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C.  ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS 
 
19. Apresentam-se abaixo as principais resoluções e acordos adotados em diferentes 
instâncias regionais e sub-regionais dos sistemas de integração relacionados com a saúde 
pública e que são de interesse para os Órgãos Diretivos da Organização Pan-Americana 
da Saúde: 
 
A. Ibero-América 
• Reuniões de Cúpula 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)  
• Reunião do Setor da Saúde da América Central e República Dominicana 

(RESSCAD) 
 
C. Caribe 
• Comunidade do Caribe (CARICOM) – Conselho para o Desenvolvimento 

Humano e Social (COHSOD) 
 
D. América do Sul 
• União de Nações Sul-Americanas (UNASUR) – Conselho Sul-Americano de 

Saúde 
• Comunidade Andina de Nações (CAN) – Organismo Andino de 

Saúde/Convênio Hipólito Unanue (Auer/CONHU) 
• Mercado Comum do Sul (Mercosul) – Subgrupo de Trabalho no 11/Saúde (SGT 

11) 
• Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – Nova Agenda Estratégica 

OTCA 2012–2020 OTCA): Gestão Regional de Saúde 
 
20. Às reuniões para discutir temas relacionados com a saúde pública regional, 
compareceram os ministros da saúde dos Estados Membros da Região e da Ibero-
América no caso da Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde, bem 
como outros delegados oficiais. Além dos Estados Membros, em alguns casos 
compareceram representantes dos governos credenciados como Observadores 
Permanentes; Estados Associados; representantes dos diversos organismos e entidades do 
Sistema Interamericano, entre os quais figuram a Organização Pan-Americana da Saúde; 
bem como representantes de agências de cooperação, entre outros. 
 
21. Foram selecionadas as resoluções e acordos que são de interesse para os Órgãos 
Diretivos da Organização Pan-Americana da Saúde e que estão relacionados com seu 
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trabalho como organismo especializado em saúde do Sistema Interamericano (quadros 
anexos). 
 
22. Cumpre ressaltar que a Organização Pan-Americana da Saúde, a fim de 
formalizar o trabalho que realiza com as instâncias sub-regionais de integração, 
incorporou ao Orçamento por Programa 2006–2007 uma seção dedicada aos programas 
sub-regionais (Documento Oficial 317, Projeto de Orçamento por Programa da 
Organização Pan-Americana da Saúde para o exercício financeiro 2006–2007, aprovado 
pelo Conselho Diretor CD46.R8 [2005]). 
 
Intervenção do Conselho Diretor 
 
23. O Conselho Diretor é convidado a tomar nota do presente relatório. 
 
 
Anexo 
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ANEXO 
Resoluções e Acordos Relacionados com a Saúde  

Aprovados por Instâncias Sub-regionais de Integração3 e  
que Têm Relação com as Atividades da OPAS 

 
(A) IBERO-AMÉRICA 
 
• Reuniões de Cúpula Ibero-americanas 
 
 A XIII Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde foi 
realizada no Paraguai, país que exerce a Presidência pro tempore em 2011. A cada ano, 
antes da Reunião de Cúpula Presidencial, são realizadas reuniões setoriais. No caso da 
Saúde, é organizada a Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde, 
ocasião em que uma Declaração é adotada e uma série de parágrafos a serem incluídos na 
Declaração Final Presidencial a ser adotada é submetida à apreciação dos Chefes de 
Estado e de Governo. A Reunião de Cúpula de Chefes de Estado e de Governo será 
realizada no Paraguai em 28 e 29 de outubro de 2011. Link para a Declaração Final da 
Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde (em espanhol): 
http://www.mre.gov.py/cumbre-iberoamericana/descargas-
cumbre/DECLARACION%20XIII%20CONFERENCIA%20IBERO%20SALUD%20%2
0Español.pdf 
 
 

XIII Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde 
“Por um Estado que Garanta o Direito à Saúde” 

Luque, Paraguai, junho de 2011 
ACORDOS INCORPORADOS À 

DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
IBERO-AMERICANA 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Direito à saúde, universalidade da atenção, 
igualdade no acesso e na qualidade do 
atendimento 

Agenda de Saúde das Américas. 
Plano Estratégico, bem como Programas de 
Cooperação Técnica da OPAS/OMS com seus 
Estados Membros. 

