•  Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 
Infância (AIDPI), CSP26.R10 (2002) 
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Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

• Estratégia Regional para a Redução da 
Mortalidade e Morbidade Maternas, 
CSP26.R13 (2002) 

Aplicación de las 
recomendaciones de 
la Comisión de 
información y 
rendición de cuentas 
sobre la salud 
maternoinfantil 
WHA65.7 
 

 

Implementação das 
recomendações da Comissão 
de informação e prestação de 
contas sobre saúde materno-
infantil  
A65/15 
EB130/14 
EB130.R3 
 

• Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 
Metas de Saúde, CD45.R3 (2004) 

• Saúde neonatal no contexto da saúde materna, 
neonatal e da criança para o cumprimento das 
Metas de Desenvolvimento do Milênio da 
Declaração do Milênio das Nações Unidas, 
CD47/R19 (2006) 

• 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, CD48.R4, Rev. 1 
(2008) 

• Plano de Ação para Acelerar a Redução da 
Mortalidade Materna e da Morbidade Materna 
Grave CD51.R12 (2011)  

Resultados de la 
Conferencia Mundial 
sobre los 
Determinantes 
Sociales de la Salud 
WHA65.8 

Resultados da Conferência 
Mundial sobre Determinantes 
Sociais da Saúde  
A65/16 
EB130/15 
EB130.R11 
 

Painel sobre atenção primária em saúde: 
abordagem dos determinantes e fortalecimento 
dos sistemas de saúde. Resumo do Painel 
sobre atenção primária em saúde: abordagem 
dos determinantes e fortalecimento dos 
sistemas de saúde, CD48/14, Rev. 1 (2008); 
CD48/14, Ad. I (2008); CD48/14, Ad. I, Corrig. 
(2008); CD48/14, Ad. II (2008); CD48/14, Ad. II 
Corrig.(2008) 

Plan de acción 
mundial sobre 
vacunas 
WHA65.17 

Plano de ação global para 
vacinas 
A65/22 
EB130/21 
 

• Vacinas e Imunização CD42.R8 (2000) 
• Vacinas e Imunização, CD43.R1 (2001) 
• Manutenção dos Programas de Imunização-

Eliminação da Rubéola e da Síndrome de 
Rubéola Congênita (SRC), CD44.R1 (2003) 

• Estratégia Regional para Manutenção de 
Programas Nacionais de Imunização nas 
Américas, CD47.R10 (2006) 

• Fortalecimento dos programas de imunização, 
CD50.R5 (2010) 

• Vacinas e Imunização, CSP25/R11 (1998) 
• Vacinas e Imunização, CSP26.R9 (2002) 

Semana Mundial de la 
Inmunización 
WHA65.18 

Semana Mundial de Vacinação 
A65/22 
EB130/21 
EB130.R12 

• Vacinas e Imunização, CD42.R8 (2000) 
• Vacinas e Imunização, CD43.R1 (2001) 
• Manutenção dos Programas de Imunização-

Eliminação da Rubéola e da Síndrome de 
Rubéola Congênita (SRC), CD44.R1 (2003) 
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Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

• Estratégia Regional para Manutenção de 
Programas Nacionais de Imunização nas 
Américas, CD47.R10 (2006) 

• Fortalecimento dos programas de imunização, 
CD50.R5 (2010) 

• Vacinas e Imunização, CSP25/R11 (1998) 
• Vacinas e Imunização, CSP26.R9 (2002) 

Productos médicos de 
calidad subestándar, 
espurios, de 
etiquetado engañoso, 
falsificados o de 
imitación 
WHA65.19 

Produtos médicos de baixa 
qualidade, com etiquetagem 
enganosa, adulterados, 
falsificados ou de imitação 
A65/23 
EB130/22 
EB130.R13 

• Acesso a Medicamentos, CD45.R7 (2004) 
• Saúde pública, pesquisa em saúde, produção e 

acesso aos medicamentos essenciais, 
CD47.R7 (2006) 

• Saúde pública, inovação e propriedade 
intelectual: uma perspectiva regional, 
CD48.R15 (2008) 

• Fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos 
biológicos, CD50.R9 (2010) 

Respuesta de la OMS 
y función como 
organismo principal 
del Grupo de Acción 
Sanitaria en la 
atención de las 
crecientes demandas 
en materia de salud 
en las emergencias 
humanitarias 
WHA65.20 

