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C.  ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS 

 

 

Antecedentes 

 

1. Este documento apresenta os principais acordos e resoluções de interesse para os 

Órgãos Diretores da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) adotados pelas 

diferentes entidades intergovernamentais regionais e sub-regionais relacionados com a 

saúde pública e com o trabalho da OPAS como organismo especializado em saúde do 

Sistema Interamericano.  

 

a) América Central 

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

da Saúde da América Central (COMISCA) 

 Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

(RESSCAD) 

 

b) Caribe 

 Comunidade do Caribe (CARICOM): Conselho para o Desenvolvimento 

Humano e Social (COHSOD) 

 

c) 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 
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Resoluções e acordos relacionados com a saúde aprovados por entidades 

sub-regionais de integração
1
 e relacionados com as atividades da OPAS 

 

a) Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) 

 

Conselho dos Ministérios da Saúde da América Central e República Dominicana 

(COMISCA)
2
 

 

2. O Conselho de Ministros da Saúde da América Central e República Dominicana 

(COMISCA) do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) é o fórum que 

congrega os ministros e Ministérios da Saúde. A Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) participa das reuniões do Conselho 

a convite da Secretaria Executiva do COMISCA como organismo líder em temas de 

saúde na Região e por causa de sua cooperação técnica com as 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 o Mecanismo de Coordenação Regional sobre HIV/AIDS, Tuberculose e 

Malária.  

 

3. O COMISCA se reúne em sessões ordinárias duas vezes por ano nos países que 

exercem a presidência pro tempore. A presidência é alternada em forma de rodízio entre 

os Países Membros cada seis meses. A 39ª reunião ordinária do COMISCA foi realizada 

na Cidade do Panamá, Panamá, em 5 e 6 de dezembro de 2013, e a LX reunião ordinária, 

na República Dominicana, em 26 e 27 de junho de 2014.  

 
 

Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Avanços na elaboração da Política 
Regional de Saúde do SICA  

Foi recebido o relatório de progresso 
para a elaboração da Política Regional 
de Saúde do SICA e o SE-COMISCA foi 
instruído a continuar na rota crítica 
apresentada, a fim de que a mesma seja 
adotada na reunião extraordinária do 
COMISCA em setembro deste ano e 
enviada para aprovação na próxima 

O Plano de Trabalho Bianual de Cooperação 
Técnica Sub-regional 2014-2015 da OPAS para a 
América Central inclui componentes programáticos 
de apoio ao plano de trabalho da SE-COMISCA, 
entre eles, a cooperação técnica para a elaboração 
da política regional em saúde.  

                                            
1
 Levam-se em conta as reuniões realizadas no âmbito das entidades sub-regionais relacionadas com a 

saúde entre maio de 2013 e abril de 2014.  
2
  Para maiores informações sobre o COMISCA, visite http://www.sica.int/comisca/. 

http://www.sica.int/comisca/
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Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Reunião de Chefes de Estado e de 
Governo do SICA em dezembro de 2014. 

Proposta de modificação do 
regulamento do COMISCA 

A versão final será apresentada para 
aprovação na reunião extraordinária do 
COMISCA, a ser realizada em setembro 
deste ano. 

 

Relatório de gestão financeira da SE-
COMISCA 

 

O relatório de gestão financeira da 
Secretaria Executiva do COMISCA foi 
aprovado em maio de 2014. 

 

Foram analisados os seguintes aspectos:  

 

 a possibilidade de estabelecer uma 
cota diferenciada para os países, 
considerando as capacidades 
financeiras de cada Estado Membro;  

 a possibilidade de modificar o esquema 
de cotas; e 

 determinar a possibilidade de substituí-
la por um esquema escalonado de 
aumentos. 

 

Implementação do plano estratégico 
da SE-COMISCA  

 

Foram recebidos o Relatório de 
Desenvolvimento Organizacional e a 
Estratégia de Comunicações da COMISCA, 
e a SE-COMISCA foi instruída a continuar 
com estes processos, por contar com uma 
secretaria que responda às ações regionais 
em saúde. 

 

Convênio com o Organismo Andino de 
Saúde – Convenio Hipólito Unanue 
(ORAS – CONHU) 

 

Foram respaldadas as ações de 
cooperação derivadas da implementação 

Relacionada com a resolução sobre a Cooperação 
para o Desenvolvimento da Saúde nas Américas 
(Resolução CD52.R15) 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23247&Itemid=270&lang=pt
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Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

do Convênio Quadro de Cooperação com o 
ORAS–CONHU, Agradeceu-se a 
Secretaria Executiva do organismo, 
representada pela Dra. Caroline Chang 
Campos, pelo interesse em estreitar os 
laços de cooperação e fraternidade entre a 
zona Andina e a centro-americana e a 
República Dominicana. 