 

                                                 
3  São consideradas as últimas reuniões realizadas no âmbito das instâncias sub-regionais relacionadas com 

a saúde. 
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XIII Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde 
“Por um Estado que Garanta o Direito à Saúde” 

Luque, Paraguai, junho de 2011 
ACORDOS INCORPORADOS À 

DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
IBERO-AMERICANA 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Empreender ações conjuntas que permitam e 
garantam o acesso a serviços de saúde 
equitativos, aos medicamentos, à utilização de 
equipamentos e tecnologias apropriadas… 

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

Instar aos Estados que assegurem o 
financiamento sustentável dos sistemas de 
saúde… 

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

Incorporar o enfoque dos determinantes sociais 
nas políticas de saúde… 
 

Saúde neonatal no contexto da saúde materna, 
neonatal e da criança para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 
Nações Unidas (CD47.R19, 2006). 
 
Promoção da saúde: resultados e aspirações 
contidos nas Cartas de Ottawa e de Bangkok 
(CD47.R20, 2006). 

Fortalecer o papel da autoridade sanitária para 
assumir um papel de liderança na abordagem 
intersetorial da saúde… 

Instituições nacionais associadas com a OPAS 
para cooperação técnica (CD50.R13, 2010). 

Envolver as autoridades de outros setores, obter 
seu compromisso e instar para que atendam às 
necessidades de saúde… 
 
Fortalecer o papel orientador do estado… 
 

Vinculação com a Agenda de Saúde das 
Américas. 
 
A saúde e as relações internacionais: seu 
vínculo com a gestão do desenvolvimento 
nacional da saúde (CD48.R16, 2008). 
 
Instituições nacionais associadas com a OPAS 
para cooperação técnica (CD50.R13, 2010). 

Fortalecer a formação de recursos 
humanos… 
 
Promover a troca de experiências em 
formação e gestão de recursos humanos 
entre os países ibero-americanos… 

Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 
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XIII Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde 

“Por um Estado que Garanta o Direito à Saúde” 
Luque, Paraguai, junho de 2011 

ACORDOS INCORPORADOS À 
DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA 

IBERO-AMERICANA 
 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Estimular as redes de saúde existentes… 
 

Instituições nacionais associadas com a OPAS 
para cooperação técnica (CD50.R13, 2010). 

Fortalecer os sistemas de informação 
sanitária… 

Plano de ação regional para o fortalecimento 
das estatísticas vitais e de saúde (CD48.R6, 
2008). 

Reafirmar que o fortalecimento dos sistemas 
integrados de saúde é essencial para o 
desenvolvimento de nossos Estados… 

Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 
 
Vinculação com o Compromisso e Declaração 
Regional sobre Novas Orientações da APS 
(Declaração de Montevidéu, 2005) e 
Conferência Internacional sobre APS 
(Argentina, 2007). 

Elevar à XXI Reunião de Chefes de Estado e 
de Governo os seguintes acordos: 

1. Nossos estados têm a obrigação de 
garantir o exercício do direito à saúde, 
assegurando a universalidade na 
atenção, a igualdade no acesso, a 
qualidade no atendimento e 
financiamento suficiente e sustentável 
dos sistemas de saúde de nossos países 
no âmbito de um sistema de proteção 
social. 

 
 
 
 
 

 

Todos estes temas estão estreitamente 
vinculados à Agenda de Saúde das Américas e 
aos programas técnicos da Organização 
envolvidos nestes temas (serviços de saúde, 
informação em saúde, recursos humanos de 
saúde, saúde e os determinantes sociais, 
medicamentos e produtos biológicos, igualdade 
de gênero e interculturalidade, entre outros). 
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XIII Conferência Ibero-americana de Ministros e Ministras da Saúde 
“Por um Estado que Garanta o Direito à Saúde” 

Luque, Paraguai, junho de 2011 
ACORDOS INCORPORADOS À 

DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA 
IBERO-AMERICANA 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

2. Nossos Estados devem incorporar o 
enfoque de determinantes sociais às 
políticas públicas de saúde, 
fortalecendo o papel da autoridade 
sanitária para assumir um papel de 
liderança na abordagem intersetorial e 
na promoção da participação social na 
saúde, incorporando a perspectiva de 
gênero e da interculturalidade. 