Resposta da OMS e função 
como organismo principal do 
grupo de ação sanitária na 
atenção das crescentes 
demandas em saúde nas 
emergências humanitárias 
A65/25 
EB130/24 
EB130.R14 

• Relatório sobre Redução do Impacto dos 
Desastres nos Serviços de Saúde, CD45/27 
(2004) 

• Informe de progreso sobre los preparativos y la 
respuesta frente a los desastres sanitarios a 
nivel nacional y regional, CD47/INF/4 (2006) 

• Mesa-redonda sobre hospitais seguros, 
CD49/22 (2009) 

• Relatório sobre a mesa-redonda sobre 
hospitais seguros, CD49/22, Ad. I (2009) 

• Plano de ação para hospitais seguros, 
CD50.R15 (2010) 

• Hospitais seguros: Uma iniciativa regional para 
instalações de saúde resistentes a desastres, 
CSP27.R14 (2007)  

Eliminación de la 
esquistosomiasis 
WHA65.21 

Eliminação da 
esquistossomose 
A65/21 
EB130/20 
EB130.R9 

Eliminação de doenças negligenciadas e outras 
infecções relacionadas à pobreza, CD49.R19 
(2009) 

Seguimiento del 
informe del Grupo 
consultivo de expertos 
en investigación y 
desarrollo: 
financiación y 
coordinación 

Acompanhamento do relatório 
do grupo consultivo de 
especialistas em pesquisa e 
desenvolvimento: 
financiamento e coordenação  
A65/24, Anexo e Corr. 1 
EB130/23 

• Política de pesquisa para a saúde, CD49.R10 
(2009) 

• Saúde pública, inovação e propriedade 
intelectual: uma perspectiva regional, 
CD48.R15 (2008)  
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Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

WHA65.22 

Aplicación del 
Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) 
WHA65.23 
 

 

Implementação do 
Regulamento Sanitário 
Internacional (2005) 
A65/17 e A65/17 Ad. 1 
EB130/16 

• Regulamento Sanitário 
Internacional, CD43.R13 (2001) 

• Relatório sobre os progressos realizados em 
termos de assuntos técnicos: Regulamento 
Sanitário Internacional (inclui Relatório sobre a 
Pandemia [H1N1] 2009), CD49/INF/2, Rev.1 
(2009) 

• Relatório de progresso sobre assuntos 
técnicos: Implantação do Regulamento 
Sanitário Internacional (2005),CD50/INF/6 
(2010) 
Segurança Sanitária Internacional: 
Implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI (2005)), CSP27.R13 (2007) 
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Tabela 2: Temas administrativos e orçamentários 
 

Resolução  
Temas 

(e documentos de referência)  
Resoluções e documentos da OPAS  

Nombramiento de 
Director General 
WHA65.1 

Nomeação do Diretor Geral 
A65/INF.DOC./1 
EB130/3 
EB130.R4 

 

Elección de Director 
General de la 
Organización Mundial 
de la Salud: informe del 
Grupo de Trabajo 
WHA65.15 

Eleição do Diretor Geral da Organização 
Mundial da Saúde: Relatório do Grupo de 
Trabalho 
A65/38 
EB130/29 Corr.1 
 

Processo para a Eleição do Diretor da 
Repartição Sanitária  
Pan-Americana e Proposta de 
Nomeação do Diretor Regional 
da Organização Mundial da Saúde para 
as Américas CE150/INF/1 
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B. ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS  

1. Este documento apresenta as principais resoluções e acordos adotados em 
distintas instâncias intergovernamentais regionais e sub-regionais relacionados com a 
saúde pública e que são de interesse para os Órgãos Diretores da Organização Pan-
Americana da Saúde. 
 
a) Ibero-América 

• Cúpulas Ibero-Americanas: Conferência Ibero-Americana de Ministros e 

Ministras da Saúde 

 
b) América Central  

• Sistema de Integração Centro-Americana (SICA): Conselho de Ministros da 

Saúde da América Central (COMISCA)  

• Conselho de Ministras da Mulher da América Central (COMMCA) 

• Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

(RESSCAD) 

 
c) Caribe  

• Comunidade do Caribe (CARICOM): Conselho de Desenvolvimento Humano e 

Social (COHSOD) 

 
d) América do Sul 

• Comunidade Andina de Nações: Organismo Andino de Saúde /Convênio 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

• Mercado Comum do Sul (Mercosul): Subgrupo de Trabalho Nº
 
11/Saúde (SGT 

11) 

• Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): nova Agenda 

Estratégica da OTCA 2012-2020: Gestão Regional de Saúde 

• União de Nações Sul-Americanas (UNASUL): Conselho Sul-Americano de 

Saúde 

 
2. Selecionaram-se as resoluções e acordos que são de interesse para os Órgãos 
Diretores da Organização Pan-Americana da Saúde e que estão relacionados com seu 
trabalho como organismo especializado em saúde do Sistema Interamericano. 
 