Situação atual em relação à febre 
Chikungunya 

 

Compromisso em reforçar as ações no 
nível da atenção primária à saúde a fim 
de intensificar a vigilância epidemiológica 
e as medidas de atenção e prevenção na 
região e realizar intercâmbio de 
experiências entre os Estados Membros 
para que estejam preparados ante 
qualquer ameaça à saúde que se 
apresente. 

 

Solicita-se à OPAS/OMS e ao Centros 
para o Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) dos Estados Unidos que 
continuem acompanhando a região na 
vigilância ativa desta doença, na 
implementação de medidas preventivas e 
no fortalecimento de capacidades do 
pessoal dos Ministérios da Saúde. 

Relacionado com os seguintes documentos:  

a) Guía informativa sobre el chikungunya [Guia de 
informações sobre o Chikungunya]. Disponível 
em espanhol:  
http://www.paho.org/dor/images/stories/ archivos/ 
chikungunya/preguntas_ 
chikungunya_mayo2014.pdf?ua=1 

b) Guía de manejo clínico para la infección por el 
virus chikungunya (CHIKV) [Guia de manejo 
clínico da infecção pelo vírus Chikungunya 
(CHIKV)]. Disponível em español:  
http://www1.paho.org/dor/images/stories/archivos/ 
chikungunya/guia_chikv2.pdf?ua=1 

c) Plan de Preparación y Respuesta Frente a Brotes 
de Fiebre Chikungunya [Plano de preparação e 
resposta a surtos de febre Chikungunya]. 
Disponível em espanhol: 
http://www.paho.org/dor/images/stories/ 
archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-
chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1 

Acordo de Cooperação CDC-COMISCA 

 

Agradeceu-se o apoio prestado pelo CDC à 
Região por meio do Acordo de 
Cooperação, através do qual obtiveram-se 
importantes resultados em matéria de 
vigilância epidemiológica, HIV/AIDS, gestão 
de riscos e fortalecimento dos laboratórios 
nacionais de referência.  

 

Situação atual do transplante e doação 
de órgãos na Região 

 
Solicitou-se o apoio da OPAS/OMS para 
que, em coordenação com a SE-

Proporciona uma oportunidade de promover o 
marco de política da OPAS para a doação e 
transplante de órgãos humanos (Resolução 
CD49.R18 [2009]). 

http://www.paho.org/dor/images/stories/%0barchivos/chikungunya/preguntas_%0bchikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/%0barchivos/chikungunya/preguntas_%0bchikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/%0barchivos/chikungunya/preguntas_%0bchikungunya_mayo2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/chikungunya/plan-de-contingencia-chikungunya-version-27-01-2014.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3098&Itemid=
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Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

COMISCA, a Rede Ibero-Americana de 
Doação e Transplante e representantes dos 
países atualizassem e harmonizassem 
seus marcos normativos e regulatórios para 
doação e transplante de órgãos, de acordo 
com as normas internacionais, para 
assegurar o acesso equitativo da população 
que deles precise e proteger os grupos 
mais pobres e vulneráveis. 
 
Compromisso de fortalecer as estruturas 
nacionais em matéria de transplante e 
doação de órgãos e solicitar à SE-
COMISCA que, articulando com a Rede 
Ibero-Americana de Doação e Transplante 
e outras instâncias aliadas, promovam o 
intercâmbio de experiências e o 
desenvolvimento de processos de 
capacitação neste tema. 

Resultados e boas práticas no controle 
da doença de Chagas na América 
Central 

 

Agradecemos o Governo do Japão pelo 
apoio prestado através da JICA para 
combater de maneira significativa a doença 
de Chagas e contribuir para a capacitação 
nacional para continuar o trabalho neste 
tema, especialmente na Guatemala, em El 
Salvador, em Honduras e na Nicarágua, 
países que sistematizaram as boas práticas 
relacionadas a este tema.  

Alinhado com a Estratégia e plano de ação para 
prevenção, controle e atenção à doença de Chagas 
(Resolução CD50.R17). 

 

Relação com o relatório e resolução sobre a 
Eliminação de doenças negligenciadas e outras 
infecções relacionadas à pobreza (Resolução 
CD49.R19). 

Relatório do MCR 

 

Considerou-se apoiar e agilizar o 
estabelecimento dos convênios de capital 
inicial da Iniciativa para a Eliminação da 
Malária na Mesoamérica e Ilha Hispaniola 
(EMMIE) para El Salvador, Costa Rica e 
Panamá, assim como dos processos de 
implementação da Estratégia de 
sustentabilidade financeira na resposta 
integral ao HIV/AIDS nos países com base 
em seu plano de ação e monitoramento. 

Relacionada com a resolução sobre a Estratégia e 
plano de ação sobre a malária (resolução 
CD51.R9). 