3. Expressamos nosso interesse em 
desenvolver instrumentos, identificar e 
trocar experiências e boas práticas em 
áreas como a construção de sistemas 
universais de saúde, o desenvolvimento 
e gestão de RH, os sistemas de 
informação e a aplicação de novas 
tecnologias. 
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(B) AMÉRICA CENTRAL 
 
• Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) 
 
 O Conselho de Ministros da Saúde da América Central (COMISCA) do Sistema 
de Integração Centro-americana (SICA) reúne-se em sessões ordinárias duas vezes ao 
ano nos países que exercem a Presidência pro tempore. A última Reunião do COMISCA 
foi realizada na Guatemala, país que exerceu a Presidência pro tempore durante o 
primeiro semestre do 2011. No segundo semestre de 2011, a Presidência pro tempore é 
exercida por El Salvador. Participam deste fórum os Ministros e Secretarias da Saúde. A 
OPAS/OMS participa das reuniões ordinárias do Conselho, por convite da Secretaria 
Executiva do COMISCA, como organismo líder em temas de saúde na Região e por seu 
trabalho de assessoria técnica nas Comissões Técnicas temáticas (Recursos Humanos, 
Vigilância em Saúde e Sistemas de Informação, Mecanismo de Coordenação Regional 
para HIV/AIDS, Doenças Crônicas, Câncer e Medicamentos). Além disso, 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 de Vigilância em Saúde e Sistemas de Informação. Link para 
acessar informações sobre o COMISCA (em espanhol): 
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=60613&IDCat=3&IdEnt=143&Idm
=1&IdmStyle=1 
 

 
Sistema de Integração Centro-Americana 

XXXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 
Antígua, Guatemala 23 e 24 de junho de 2011 

 
 

TEMAS APROVADOS PELO COMISCA 
RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
 

Acesso a medicamentos 
 

Vinculação com Fundo Estratégico da OPAS e 
com o programa técnico sobre Medicamentos e 
Tecnologias Sanitárias. 

 
Doenças crônicas e câncer 

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). 
 
Enfoques populacionais e individuais da 
prevenção e tratamento de diabetes e obesidade 
(CD48.R9, 2008). 
 
Estratégia e plano de ação regionais para 
prevenção e controle do câncer do colo uterino 
(CD48.R10, 2008). 
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Sistema de Integração Centro-Americana 
XXXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 

Antígua, Guatemala 23 e 24 de junho de 2011 
 

 
TEMAS APROVADOS PELO COMISCA 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Segurança alimentar e nutricional (SAN) 
Elaboração de agenda regional SAN-ARSAN 

Vinculação com a Aliança Pan-Americana pela 
Nutrição e Desenvolvimento. 

FOCARD–APS – Fórum da América Central e 
República Dominicana sobre Água Potável e 
Saneamento 

Vinculação com o programa técnico de 
Desenvolvimento Sustentável e Saúde 
Ambiental. 

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

Vinculação com o programa técnico de HIV. 
 
Estratégia e plano de ação para a eliminação da 
transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis 
congênita (CD50.R12, 2010). 

Desenvolvimento de recursos humanos 
 

Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento de RH em saúde. 

Vigilância da saúde 
 

Plano de ação regional para o fortalecimento 
das estatísticas vitais e de saúde (CD48.R6, 
2008). 

Viabilidade do Laboratório Regional de 
Referência para HIV e Estratégia de Captação 
de Recursos 

Vinculação com o programa técnico 
relacionado com serviços de saúde e 
laboratório e do programa técnico de HIV. 
 
Fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos 
biológicos (CD50.R9, 2010). 