Intervenção do Comitê Executivo 
 
3. Solicita-se que o Comitê Executivo tome nota do presente relatório.  
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Resoluções e acordos relacionados com a saúde aprovados por instâncias sub-
regionais de integração1 e que guardam relação com as atividades da OPAS 
 
a) Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGOIB) 

A cada ano, antes da Cúpula Presidencial, são realizadas várias reuniões setoriais. No 
caso da saúde, realizam-se as Conferências Ibero-Americanas de Ministros e Ministras da 
Saúde, ocasião em que se adota uma Declaração e se submetem à consideração dos 
chefes de Estado e de Governo uma série de parágrafos a serem incluídos na Declaração 
Final presidencial adotada. A última destas reuniões, a XIII Conferência Ibero-Americana 
de Ministros e Ministras da Saúde, teve lugar em junho de 2011 no Paraguai, país que 
exerceu a Presidência pro tempore nesse ano. Em outubro de 2011, realizou-se também 
no Paraguai a XXI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo.  
 
Em 2012, a XXII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo da Ibero-
América terá lugar em 16 e 17 de novembro em Cádiz (Espanha). O tema central da 
Cúpula é “Uma relação renovada no Bicentenário da Constituição de Cádiz”.  
 
Não está prevista uma Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras da Saúde 
em 2012.  
 
b) Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) 

O Conselho de Ministros da Saúde da América Central e República Dominicana 
(COMISCA) do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) se reúne em sessões 
ordinárias duas vezes por ano nos países que exercem a presidência pro tempore. A 
última reunião do COMISCA (XXXV Reunião Ordinária COMISCA, 1 e 2 de dezembro) 
teve lugar em El Salvador, país que exerceu a presidência pro tempore durante o segundo 
semestre de 2011.  Participam neste fórum os Ministros e as Secretarias de Saúde. A 
OPAS/OMS participa nas reuniões ordinárias do Conselho por convite da Secretaria 
Executiva do COMISCA como organismo líder em temas de saúde na Região e pelo 
trabalho de assessoramento técnico que desempenha nas Comissões Técnicas temáticas 
(Comissão Técnica de Medicamentos, Recursos Humanos, Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis e Câncer; Comissão Técnica de Vigilância da Saúde e Sistemas de 
Informação e Mecanismo de Coordenação Regional sobre HIV/AIDS). Ademais, a 
OPAS/OMS conta com um representante permanente no Comitê Executivo para a 
Implementação do Plano de Saúde da América Central e República Dominicana (CEIP) e 
no Comitê Assessor da Comissão Técnica de Vigilância da Saúde e Sistemas de 
Informação.   
 

                                                 
1  Levam-se em conta as reuniões realizadas no âmbito das instâncias sub-regionais relacionadas com a 
saúde entre junho de 2011 e maio de 2012.  
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Link para a informação sobre o COMISCA: 
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&IdmStyle=1 

 
Sistema de Integração Centro-Americana 

XXXV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 
San Salvador (El Salvador) 1º e 2 de dezembro de 2011 

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Doença renal crônica  Vinculação com o programa técnico de 
doenças crônicas 

Doenças crônicas e câncer Estratégia regional e plano de ação para um 
enfoque integrado sobre a prevenção e 
controle das doenças crônicas, incluindo o 
regime alimentar, a atividade física e a saúde 
(CD 47.R9 [2006]).  
Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
Prevenção e o Controle das Doenças Não 
Transmissíveis (documento informativo 
CD51/INF/4, 2011). 

 
Acesso a medicamentos 
 

Vinculação com o Fundo Estratégico e com o 
Programa Técnico sobre Medicamentos e 
Tecnologias Sanitárias.  