De acordo com o Plano Estratégico Regional da 
Organização Pan-Americana da Saúde para 
HIV/AIDS e IST, para o período de 2006–2015 
(Resolução CD46.R15 [2005]). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9011&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3125&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15030&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd46.r15-s.pdf
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Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Estratégia para prevenção do 
sobrepeso e da obesidade na infância 
e adolescência 
 
Foi aprovada a estratégia para a 
prevenção do sobrepeso e da obesidade 
na infância e na adolescência nos países 
membros do SICA, e os países foram 
instados a formularem seus planos de 
ação para a implementação desta 
estratégia, com uma abordagem 
intersetorial e com um enfoque em todo o 
curso de vida, e também a mobilizarem 
os recursos técnicos e financeiros 
necessários.  

Proporciona a oportunidade de avançar as 
estratégias e planos regionais sobre o tema. 

Plano de ação para prevenção da obesidade na 
infância e na adolescência (Documento CE154/16, 
Rev. 1).  

Relacionado com a Estratégia para a prevenção e o 
controle de doenças não transmissíveis, 2012-2025 
(Documento CSP28/9, Rev.1 e Resolução 
CSP28.R13 [2012]).  

Alinhado com o Fórum Pan-Americano de Ação 
sobre as Doenças Não Transmissíveis (2012).  

No marco do 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]).  

Relacionado com a Estratégia Regional e Plano de 
Ação para um Enfoque Integrado à Prevenção e 
Controle de Doenças Crônicas, inclusive Dieta, 
Atividade Física e Saúde (Resolução CD47.R9 
[2006]). 

Delineamentos da atenção primária à 
saúde renovada 
 
Decidiu-se iniciar um processo intensivo 
para fortalecer as capacidades dos 
países da Região para a formação de 
equipes multidisciplinares de atenção 
primária à saúde que prestem serviços 
de atenção de alta qualidade, integral e 
centrada na pessoa, formulando novas 
estratégias e mecanismos de trabalho 
colaborativo para a transformação da 
educação dos profissionais de saúde. 

Relacionado e alinhado com a Estratégia para o 
desenvolvimento das competências dos 
profissionais da saúde nos sistemas de saúde 
baseados na atenção primária à saúde (Resolução 
CD50.R7). 

Plano estratégico regional de 
prevenção da gravidez na 
adolescência 

 

Foi aprovado o Plano Estratégico Regional 
de Prevenção da Gravidez na 

Relacionado com o Plano de ação para a saúde do 
adolescente e do jovem (Resolução CD49.R14).  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25675&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25675&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18702&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14613&Itemid=
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/CD47.r9-s.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R7-p.pdf
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/CD49.R14%20(Port.).pdf
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Sistema de Integração Centro-Americana 
40ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da 

República Dominicana 
Santo Domingo, República Dominicana, 26 e 27 de junho de 2014  

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Adolescência, e a SE-COMISCA foi 
instruída a iniciar o diálogo e a busca por 
consenso com outras instâncias 
institucionais do SICA no tocante à sua 
implementação.  

 

Agradeceram-se o Banco Mundial, o Fundo 
de População das Nações Unidas, o 
UNICEF e a Organização Pan-Americana 
da Saúde pelo apoio prestado na 
elaboração do documento base, que foi 
preparado e enriquecido com o aporte dos 
países por meio da Comissão Técnica de 
Gênero e Saúde e o acompanhamento da 
SE-COMISCA e da ST-COMMCA. 

 

Solicita-se ao UNFPA, à OPAS, ao Banco 
Mundial, ao UNICEF, ao PARLACEN e a 
outras instâncias aliadas do COMISCA que 
continuem a prestar apoio técnico e 
financeiro para a implementação das ações 
derivadas do Plano Estratégico Regional de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência. 

 
Instruiu-se a SE-COMISCA a realizar os 
trâmites correspondentes para levar ao 
mais alto nível o Plano Estratégico Regional 
de Prevenção da Gravidez na 
Adolescência. 

Sobre o relatório da Iniciativa de 
Saúde Mesoamérica 2015 

 

Instruir à SE-COMISCA que, em 
coordenação com a Secretaria da 
Iniciativa de Saúde Mesoamérica 2015, 
proporcione um espaço para a análise e 
intercâmbio de experiências a respeito da 
informação gerada pela Iniciativa de 
Saúde Mesoamérica. 

 

 

4. Durante o mandato do Panamá como Presidente pro tempore do COMISCA, uma 

reunião sobre Atenção Primária à Saúde Renovada foi realizada em outubro. A OPAS 

prestou apoio técnico no desenvolvimento da agenda e realizou uma apresentação sobre 
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Cobertura Universal de Saúde. Também prestou apoio de acompanhamento formulação 

de diretrizes para a Atenção Primária à Saúde para os países.  

 

5. Além disso, como parte do plano de trabalho da Presidência pro tempore do 

COMISCA pela República Dominicana no primeiro semestre de 2014, foi realizada uma 

reunião sub-regional para compartilhamento de experiências em questões de saúde 

comuns relacionadas com dengue, segurança viária e redes de saúde integradas, sob os 

auspícios do Ministério da Saúde da República Dominicana, com cooperação técnica 

da OPAS.  