Sistema Mesoamericano de Saúde Pública Vinculação com programa de trabalho sub-
regional da OPAS com a América Central e 
Plano de Saúde da América Central e da 
República Dominicana 2010–2015. 
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• Reunião do Setor da Saúde da América Central e República Dominicana 
(RESSCAD) 

 
 A Reunião do Setor da Saúde da América Central e República Dominicana – 
RESSCAD é um fórum organizado pelos Ministros da Saúde da América Central e 
República Dominicana, com a participação das instituições de seguridade social e de 
água potável e saneamento, no qual se debatem questões relacionadas com o setor da 
saúde. Essas reuniões são realizadas uma vez ao ano. O último RESSCAD foi organizado 
em San José, Costa Rica, de 13 a 15 de outubro de 2010. A OPAS é o Secretariado 
Técnico desse fórum. O próximo RESSCAD será realizado no Panamá em 2011. 
http://new.paho.org/resscad/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid
=240 

 
 

RESSCAD 
XXVI Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

San José, Costa Rica, 13-15 de outubro de 2010 
 

 

ACORDOS APROVADOS PELA 
RESSCAD 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

 

CRC XXVI RESSCAD 1 
Instituições de água e saneamento. 
FOCARD. 
Formulação de políticas públicas nacionais 
sobre água potável e saneamento. 
Revisão da legislação comparada. 
Elaboração de uma proposta de indicadores 
para monitorar o avanço do setor da água e 
saneamento. 

Vinculação com o programa técnico de 
Desenvolvimento Sustentável e Saúde 
Ambiental. 

CRC XXVI RESSCAD 2 
Negociação conjunta e compra de 
medicamentos. 
Instar aos países da região que procederam 
à compra dos medicamentos que já foram 
negociados utilizando o mecanismo 
selecionado por cada país. 

Vinculação com o Fundo Estratégico da 
OPAS, um mecanismo para promover o 
acesso a suprimentos essenciais de saúde 
pública de boa qualidade nas Américas, e 
com o Fundo Rotativo da OPAS para a 
compra de vacinas. 
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RESSCAD 

XXVI Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 
San José, Costa Rica, 13-15 de outubro de 2010 

 
 

ACORDOS APROVADOS PELA 
RESSCAD 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

CRC XXVI RESSCAD 3 
Água, saúde e meio ambiente 
 
Solicitar à OPAS/OMS que apoie as 
instituições ligadas à água visando a aplicação 
da estratégia de Planos de Segurança da Água e 
a captação de  
recursos para ampliar a cobertura e a qualidade 
do fornecimento de água… 
Elevar ao nível de política pública a temática 
dos Planos de Segurança da Água e Gestão de 
Risco… 
Adotar o índice de vulnerabilidade como 
instrumento de avaliação dos sistemas de água 
potável… 

Vinculação com o programa técnico de 
Desenvolvimento Sustentável e Saúde 
Ambiental. 
 
A saúde e os direitos humanos, (CD50.R8, 
2010). 
 
 
 
 

CRC XXVI RESSCAD 4 
Recursos humanos 
Recomendar a aprovação do Plano de Trabalho 
2010–2011 desenvolvido pela Comissão 
Técnica de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do COMISCA e solicitar aos países 
que facilitem a sua imediata implementação… 
 
Instar aos países que fortaleçam suas 
capacidades nacionais para a condução de 
políticas de recursos humanos em saúde. 

Metas regionais em matéria de recursos 
humanos para a saúde 2007–2015 (CSP27.R7, 
2007). 
 
Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 

CRC XXVI RESSCAD 5 
Saúde e Migração 
Solicitar ao Secretário Executivo do 
COMISCA a formação de um grupo de 
trabalho intersetorial e interinstitucional, no 
âmbito do Plano de Saúde da América Central 
e República Dominicana… 

Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento dos recursos humanos em 
saúde. 
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RESSCAD 
XXVI Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

San José, Costa Rica, 13-15 de outubro de 2010 
 

 

ACORDOS APROVADOS PELA 
RESSCAD 

 

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

CRC XXVI RESSCAD 6 
Sistemas de Informação e Geração de 
Provas Científicas para Políticas de Saúde 
 
 

Plano de ação regional para o 
fortalecimento das estatísticas vitais e de 
saúde (CD48.R6, 2008). 