Gênero e saúde Vinculação com o Plano de Ação para a 
execução da política em matéria de igualdade 
de gênero (resolução CD49.R12 [2009]) 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 
 

Vinculação com a Aliança Pan-Americana de 
Nutrição e Desenvolvimento  

Mecanismo de Coordenação Regional Fundo 
Mundial para HIV (instância assessora técnica 
do COMISCA para o tema do HIV) 

Vinculação com o programa técnico de 
HIV/AIDS 

Desenvolvimento de Recursos Humanos  Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento de recursos humanos de 
saúde. 
 
Observatório regional de recursos humanos de 
saúde 

Sistemas de Informação e Vigilância de Saúde 
– COTEVISI 

Vinculação com o Plano de Ação regional para 
o fortalecimento das estatísticas vitais e de 
saúde (CD48.R6 [2008]) 

Pesquisa em saúde  Vinculação com a área de pesquisa em saúde, 
EVIPNet.  

PATH - Novas tecnologias para prevenir e 
impactar os problemas prioritários de saúde 
pública na América Central: experiência da 
triagem do câncer do colo uterino.  

Vinculação com o programa técnico de 
doenças crônicas. 
Vinculação com o Plano de Ação para acelerar 
a redução da mortalidade materna e a 
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Sistema de Integração Centro-Americana 
XXXV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 

San Salvador (El Salvador) 1º e 2 de dezembro de 2011 

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

morbidade materna grave (CD51.R12, 2011) 

Sistema de monitoramento e avaliação dos 
processos regionais de saúde   

Vinculação com a equipe de apoio a países 
que coordena a cooperação sub-regional.  

Laboratório regional de HIV 
Acordo-Marco entre o SICA e o Instituto 
Comemorativo Gorgas de estudos para a 
saúde 

Vinculação com o programa técnico 
relacionado com serviços de saúde e de 
laboratório e o programa técnico sobre HIV. 
 
Vinculação com o fortalecimento das 
autoridades reguladoras nacionais de 
medicamentos e produtos biológicos 
(CD50.R09 [2010]) 

Sistema Meso-Americano de Saúde Pública Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da OPAS com a América Central e o 
Plano de Saúde da América Central e 
República Dominicana 2010-2015 

 
c) Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

(RESSCAD) 

 
Outro fórum no qual participam os Ministros da Saúde da América Central e República 
Dominicana, junto com as instituições de seguridade social e as de água e saneamento, 
onde se debatem questões relacionadas com o setor da saúde é a Reunião do Setor Saúde 
da América Central e República Dominicana (RESSCAD). A OPAS exerce a Secretaria 
Técnica deste fórum. Estas reuniões são realizadas uma vez ao ano e a última teve lugar 
no Panamá em 2011. A XXVIII RESSCAD está programada para em 5 e 6 julho de 2012 
na República Dominicana.  http://new.paho.org/resscad/ 

 
RESSCAD 

XXVII Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 
Panamá (Panamá) 5 a 7 de outubro de 2011 

“Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura universal” 

Acordos aprovados RESSCAD Relação com as atividades da OPAS 

PAN XXVII RESSCAD 1 
Doenças crônicas: desafios para aplicar a 
declaração política da Reunião de Alto Nível 
da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 
as doenças não transmissíveis 
  

Estratégia regional e plano de ação para um 
enfoque integrado sobre a prevenção e o 
controle das doenças crônicas, incluindo o 
regime alimentar, a atividade física e a saúde 
(CD47.R9 [2006]). 
 
Fórum Pan-Americano de ação contra as 
doenças não transmissíveis (2012). 
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RESSCAD 
XXVII Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

Panamá (Panamá) 5 a 7 de outubro de 2011 
“Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura universal” 

Acordos aprovados RESSCAD Relação com as atividades da OPAS 

 
Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
prevenção e o controle das doenças não 
transmissíveis (Documento informativo 
CD51/INF/4 [2011]). 
 

PAN XXVII RESSCAD 2 
Processo de Implementação do Plano de 
Saúde da América Central e República 
Dominicana  

Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da OPAS com a América Central. 
 
Vinculação com o programa de trabalho da 
área de relações externas, alianças e 
mobilização de recursos.  

PAN XXVII RESSCAD 3 
Situação do sarampo  

Vinculação com o sistema de Informação de 
vigilância integrada (ISIS). 
 
Vinculação com o programa técnico de 
imunização. Fortalecimento dos programas de 
imunização (CD50.R5 [2010]) 

PAN XXVII RESSCAD 4 
Implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) 

 

Vinculação com o programa técnico de 
vigilância da saúde e prevenção e controle de 
doenças.  
  