 

6. A OPAS/OMS também participa do Sistema Centro-americano no marco do 

Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica, que é regido pelos mandatos 

advindos da Cúpula de Chefes de Estado e Governo do Mecanismo de Diálogo e 

Concertação de Tuxtla. O projeto tem um Conselho Executivo (com sede permanente em 

El Salvador) e um Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), do qual a OPAS participa, 

junto com outros parceiros, para coordenar as ações com as diferentes iniciativas no 

Projeto Mesoamericano. A OPAS/OMS não recebe nem implementa recursos para 

financiar os Planos-Mestre, mas proporciona uma perspectiva técnica para orientar 

intervenções em saúde, de modo a assegurar que sejam coerentes com os métodos e 

metas regionais e globais.  

 

Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana (RESSCAD)
3
 

 

7. Os Ministros da Saúde da América Central e República Dominicana participam, 

junto com as instituições de previdência social e as de água e saneamento, da Reunião do 

Setor Saúde da América Central e República Dominicana (RESSCAD). A OPAS exerce 

a Secretaria Técnica deste fórum. As reuniões são realizadas uma vez ao ano; a última foi 

realizada em Antígua, Guatemala, em 5 e 6 de julho de 2013. Em 2014, a XXX 

RESSCAD será realizada em El Salvador, que atualmente ocupa a Presidência pro 

tempore. Honduras ocupará a próxima Presidência pro tempore. A data para a 

transferência da presidência ainda não foi confirmada.  

 

b) Comunidade do Caribe (CARICOM) 

Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

 

8. O conselho institucional no âmbito da CARICOM no qual os Ministros da Saúde 

se reúnem é o Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD). O COHSOD 

é responsável pela promoção da saúde, da educação e das condições de vida e trabalho na 

Comunidade do Caribe. A OPAS participa deste fórum na qualidade de organismo 

assessor técnico em saúde. Além disso, os Ministros da Saúde tradicionalmente 

reúnem-se em comitê na sede da OPAS logo antes da Conferência Sanitária 

                                            
3
 Para maiores informações sobre a RESSCAD, visite http://new.paho.org/resscad/. 

http://new.paho.org/resscad/
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Pan-Americana ou do Conselho Diretor. Contudo, em 2013, a reunião foi convocada 

como COHSOD nos dias 28 e 29 de setembro de 2013, em Washington, D.C. 

 

 

CARICOM 
XXIV Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

Georgetown, Guiana, 2 e 3 de maio de 2013 

Principais temas abordados pelo COHSOD  Relação com as atividades da OPAS  

Atualizações referentes à Agência Caribenha de 
Saúde Pública (CARPHA) 

Programa sub-regional de trabalho da OPAS 
com o Caribe.  

Acordo-Marco Interinstitucional de 2012 
entre OPAS e CARPHA, com o Escritório de 
Coordenação de Programas no Caribe e o 
Escritório do Diretor Assistente como pontos 
focais no Caribe e na sede da OPAS, 
respectivamente. 

Cooperação para a Saúde no Caribe Programa sub-regional de trabalho da OPAS 
com o Caribe.  

Estratégia de Cooperação Sub-regional da 
OPAS/OMS para o Caribe, 2010-2015. 

Agenda de desenvolvimento pós-2015 das 
Nações Unidas 

Saúde na Agenda de Desenvolvimento 
Pós-2015 (documento CD52/12 [2013]). 

Doenças não transmissíveis Estratégia para a prevenção e controle de 
doenças não transmissíveis (Documento 
CSP28/9, Rev.1 e Resolução CSP28.R13 
[2012]) e Relatório sobre a Reunião de Alto 
Nível da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre Prevenção e controle de 
Doenças Não transmissíveis (Documento 
Informativo CD51/INF/4 [2011]).  

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

Fórum Pan-Americano de Ação sobre as 
Doenças Não Transmissíveis (2012). 

Doenças infectocontagiosas–HIV/AIDS Relatório de progresso sobre o Plano 
Estratégico Regional da OPAS para 
HIV/AIDS e DST, 2006-2015: avaliação  

intermediária (Documento CSP28/INF/3(D) 
[2012]).  

Estratégia e Plano de Ação para Eliminação 
da Transmissão Materno-fetal de HIV e Sífilis 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22773&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18702&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18702&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14613&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-p.pdf?sequence=4
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18528&Itemid=&lang=pt
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CARICOM 
XXIV Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

Georgetown, Guiana, 2 e 3 de maio de 2013 

Principais temas abordados pelo COHSOD  Relação com as atividades da OPAS  

Congênita (Resolução CD50.R12 [2010]).  

Programa para Vigilância em Saúde e 
Prevenção e Controle de Doenças.  