CRC XXVI RESSCAD 7 
Proposta de modificação do Regulamento 
do RESSCAD 

Vinculação com as atividades que 
correspondem à OPAS na qualidade de 
Secretaria Técnica do RESSCAD. 
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(C) CARIBE 
 
• Comunidade do Caribe (CARICOM) 
 
 Os Ministros da Saúde da CARICOM se reúnem em sessões ordinárias no âmbito 
do Conselho para o Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD, na sigla inglesa), 
duas vezes ao ano. A última reunião foi realizada em abril de 2011, na Guiana. A OPAS 
participa na qualidade de organismo assessor técnico em saúde e oferece suas instalações 
para a celebração das reuniões do Grupo de Ministros da Saúde do Caribe e dos parceiros 
da Agência de Saúde Pública do Caribe – CARPHA. 

 
CARICOM 

Vigésima primeira reunião do conselho para o desenvolvimento humano e social 
(COHSOD) 

Georgetown, Guiana, abril de 2011 
“Promovendo a igualdade no desenvolvimento humano através da Saúde Pública” 

 
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS 

POR COHSOD  

 
RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
Doenças crônicas não transmissíveis 
 

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). 

Criação da Agência de Saúde Pública do 
Caribe (CARPHA) – Assinatura do Acordo 
Intergovernamental (IGA, na sigla inglesa) 
 

Desenvolvimento da estratégia sub-regional de 
cooperação técnica em saúde para o Caribe, 
cooperação e integração de atividades com 
Centros Colaboradores e centros 
especializados: CFNI e CAREC. 

Saúde mental Estratégia e plano de ação sobre saúde mental, 
(CD49.R17, 2009). 
 
A saúde e os direitos humanos, (CD50.R8, 
2010). 
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CARICOM 

Vigésima primeira reunião do conselho para o desenvolvimento humano e social 
(COHSOD) 

Georgetown, Guiana, abril de 2011 
“Promovendo a igualdade no desenvolvimento humano através da Saúde Pública” 

 
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS POR 

COHSOD  

 
RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
Transmissão vertical do HIV (da mãe para o 
filho) 
 
Grupo de Trabalho Mundial para a Erradicação 
de Novas Infecções HIV em Crianças até 2015 
 
Política regional modelo sobre o HIV com 
relação ao estigma e à discriminação 
(desenvolvida pela PANCAP) 
 

Estratégia e plano de ação para a eliminação da 
transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis 
congênita (CD50.R12, 2010). 
 
 
Vinculação com o programa técnico de HIV. 

Política farmacêutica 
 

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

Currículo Modelo para formação de 
enfermeiras 
 

Vinculação com o programa técnico de 
sistemas integrados de saúde baseados na APS; 
educação em enfermaria. 

Política sobre Nutrição nas Escolas 
(desenvolvida por Barbados) 
 

Vinculação com a iniciativa Escolas Saudáveis. 
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(D) AMÉRICA DO SUL 
 
• União de Nações Sul-Americanas – UNASUL 
 
 O Conselho Sul-Americano de Saúde da UNASUL conta com um Comitê 
Coordenador, uma Secretaria Técnica e grupos técnicos. A Secretaria Técnica, formada 
pela presidência pro tempore e por representantes de dois países (presidência pro tempore 
anterior e seguinte) convoca e apoia as reuniões do Conselho. A OPAS participa, na 
qualidade de observador, do Comitê Coordenador. Link para acessar as informações 
sobre o Conselho Sul-Americano de Saúde: www.unasursalud.org 

 
AMÉRICA DO SUL 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) 
IV Reunião Ordinária do Conselho Sul-Americano de Saúde 

Montevidéu, Uruguai 14 de abril de 2011  
RESOLUÇÕES APROVADAS  RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
Estatuto do Pró-Instituto Sul-Americano de 
Governo da UNASUL (PRO ISAGS): aprovado 
pela Resolução nº 02 de 2011 do Conselho Sul-
Americano de Saúde 

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). 

Doenças crônicas não transmissíveis  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). 