Documento informativo sobre a Implementação 
do Regulamento Sanitário Internacional 
(CD51/INF/5–D [2011]) 

PAN XXVII RESSCAD 5 
Cobertura de água potável e saneamento  
 

Vinculação com o programa técnico de 
desenvolvimento sustentável e saúde 
ambiental. 

PAN XXVII RESSCAD 6 
Seguridade social no processo de integração 
centro-americana e República Dominicana 
 

Vinculação com estratégias promovidas pela 
Organização em matéria de análise de 
sistemas e serviços de saúde, economia da 
saúde e financiamento e extensão da proteção 
social de saúde. 
Vinculação com a estratégia para o 
desenvolvimento de competências do pessoal 
de saúde nos sistemas de saúde baseados na 
atenção primária à saúde  
(CD50.R7 [2010]) 

 
  



CE150/INF/7 (Port.)  
Página 15 

 
 
d) Comunidade do Caribe (CARICOM) 

No âmbito da CARICOM, os Ministros da Saúde se reúnem em sessões ordinárias no 
Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD). A última reunião ordinária 
teve lugar em fevereiro deste ano na Guiana. Em seguida, em 27 e 28 de abril realizou-se 
uma reunião especial do COHSOD em Santa Lúcia. Neste fórum, a OPAS participa na 
qualidade de organismo assessor técnico sobre saúde e oferece suas instalações para a 
realização das reuniões do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe, cuja Secretaria 
compartilha com a CARICOM, e de sócios da Agência de Saúde Pública do Caribe 
(CARPHA). A última reunião do Caucus teve lugar em 24 e 25 de setembro de 2011, na 
cidade de Washington, DC.   

 
CARICOM 

Vigésima Segunda Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 
Georgetown (Guiana), 2 e 3 de fevereiro de 2012 

“Cultura, Juventude e Esporte” 
Principais temas abordados pelo COHSOD Relação com as atividades da OPAS 

Doenças crônicas não transmissíveis Fórum Pan-Americano de Ação contra as 
doenças não transmissíveis (2012). 
 
Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
prevenção e o controle das doenças não 
transmissíveis (CD51.INF/4 [2011]). 
Vinculação com a Estratégia regional e plano 
de ação para um enfoque integrado sobre a 
prevenção e o controle das doenças crônicas, 
incluindo o regime alimentar, a atividade física 
e a saúde (CD47.R9 [2006]) 

Esporte e turismo  Vinculação com o programa técnico de 
promoção da saúde. 

Plano de ação sobre prevenção do delito Vinculação com a saúde e os direitos humanos 
(CD 50.R8 [2010]) e com saúde, segurança 
humana e bem-estar (CD50.R16 [2010]) 
Vinculação com o Memorando de 
Entendimento assinado entre a OEA e a OPAS 
para cooperar na redução da demanda de 
drogas nos países das Américas (maio de 
2012)   
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CARICOM 
Vigésima Segunda Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

Georgetown (Guiana), 2 e 3 de fevereiro de 2012 
“Cultura, Juventude e Esporte” 

Principais temas abordados pelo COHSOD Relação com as atividades da OPAS 

Juventude  Vinculação com os programas técnicos de 
promoção da saúde e saúde do adolescente. 

Vinculação com a Estratégia regional e plano 
de ação para um enfoque integrado sobre a 
prevenção e o controle das doenças crônicas, 
incluindo o regime alimentar, a atividade física 
e a saúde (CD47.R9 [2006]). 

Vinculação com a Estratégia e plano de ação 
de saúde dos adolescentes e jovens 
(CD49.R14 [2009]) 

Agência de Saúde Pública do Caribe 
(CARPHA) 

Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da OPAS com o Caribe, em particular 
CAREC e CFNI. 

 
CARICOM 

Reunião Especial do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 
Santa Lúcia, 27 e 28 de abril 2012 

Principais temas abordados Relação com as atividades da OPAS  

Sustentabilidade das respostas nacionais 
sobre o HIV 

Integração de serviços de HIV na atenção 
primária à saúde 

Resposta de PANCAP aos resultados da 
Reunião de Alto Nível das Nações Unidas 
sobre HIV e AIDS 

Eliminação da transmissão vertical do HIV e 
sífilis congênita 

Vinculação com o programa técnico de HIV. 

Vinculação com o programa de vigilância da 
saúde e prevenção e controle de doenças. 