Assuntos de recursos humanos Metas Regionais para Recursos Humanos 
em Saúde, 2007-2015 (Documento 
CSP28/INF/3(G) [2012]).  

Programa técnico para o desenvolvimento 
dos recursos humanos em saúde. 

Observatório regional de recursos humanos 
em saúde.  

Fortalecimento dos sistemas de saúde  Integrated Health Services Delivery Networks 
Framework, Concepts, Policy Options and a 
Road Map for Implementation in the 
Americas (OPAS, 2010).  

Funções Essenciais da Saúde Pública 
(Documento CD42/15 [2000]).  

Política farmacêutica regional Acesso a Medicamentos (resolução 
CD45.R7 [2004]).  

Saúde pública, pesquisa em saúde, 
produção e acesso aos medicamentos 
essenciais (Resolução CD47.R7 [2006]).  

Programa sub-regional de trabalho da OPAS 
com o Caribe.  

Sistemas de Gestão da Qualidade Laboratorial Fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos 
biológicos (Resolução CD50/R.9 [2010]).  

Regulamento Sanitário Internacional (RSI)  Execução do Regulamento Sanitário 
Internacional (2005) (Resolução WHA64.1 
[2013].  

Proteção radiológica e segurança das fontes 
de radiação: normas básicas internacionais 
de segurança (documento CSP28/17, Rev.1 
e resolução CSP28.R15 [2012]).  

Implantação do Regulamento Sanitário 
Internacional (Documento Informativo 
CD51/INF/5(D) [2011]).  

 

 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18382&Itemid=&lang=pt
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_15-s.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/cd45.r7-p.pdf?sequence=4
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD47.r7-p.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-s.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-sp.pdf#page=20
http://www.paho.org/hq./index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18535&Itemid=721&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18935&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14422&Itemid=
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CARICOM 

XXV Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

Sede da OPAS, Washington, D.C., 28 e 29 de setembro de 2013  

Itens abordados  Relação com as atividades da OPAS  

Assuntos relacionados a políticas de HIV  Relatório de progresso sobre o Plano 
Estratégico Regional da OPAS para 
HIV/AIDS e DST, 2006-2015: avaliação 
intermediária (Documento CSP28/INF/3(D) 
[2012]).  

Estratégia e Plano de Ação para Eliminação 
da Transmissão Materno-fetal de HIV e 
Sífilis Congênita (Resolução CD50.R12 
[2010]).  

Programa para Vigilância em Saúde e 
Prevenção e Controle de Doenças.  

Assuntos de política referentes à Agência 
Caribenha de Saúde Pública (CARPHA) 

Programa sub-regional de trabalho da OPAS 
com o Caribe. 

Acordo-Marco Interinstitucional de 2012 
entre OPAS e CARPHA. 

Doenças não transmissíveis: informe sobre a 
execução da Declaração de Porto Espanha e da 
Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das 
Nações Unidas (2011)  

Estratégia para prevenção e controle das 
doenças não transmissíveis (Documento 
CSP28/9, Rev. 1 e Resolução CSP28.R13 
[2012]); Relatório sobre a Reunião de Alto 
Nível da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre Prevenção e Controle de 
Doenças Não Transmissíveis (Documento 
Informativo CD51/INF/4 [2011]).  

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

Fórum Pan-Americano de Ação sobre as 
Doenças Não Transmissíveis (2012).  

Opções de políticas de financiamento para 
serviços de saúde  

Programa sub-regional de trabalho da OPAS 
com o Caribe.  

Funções essenciais da saúde pública 
(Documento CD42/15 [2000]). 

Assuntos de recursos humanos  Metas Regionais para Recursos Humanos 
em Saúde, 2007-2015 (Documento 
informativo CSP28/INF/3(G) [2012]).  

Programa técnico para o desenvolvimento 
dos recursos humanos em saúde. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18528&Itemid=&lang=pt
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R12-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18702&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14620&Itemid=
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-p.pdf?sequence=4
http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd42_15-s.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18382&Itemid=2518&lang=es
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CARICOM 

XXV Reunião do Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) 

Sede da OPAS, Washington, D.C., 28 e 29 de setembro de 2013  

Itens abordados  Relação com as atividades da OPAS  

Observatório regional de recursos humanos 
em saúde.  

Mesa-redonda sobre obesidade infantil 

 

Estratégia para a prevenção e o controle de 
doenças não transmissíveis (Documento 
CSP28/9, Rev. 1 e Resolução CSP28.R13 
[2012]).  

Estratégia Regional e Plano de Ação para 
um Enfoque Integrado da Prevenção e 
Controle de Doenças Crônicas, inclusive 
Dieta, Atividade Física e Saúde (2006-2015) 
(Documento CD47/17, Rev. 1 [2006]).  