Grupo Intergovernamental de Falsificação de 
Medicamentos  

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

Planos operacionais anuais dos grupos de trabalho 
e redes: 
Redes do Pro ISAGS/UNASUL/Saúde: 
• Rede de Institutos Nacionais de Saúde (RINS) 
• Rede de Escolas de Saúde Pública (RESP) 
• Rede de Escolas Técnicas de Saúde (RETS) 
• Rede de Escritórios de Relações Internacionais 

em Saúde (ORIS) 
• Rede de Institutos Nacionais do Câncer 

(RINC) 

A saúde e as relações internacionais: seu 
vínculo com a gestão do desenvolvimento 
nacional da saúde (CD48.R16, 2008). 
 
Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento dos recursos humanos em 
saúde. 
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AMÉRICA DO SUL 

União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) 
IV Reunião Ordinária do Conselho Sul-Americano de Saúde 

Montevidéu, Uruguai 14 de abril de 2011  
RESOLUÇÕES APROVADAS  RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
OUTROS TEMAS DEBATIDOS NO CONSELHO DE SAÚDE 

Redução da mortalidade materna neonatal Vinculação com o programa técnico sobre 
Saúde Familiar e Comunitária. 
 
Plano de ação para acelerar a redução da 
mortalidade materna e da morbidade materna 
grave (CD51/12, 2011). 

Estilos de vida saudáveis 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) 
 
Saúde, segurança humana e bem-estar 
(CD50.R16, 2010) 

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

Observatório Andino de Preços de 
Medicamentos e Estratégia da Dengue 
(apresentados pelo representante da 
Auer/CONHU, já que pode ser de interesse para 
todos os países da região) 

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

Plano estratégico OTCA (apresentado pelo 
representante desse organismo) e alinhamento 
com o Plano Quinquenal da UNASUL 

Vinculação com o programa técnico 
encarregado da cooperação técnica sub-
regional. 
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• Comunidade Andina de Nações (CAN) 
 
 No âmbito da Comunidade Andina de Nações, os Ministros da Saúde da região 
andina se reúnem em sessões ordinárias uma vez ao ano. O Organismo Andino de 
Saúde/Convênio Hipólito Unanue (Auer/CONHU) atua como Secretariado Técnico da 
Reunião de Ministros da Saúde da Região Andina (REMSAA). A XXXII REMSAA foi 
realizada em Santiago, Chile, em abril de 2011. A OPAS participa dessas reuniões como 
organismo assessor técnico em saúde. Link para acessar as informações sobre a 
REMSAA (em espanhol): 
http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-6 

 
AMÉRICA DO SUL 

Comunidade Andina de Nações 
Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue (Auer/CONHU) 

XXXII Reunião de Ministros da Saúde da Região Andina (REMSAA) 
Santiago, Chile, 1o de abril de 2011 

 
RESOLUÇÕES APROVADAS  RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 

OPAS 
REMSAA XXXII/464 – Acesso a 
medicamentos estratégicos e farmacovigilância 

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

REMSAA XXXII/465 – Eventos de Saúde 
Pública priorizados na Rede Andina de 
Vigilância Epidemiológica: Eventos que 
possam constituir uma emergência de saúde 
pública de importância internacional. 

Relatório de progresso sobre assuntos técnicos: 
(A) – Implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional (2005)  
(CD50/INF/6, 2010). 

REMSAA XXXII/466 – Resposta dos Países 
Andinos para o Controle da Dengue Dengue (CD44.R9, 2003). 
REMSAA XXXII/467 – Reconhecimento do 
Projeto PAMAFRO e Mecanismo de 
Coordenação Regional Andino 

Vinculação com o programa regional da 
Malária. 
Estratégia e Plano de ação sobre a malária 
(CD51/11, 2011). 