Vinculação com a estratégia e plano de ação 
para a eliminação da transmissão vertical do 
HIV e da sífilis congênita. (CD50. R12 [2010]) 

Redes e padrões de laboratório regional  Vinculação com o programa técnico 
relacionado com serviços de saúde e 
laboratório 

Agência de Saúde Pública do Caribe 
(CARPHA) 
(Recursos humanos, temas financeiros, 
desenvolvimento, pesquisa, laboratório, 
marketing social e plano para mobilização de 
recursos) 

Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da OPAS com o Caribe, em particular 
CAREC e CFNI. 
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CARICOM 
XX Reunião do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe 

Washington, DC, sede da OPAS, 24 e 25 de setembro de 2011 

Temas abordados Relação com atividades da OPAS 

CARPHA Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da OPAS com o Caribe, em particular 
CAREC e CFNI. 

Doenças não transmissíveis  Fórum Pan-Americano de ação contra as 
doenças não transmissíveis (2012). 

Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
prevenção e o controle das doenças não 
transmissíveis (CD51.INF/4 [2011]).  

Vinculação com a Estratégia Regional e Plano 
de Ação para um enfoque integrado sobre a 
prevenção e o controle das doenças crônicas, 
incluindo o regime alimentar, a atividade física 
e a saúde (CD47.R9 [2006]) 

HIV/AIDS Vinculação com o programa técnico de HIV. 

Desenvolvimento de recursos humanos de 
saúde 
(Registro de enfermeiras, registro médico 
regional, relatório CHART)  

Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento de recursos humanos para a 
saúde. 

Observatório Regional de recursos humanos 
de saúde 

Vacina antipneumocócica e contra o vírus do 
papiloma humano na CARICOM  

Vinculação com o programa técnico de 
imunizações. 

Vinculação com o programa técnico de 
doenças crônicas, incluindo o câncer.   

Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
prevenção e o controle das doenças não 
transmissíveis (documento informativo 
CD51/INF/4 (2011). 

Estratégia Regional e Plano de Ação para um 
enfoque integrado sobre a prevenção e o 
controle das doenças crônicas, incluindo o 
regime alimentar, a atividade física e a saúde 
(CD 47.R9 [2006])  

Vinculação com o documento informativo, 
relatório de progresso sobre Imunizações: 
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CARICOM 
XX Reunião do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe 

Washington, DC, sede da OPAS, 24 e 25 de setembro de 2011 

Temas abordados Relação com atividades da OPAS 

desafios e perspectivas (CD51/INF/5-A 2011) 

Vinculação com a resolução sobre 
fortalecimento dos programas de imunização 
(CD50.R5 [2010]) 

Implementação do RSI no Caribe de língua 
inglesa e holandesa 

Vinculação com o programa técnico de 
vigilância da saúde e prevenção e controle de 
doenças.   

Documento informativo sobre a 
Implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional (CD51/INF/5–D [2011]) 

Prevenção da violência  Vinculação com a saúde e os direitos humanos 
(CD50.R8 [2010]) e com saúde, segurança 
humana e bem-estar (CD50.R16 [2010]) 

Vinculação com o Memorando de 
Entendimento assinado entre a OEA e a OPAS 
para cooperar na redução da demanda de 
drogas nos países das Américas. (Maio de 
2012)   

 
 

e) Comunidade Andina de Nações (CAN) 

No âmbito da Comunidade Andina de Nações, os Ministros da Saúde da Área Andina se 
reúnem em sessões ordinárias uma vez ao ano e também efetuam reuniões 
extraordinárias. O Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue 
(ORAS/CONHU) atua como Secretaria Técnica da Reunião de Ministros da Saúde da 
Área Andina (REMSAA). A última REMSAA foi de caráter extraordinário (XXVI 
REMSAA Extraordinária, Lima (Peru),  6 e 7 de dezembro de 2011). A OPAS participa 
nestas reuniões como organismo assessor técnico de saúde.  
 
Link para a informação sobre a REMSAA:  
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-7 
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Comunidade Andina de Nações 
Organismo Andino de Saúde /Convênio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXVI Reunião Extraordinária de Ministros da Saúde da Área Andina (REMSAA) 
Lima (Peru), 6 e 7 de dezembro de 2011 

Resoluções aprovadas Relação com as atividades da OPAS 

REMSAA XXVI – 1: Plano andino de saúde 
nas fronteiras 

Vinculação com o programa técnico que se 
ocupa da cooperação sub-regional sobre 
saúde. 