Satisfazendo os requisitos de cumprimento com 
o Regulamento Sanitário Internacional  

Proteção radiológica e segurança das fontes 
de radiação: normas básicas internacionais 
de segurança (Documento CSP28/17, Rev.1 
e resolução CSP28.R15 [2012]).  

Implantação do Regulamento Sanitário 
Internacional (Documento informativo 
CD51/INF/5(D) [2011]).  

 
c) América do Sul 

Comunidade andina de Nações (CAN): Organismo andino de Saúde/Convênio 

Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) 

9. No âmbito da Comunidade Andina de Nações, o Organismo Andino de 

Saúde/Convênio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU) atua como Secretaria Técnica da 

Reunião de Ministros da Saúde da Área Andina (REMSAA).
4
 A OPAS participa destas 

reuniões como organismo assessor técnico de saúde. A última REMSAA foi realizada nas 

Ilhas Galápagos (Equador), em 26 e 27 de março de 2014. A XXXV REMSAA será 

realizada na Bolívia, em data a confirmar.  

  

                                            
4
  Para maiores informações sobre a REMSAA, visite: http:/www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18702&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/356/CD47.r9-p.pdf?sequence=4
http://www.paho.org/hq./index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18535&Itemid=721&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18935&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14422&Itemid=
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8
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Comunidade Andina de Nações 
Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) 

XXXIV Reunião Ordinária de Ministros da Saúde da Região Andina (REMSAA) 
Galápagos, Equador, 26 e 27 de março de 2014  

Resoluções aprovadas  Relação com as atividades da OPAS  

Recomendação REMSAA XXXIV: Observatório 
Andino para Sistemas de Saúde  

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

Observatório regional de recursos humanos 
para a saúde. 

REMSAA XXXIII/489: Indicadores básicos de 
países andinos para monitoramento dos 
sistemas nacionais de saúde para acesso 
universal 

Vinculação com o sistema regional de 
informação de serviços de saúde da OPAS 
(Resolução CD50.R7 e Documento CD50/11).  

Vinculação com o programa técnico sobre 
sistemas e serviços de saúde.  

REMSAA XXXIII/490: Política Andina sobre 
Saúde Intercultural  

Vinculação com o programa regional sobre 
saúde intercultural da OPAS.  

Vinculação com a promoção do enfoque 
intercultural em serviços de saúde pela 
OPAS/OMS para garantir o acesso de 
populações indígenas e afrodescendentes. 

REMSAA XXXIII/488: Acesso a medicamentos Vinculação com o Fundo Estratégico e com o 
programa técnico sobre medicamentos e 
tecnologias em saúde.  

Plataforma Regional sobre Acesso e Inovação 
para Tecnologias em Saúde (2012).  

Vinculação com: Avaliação e incorporação de 
tecnologias em saúde nos sistemas de saúde 
(Documento CSP28/11 e Resolução 
CSP28.R9 [2012]). 

REMSAA XXXIII/491: Implementação da 
Política Andina de Incapacidade. 

Vinculação com o programa técnico sobre 
incapacidade e reabilitação.  

 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

 

10. Neste âmbito, cabe assinalar que nas reuniões do Subgrupo de Trabalho N
o 

11 

“Saúde” (SGT 11) do Mercosul são aprovadas resoluções que depois são submetidas à 

consideração do Grupo do Mercado Comum (GMC). Também discutem-se os projetos de 

resolução que são enviados para consulta interna e analisam-se resoluções que tem 

caráter de recomendação 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, estas são questões 

http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R7-p.pdf
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50-WP-1-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18486&Itemid=&lang=pt
http://www.paho.org/bra/images/stories/documentos/csp28_r9_ats.pdf.
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relacionadas à regulamentação e harmonização das normas. 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 XCI Reunião Ordinária do Grupo Mercado Comum (GMC) do 

Mercosul, foi realizada em Montevidéu, Uruguai, em 7 de junho de 2013.  
 

11. Além disso, realizam-se sessões ordinárias das reuniões de ministros da Saúde do 

Mercosul pelo menos duas vezes ao ano (uma sob cada presidência pro tempore, que 

muda a cada seis meses em sistema de rodízio). A XXXV Reunião de Ministros da Saúde 

do Mercosul foi realizada em Caracas, Venezuela, em 22 de novembro de 2013. A data e 

o lugar da próxima reunião ainda não foram confirmados.  
 

MERCOSUL 

XCI Reunião Ordinária do Grupo Mercado Comum (GMC) do Mercosul 
Montevidéu, Uruguai, 7 de junho de 2013  

Acordos aprovados  
Relação com resoluções/ documentos 

informativos da OPAS 

Acordo 003/2013. Guia metodológico para 
estudos de avaliação econômica de tecnologias 
em saúde  

Resolução CSP28.R9  (2012) 
Avaliação e Incorporação de Tecnologias 
em Saúde nos Sistemas de Saúde. 