REMSAA XXXII/468 – Planejamento e 
Gestão de Recursos Humanos em Saúde 

Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento dos recursos humanos em 
saúde. 
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• Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
 
 Neste âmbito, cumpre destacar que, nas reuniões do subgrupo de trabalho 11 
(SGT 11), são aprovadas resoluções que, em seguida, são submetidas à apreciação do 
Grupo de Mercado Comum (GMC); são discutidos projetos de resolução que passam a 
consulta interna e são analisadas resoluções de caráter recomendatório em cada uma das 
comissões do SGT 11 (Comissão de Serviços de Atenção à Saúde, Comissão de Produtos 
para a Saúde, Comissão de Vigilância em Saúde, além das resoluções que chegam 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 saúde. A última dessas reuniões, a XXXVI Reunião 
Ordinária do Subgrupo de Trabalho 11 “Saúde” foi realizada em Assunção, Paraguai, de 
4 a 8 de abril de 2011. Nessa ocasião, foram adotadas as seguintes resoluções, às quais 
foram elevadas ao Grupo de Mercado Comum: 
 
(a) 02/10: Certificado de Venda Livre para produtos domissanitários 
(b) 03/10: Proibição da Comercialização de Leite Humano nos Estados que Fazem 

Parte do Mercosul 
(c) 06/09 Rev.1: Guia para Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em 

Saúde 
(d) 01/10 Rev.1: Regulamento Técnico do Mercosul sobre Protetores Solares em 

Cosméticos (Derrogação Res. GMC no 26/02) 
(e) 13/09 Rev.2: RTM sobre Lista de Substâncias de Ação Conservante Permitidas 

para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos, Perfumes. Derrogação da Res. no 
72/00. 

 
 Por outro lado, também são realizadas as Reuniões de Ministros da Saúde do 
Mercosul, as quais ocorrem em sessões ordinárias pelo menos duas vezes ao ano (uma a 
cada presidência pro tempore). A XXX Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul foi 
realizado em 8 e 9 de junho de 2011, em Assunção, Paraguai. 
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AMÉRICA DO SUL 

Mercosul 
XXX Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul 

Assunção, Paraguai, 8 e 9 de junho de 2011 
RESOLUÇÕES APROVADAS RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES  

DA OPAS 
no 1/11 – Promoção da Saúde no Mercosul Promoção da saúde: resultados e aspirações 

contidos nas Cartas de Ottawa e de Bangkok 
(CD47.R20, 2006). 

no 2/11 – Criação da Comissão 
Intergovernamental de Doenças não 
Transmissíveis no Mercosul 

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). 

no 3/11 – Ensino Superior em Saúde no 
Mercosul 

Vinculação com o programa técnico para o 
desenvolvimento dos recursos humanos em 
saúde. 

no 4/11 – Priorização de Estratégias de 
Prevenção da Transmissão Mãe–Filho do HIV 
e da Sífilis e Prevenção do HIV/ITS em Zonas 
de Fronteira do Mercosul 

Estratégia e plano de ação para a eliminação da 
transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis 
congênita (CD50.R12, 2010). 

no 5/11 – Direitos Sexuais e Reprodutivos dos 
Adolescentes 

Plano de ação para a saúde do adolescente e do 
jovem (CD49.R14, 2009). 

no 6/11 – Recomendações para o 
Fortalecimento das Ações de Saúde nas 
Fronteiras do Mercosul 

Relatório sobre os progressos realizados em 
termos de assuntos técnicos: Regulamento 
Sanitário Internacional (inclui Relatório sobre a 
Pandemia [H1N1] 2009), (CD 49/INF/2. Rev 
1). 
Relatório de progresso sobre assuntos técnicos: 
(A) – Implementação do Regulamento 
Sanitário Internacional (2005)  
(CD50/INF/6, 2010). 

no 7/11 – Comissão Intergovernamental de 
Determinantes Sociais e Promoção da Saúde 

Vinculação com o programa técnico sobre 
desenvolvimento sustentável e saúde ambiental 
e com atividades sobre promoção da saúde. 
Vinculação com a iniciativa Rostos, Vozes e 
Lugares. 
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AMÉRICA DO SUL 

Mercosul 
XXX Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul 

Assunção, Paraguai, 8 e 9 de junho de 2011 
RESOLUÇÕES APROVADAS RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES  

DA OPAS 

no 8/11 – Estratégia para a Criação de uma 
Farmacopeia do Mercosul 

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

no 9/11 – Registro Mercosul de Doação e 
Transplante 

Diretrizes para uma política de doação e 
transplante de órgãos humanos (CD49.R18, 
2009). 