REMSAA XXVI – 2: Prevenção, controle e 
atenção às doenças não transmissíveis 
 
 

Estratégia regional e plano de ação para um 
enfoque integrado sobre a prevenção e o 
controle das doenças crônicas, incluindo o 
regime alimentar, a atividade física e a saúde 
(CD 47.R9 [2006]). 

Relatório sobre a Reunião de Alto Nível da 
Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
prevenção e o controle das doenças não 
transmissíveis (documento informativo 
CD51/INF/4 [2011]). 

REMSAA XXVI – 3: Prevenção da gravidez em 
adolescentes  

Vinculação com a estratégia e plano de ação 
regionais sobre adolescentes e jovens 2010-
2018.  

REMSAA XXVI – 4: Saúde intercultural  Vinculação com a saúde e os direitos humanos 
(CD50.R8 [2010]) e com saúde, segurança 
humana e bem-estar (CD50.R16 [2010]). 

REMSAA XXVI – 5 Afrodescendentes  Vinculação com o programa técnico sobre 
diversidade cultural e saúde  Vinculação com a 
saúde e os direitos humanos (CD50.R8 
[2010]). 

REMSAA XXVI – 6: Prevenção e controle da 
hepatite B, sífilis, HIV e outras infecções de 
transmissão sexual 

Vinculação com a estratégia e plano de ação 
para a eliminação da transmissão vertical do 
HIV e da sífilis congênita (CD50.R12 [2010]). 
 
Vinculação com o programa de vigilância da 
saúde e prevenção e controle de doenças. 

REMSAA XXVI – 7: Política andina de 
medicamentos: critérios éticos para a 
promoção e publicidade dos medicamentos e a 
farmacovigilância 

Vinculação com a iniciativa para o 
fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos 
biológicos (CD50.R9 [2010]). 

Vinculação com o relatório de progresso 
acerca da estratégia mundial e plano de ação 
sobre saúde pública, inovação e propriedade 
intelectual (CD 51/INF/5–B [2011]) 

REMSAA XXVI – 8:  Rede Andina de 
Avaliação de Tecnologias Sanitárias  

Plataforma Regional sobre Acesso e Inovação 
para as Tecnologias Sanitárias (2012)  

Vinculação com o programa de trabalho 
sub-regional para a América do Sul. 
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f) Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

Neste âmbito, cabe assinalar que nas reuniões do SGT 11 são aprovadas resoluções que 
depois são submetidas à consideração do Grupo do Mercado Comum (GMC), discutem-
se projetos de resolução que passam à consulta interna e analisam-se resoluções que têm 
caráter de recomendações em cada uma das Comissões do SGT 11 (Comissão de 
Serviços de Saúde, Comissão de Produtos para a Saúde, Comissão de Vigilância em 
Saúde), além das resoluções relativas à coordenação nacional. Em geral, trata-se de temas 
técnicos relacionados com a regulamentação e harmonização de normas. A OPAS 
participa na qualidade de organismo técnico assessor em matéria de saúde. A última 
destas reuniões, a XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 11 “Saúde”, 
teve lugar em Buenos Aires (Argentina), de 17 a 20 de abril de 2012. Nessa ocasião 
foram aprovadas as seguintes resoluções submetidas à consideração do GMC:  
 
1) Res. 02/08 Formulário de solicitação de avaliação de tecnologias da saúde  

2) Res. 02/11 Regulamento técnico Mercosul de boas práticas de fabricação para 
produtos domissanitários 

3) Res.1/12 Regulamento Técnico Mercosul sobre a lista de substâncias corantes 
permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.  

4) Res.03/12 Profissões de saúde do Mercosul  
 

Além disso, também foram realizadas sessões ordinárias das reuniões de ministros da 
saúde do Mercosul, pelo menos duas vezes ao ano (uma sob cada presidência pro 
tempore). A XXXI Reunião de Ministros da Saúde (RMS) do Mercosul teve lugar em 7 
de dezembro de 2011 em Montevidéu (Uruguai). A próxima RMS está prevista para 7 de 
junho de 2012, na província de Mendoza (Argentina).  
 

Mercosul 
XXXI Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul 
Montevidéu (Uruguai), 7 de dezembro de 2011 

Acordos aprovados Relação com as atividades da OPAS 

Mercosul/RMS/Acordo 10/11 
Fortalecimento das ações na região do 
Mercosul sobre os determinantes sociais da 
saúde  

Vinculação com o programa técnico sobre 
desenvolvimento sustentável e saúde 
ambiental e com atividades do programa sobre 
promoção da saúde. 