Acordo 004/2013. Requisitos mínimos para 
preparar planos de contingência para 
emergências internacionais de saúde pública nos 
pontos de acesso determinados pelos Estados de 
acordo com o Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI)  

Resolução CSP27.R13 (2007) 
Segurança Sanitária Internacional: 
Implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI (2005). 

Resolução CD43.R13 (2001) 
Regulamento Sanitário Internacional. 

Documento Informativo CSP28/INF/3-F 
(2012) 
Relatório de Progresso sobre a 
Implantação do Regulamento Sanitário 
Internacional. 

 

XXXV Reunião de Ministros da Saúde do MERCOSUL 
Caracas, República Bolivariana da Venezuela, 22 de novembro de 2013 

Pontos da ordem do dia abordados  
Relação com resoluções da 

OPAS/documentos informativos 

Avaliação das tecnologias em saúde usando um 
enfoque de saúde pública. 

Resolução CSP28.R9  (2012) 
Avaliação e Incorporação de Tecnologias 
em Saúde nos Sistemas de Saúde. 

Progresso conseguido no MERCOSUL para obter 
medicamentos de boa qualidade e atingir 
autossuficiência na fabricação de medicamentos. 

Resolução CD45R7 (2004) 
Acesso a Medicamentos 

Resolução CD50.R9 (2010) 
Fortalecimento das Autoridades 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18920&Itemid=270&lang=pt
http://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27.r13-p.pdf
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd43.r13-p.pdf
file:///C:/Users/menendef/Downloads/CSP28-INF-3-F-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18920&Itemid=270&lang=pt
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd45.r7-p.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R9-p.pdf
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XXXV Reunião de Ministros da Saúde do MERCOSUL 
Caracas, República Bolivariana da Venezuela, 22 de novembro de 2013 

Pontos da ordem do dia abordados  
Relação com resoluções da 

OPAS/documentos informativos 

Reguladoras Nacionais de Medicamentos 
e Produtos Biológicos. 

Situação epidemiológica de doenças prioritárias na 
Região: dengue, sarampo, influenza, tuberculose e 
malária.  

Resolução CSP27.R2 (2007) 
Eliminação da rubéola e da síndrome da 
rubéola congênita nas Américas. 

Resolução CD46.R12 (2005) 
Estratégia Regional para o Controle da 
Tuberculose para o Período de 2005-
2015.  

Resolução CD51.R9 (2011) 
Estratégia e Plano de Ação para a Malária 
(para o período de 2012-2015). 

Resolução CD44.R8 (2003) 
Pandemia de Gripe: Preparação no 
Hemisfério Ocidental. 

Ações de saúde fronteiriça binacionais e 
compartilhamento de experiências em prevenção e 
controle a serem intensificadas em vista da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014, principalmente na 
vigilância epidemiológica do sarampo, da TB e de 
malária.  

Resolução CSP27.R2 (2007) 
Eliminação da rubéola e da síndrome da 
rubéola congênita nas Américas. 

Resolução CD46.R12 (2005) 
Estratégia Regional para o Controle da 
Tuberculose para o Período de 2005-
2015. 

Resolução CD51.R9 (2011) 
Estratégia e Plano de Ação para a Malária 
(para o período de 2012-2015). 

Perfis de sistemas de saúde do Observatório de 
Sistemas de Saúde do MERCOSUL. Apresentação 
dos perfis de Uruguai e Brasil. 

Resolução CD49.R22 (2009) 
Redes integradas de serviços de saúde 
baseadas na atenção primária de saúde. 

Apresentação e discussão do Programa Mais 
Médicos para o Brasil. 

Termo de Cooperação - 80 
Ampliação do acesso da população 
brasileira à atenção básica em saúde. 

Estratégia Regional de Defeitos Congênitos e 
Incapacidade no MERCOSUR. 

Vinculação com as resoluções A Saúde e 
os Direitos Humanos (Resolução CD50.R8 
[2010]) e Saúde, Segurança Humana e 
Bem-estar (Resolução CD50.R16 [2010]).  

 

http://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27.r2-p.pdf
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd46.r12-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15032&Itemid
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd44-r8-p.pdf
http://www1.paho.org/portuguese/gov/csp/csp27.r2-p.pdf
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd46.r12-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=15032&Itemid
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3171&Itemid
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R8-p.pdf
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/CD50.R16-p.pdf
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Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)
5
 

12. No âmbito da nova Agenda Estratégica 2012-2020, a OPAS/OMS se ocupa das 

atividades de cooperação técnica com a Coordenação de Saúde da Secretaria Permanente 

da OTCA. Esta cooperação técnica foi formalizada com a assinatura de um 

Acordo-Quadro entre as duas organizações por ocasião do 51
o
 Conselho Diretor da 

OPAS (2011).  
 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)
6
 

 

13. O Conselho Sul-Americano de Saúde (CSS) da UNASUL conta com um Comitê 

Coordenador, uma Secretaria Técnica e vários grupos técnicos. A Secretaria Técnica, 

formada pelo Presidente pro tempore e por representantes de dois países (presidência pro 

tempore passada e seguinte), convoca e apoia as reuniões do Conselho. A OPAS participa 

do Comitê Coordenador na qualidade de observadora. O Suriname atualmente ocupa a 

presidência pro tempore; o Uruguai será o próximo país, a partir de agosto 2014.  
 