Declaração de Ministros e Ministras da Saúde 
Pública do Mercosul sobre o Tabaco 

Fortalecimento da capacidade dos Estados 
Membros para implementar as disposições e as 
diretrizes da Convenção-Quadro da OMS para 
o controle do tabaco (CD50.R6, 2010). 
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• Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 
 
 Os chefes de Estado dos Países-Membros da OTCA decidiram atribuir à Organização 
“um papel renovado e moderno como fórum conjunto de cooperação, intercâmbio, conhecimento 
e projeção para enfrentar os novos e complexos desafios internacionais que se apresentam”. 
Durante a X Reunião de Ministros de Relações Exteriores (órgão máximo do Tratado de 
Cooperação Amazônica – TCA) dos países que formam a OTCA, foi aprovada a Nova Agenda 
Estratégica 2012–2020. 
 
 Esta Nova Agenda Estratégica abrange temas como a Gestão Regional da Saúde, cuja 
implementação cabe à Coordenação de Saúde da Secretária permanente da OTCA. 
A OPAS/OMS vem desenvolvendo ações de cooperação técnica com essa Coordenação, 
relacionadas com o capítulo da saúde da nova Agenda Estratégica e de elaboração de uma 
Análise de Situação da Saúde da Amazônia. A Gestão Regional da Saúde de OTCA tem como 
objetivo apoiar ações para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na 
Amazônia e coordenar com a UNASUL-Saúde, evitando a sobreposição de ações. 
 
 Esta cooperação técnica será formalizada com a assinatura de um Acordo Básico entre as 
duas Organizações, por ocasião do 51o Conselho Diretor da OPAS. Link para acessar as 
informações sobre a OTCA: 
http://www.otca.info/portal/coordenacao-interna.php?p=otca&coord=1 
 
 
 

AMÉRICA DO SUL 
ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (OTCA) 

X Reunião de Ministros de Relações Exteriores 
Lima, Peru, novembro de 2010 

AGENDA ESTRATÉGICA OTCA 2012–
2020: GESTÃO REGIONAL DA SAÚDE  

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Coordenação com outras iniciativas de saúde: 
Plano Quinquenal do Conselho de Saúde Sul-
Americano da UNASUL 2010–2015  

Vinculação com a cooperação técnica que a 
OPAS/OMS mantém com a UNASUL-Saúde. 

Vigilância Epidemiológica: Saúde Materna e 
da Criança; Doenças prevalentes e metaxênicas 

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). 

Saúde Ambiental: vigilância e controle de 
vetores 

Dengue (CD44.R9, 2003). 
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AMÉRICA DO SUL 

ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA (OTCA) 
X Reunião de Ministros de Relações Exteriores 

Lima, Peru, novembro de 2010 
AGENDA ESTRATÉGICA OTCA 2012–
2020: GESTÃO REGIONAL DA SAÚDE  

RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DA 
OPAS 

Determinantes de saúde na Amazônia Vinculação com a área de Desenvolvimento 
Sustentável e Saúde Ambiental. 

Desenvolvimento de sistemas de saúde Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 

Tecnologias para aumentar a eficiência e a 
eficácia das intervenções em saúde 

Vinculação com a iniciativa para 
fortalecimento das autoridades reguladoras 
nacionais de medicamentos e produtos 
biológicos (CD50.R9, 2010). 
 
Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 

Política de recursos humanos para a Amazônia Estratégia para o desenvolvimento de 
competências dos profissionais da saúde nos 
sistemas de saúde baseados na atenção primária 
à saúde (CD50.R7, 2010). 

Impulso, fortalecimento e consolidação da 
pesquisa na Amazônia 

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

Outros temas: 
Assuntos indígenas 
Conservação, proteção e aproveitamento 
sustentável dos recursos naturais renováveis  

Saúde dos povos indígenas nas Américas 
(CD47.R18)  
 
Vinculação com o programa técnico de 
Desenvolvimento Sustentável e Saúde 
Ambiental. 

 
 

- - - 
 

 

 
 