Vinculação com a iniciativa Rostos, Vozes e 
Lugares. 

Vinculação com a Conferência Mundial sobre 
os Determinantes Sociais da Saúde (Rio de 
Janeiro (Brasil), outubro de 2011) e Consulta 
regional sobre determinantes sociais (Costa 
Rica, agosto de 2011). 
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Mercosul 
XXXI Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul 
Montevidéu (Uruguai), 7 de dezembro de 2011 

Acordos aprovados Relação com as atividades da OPAS 

Mercosul/RMS/Acordo 11/11  
Uso responsável do álcool no Mercosul  

Vinculação com o programa de abuso do 
álcool e substâncias. 

Vinculação com o Plano de Ação para reduzir 
o consumo nocivo de álcool (CD51.R14).  

Mercosul/RMS/Acordo 12/11  
Assinatura do Boletim de Vigilância 
Epidemiológica da CIHIV/AIDS do Mercosul e 
Estados Associados 

Vinculação com a Iniciativa regional para a 
eliminação da transmissão vertical do HIV e da 
sífilis congênita (CD50.R12 2010) 

Mercosul/RMS/Acordo 13/11 
Mudança de denominação da Comissão 
Intergovernamental de Controle da Dengue 
para Comissão Intergovernamental de 
Controle de doenças de transmissão vetorial  

Vinculação com o programa de trabalho de 
Vigilância da Saúde e Prevenção e Controle 
de Doenças/ Prevenção e Controle de 
Doenças Transmissíveis. 

O controle integrado de vetores: uma resposta 
às doenças de transmissão vetorial CD.48/R8  
(2008). 

Mercosul/RMS/Acordo 14/11 
Rede de pontos focais de autoridades de 
saúde para a prevenção e o controle da 
falsificação de medicamentos e produtos 
médicos no Mercosul 

Vinculação com a Rede Pan-Americana para a 
Harmonização da Regulamentação 
Farmacêutica e com o Fortalecimento das 
autoridades reguladoras nacionais de 
medicamentos e produtos biológicos (CD50. 
R9 [2010]). 

Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional para a América do Sul. 

Declaração de Ministros e Ministras de Saúde 
Pública do Mercosul: Declaração de Interesse 
no seminário de indicadores do estado 
nutricional de grávidas, a realizar-se em 
Buenos Aires, de 28 a 30 de maio de 2012. 

Estratégia e plano de ação regionais sobre 
nutrição na saúde e desenvolvimento 2006-
2015 e resolução CD47.R8 (2006). 

Vinculação com a Aliança Pan-Americana de 
Nutrição e Desenvolvimento para a 
consecução dos ODM. 

 
g) Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

 
Em novembro de 2010, durante a X Reunião de Ministros das Relações Exteriores 
(o órgão máximo do Tratado de Cooperação Amazônica-TCA), realizada em 
Lima (Peru), dos países que compõem a OTCA, aprovou-se a nova Agenda 
Estratégica 2012-2020.  

 
Esta nova Agenda Estratégica inclui entre seus temas a Gestão Regional de 
Saúde, cuja execução compete à Coordenação de Saúde da Secretaria Permanente 
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da OTCA. A OPAS/OMS vem realizando atividades de cooperação técnica com 
esta Coordenação, relacionadas com o capítulo de saúde da nova Agenda 
Estratégica e a elaboração de uma análise da situação de saúde da Amazônia. A 
Gestão Regional de Saúde da OTCA tem como objetivo apoiar as atividades 
destinadas a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Amazônia 
e exercer a coordenação com UNASUL-Saúde a fim de evitar a duplicação de 
esforços. 

 
Esta cooperação técnica foi formalizada com a assinatura de um Acordo-Marco 
entre as duas organizações por ocasião do 51o Conselho Diretor da OPAS (2011). 

 
A XI Reunião de Ministros das Relações Exteriores foi realizada em Manaus 
(Brasil), em novembro de 2011. Nessa oportunidade, os Chanceleres adotaram a 
Declaração de Manaus e a Declaração dos Ministros das Relações Exteriores dos 
Países Membros da OTCA para a Conferência Río+20.  

 
Link para a informação sobre a OTCA: http://www.otca.info/portal/ 

 
- - - 