UNASUL 

Reunião especial do Comitê Coordenador do Conselho Sul-Americano de Saúde  
na ocasião da 66ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS) 

Genebra, Suíça, 19 a 28 de maio de 2013  

Pontos da ordem do dia abordados  
Relação com resoluções/documentos 

informativos da OPAS 

Os membros da UNASUL concordaram em 
apresentar uma posição unificada a 
respeito dos seguintes pontos da ordem do 
dia da AMS:  

 Orçamento programático 
2014-2015DNTs e Incapacidades 

 Promoção da saúde durante o ciclo 
de vida 

 Monitoração dos ODM relacionados 
com a saúde 

 Inclusão da saúde nos ODM 
pós-2015 

Resolução CSP28.R13 (2012) 
Estratégia para a Prevenção e o Controle de 
Doenças não Transmissíveis. 

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

Documento Informativo CD52/INF/4-C (2013) 
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e as 
Metas de Saúde na Região das Américas. 

Resolução CD52/12 (2013) 
A Saúde na Agenda para o Desenvolvimento Depois 
de 2015: Painel de Discussão sobre os Avanços e 
Desafios.  
 

Resolução CD47.R1 (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.  

                                            
5
  Para maiores informações sobre a OTCA, visite: http://www.otca.info/portal/. 

6
  Para maiores informações sobre o Conselho Sul-Americano de Saúde, visite: www.unasursg.org. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18970&Itemid=270&lang=pt
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD47.r9-p.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22651&Itemid=270&lang=pt
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22773&Itemid=270&lang=pt
http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/CD47.r1-p.pdf
http://www.otca.info/portal/
http://www.unasursg.org/
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UNASUL 

Reunião especial do Comitê Coordenador do Conselho Sul-Americano de Saúde  
na ocasião da 66ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS) 

Genebra, Suíça, 19 a 28 de maio de 2013  

Pontos da ordem do dia abordados  
Relação com resoluções/documentos 

informativos da OPAS 

Resoluções CD43.R11 (2001) e CD47.R20 (2006) 
Promoção da saúde nas Américas e Promoção da 
saúde: resultados e aspirações contdas nas Cartas 
de Ottawa e Bangkok. 

 

UNASUL 
VIII Reunião do Conselho de Saúde Sul-Americano 

Lima, Peru, 4 e 5 de setembro de 2013  

Temas abordados pelo CSS  Relação com as atividades da OPAS  

Plano da rede de gestão de riscos e 
desastres  

Vinculação com o programa de preparativos para 
situações de emergência e socorro em casos de 
desastre.  

Vinculação com a coordenação da assistência 
humanitária internacional em saúde em caso de 
desastres (Documento CSP28/13 e Resolução 
CSP28.R19 [2012]). 

Plano operativo anual 2013 do Instituto 
Sul-americano de Governo em Saúde 
(ISAGS) 

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

Medicamentos: banco de preços e estudo da 
capacidade produtiva da América do Sul  

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

Vinculação com o relatório de progresso da 
Estratégia Mundial e Plano De Ação sobre Saúde 
Pública, Inovação e Propriedade Intelectual 
(Documento Informativo CD51/INF/5(B) [2011]).  

Apoiar a proposta sobre o relacionamento 
com terceiros no campo do financiamento 

Vinculação com a área de relações externas e 
captação de recursos.  

Proposta de Declaração: Dia sul-americano 
de doação voluntária, gratuita e altruísta de 
leite humano. 

Vinculação com o programa técnico de nutrição 
materno-infantil.  

Vinculação com a Aliança Pan-Americana pela 
nutrição e desenvolvimento para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Atenção integral às incapacidades  Vinculação com o programa técnico sobre 
incapacidade e reabilitação. 

 

http://www1.paho.org/portuguese/gov/cd/cd43.r11-p.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/353/CD47.r20-p.pdf?sequence=4
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18438&Itemid=&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18955&Itemid=270&lang=en
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnew.paho.org%2Fhq%2Fdmdocuments%2F2010%2FCD50.R9-p.pdf&ei=xdH-U6_yFvPNsQTo3oKYDg&usg=AFQjCNFZcfziY375h79anYivx5rwfmUyCA&sig2=j8XokOy8jYumuSjKUHhQsA
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14475&Itemid=


CD53/INF7 - C 
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Intervenção por parte do Conselho Diretor 

 

14. Solicita-se ao Conselho Diretor que tome nota deste relatório. 
 

 

- - -  

 

 


