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D. ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS DE INTEGRAÇÃO 

 

1. Este documento apresenta as principais resoluções e acordos adotados nas 

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 saber: 

 

(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 

 

Outros: 

 

 16ª Reunião Interamericana, a Nível Ministerial, em Saúde e 

Agricultura (RIMSA16) 
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2. Selecionaram-se as resoluções e acordos de interesse para os Órgãos Diretores da 

Organização Pan-Americana da Saúde que estão relacionados com seu trabalho como 

organismo do Sistema Interamericano especializado em saúde. 

 

3. Às reuniões que tiveram lugar para abordar temas relacionados com a saúde 

pública regional assistiram os ministros da Saúde dos Estados Membros da Região e da 

Ibero-América, como é o caso da Conferência Ibero-Americana de Ministros e Ministras 

da Saúde, bem como outros delegados oficiais. Em algumas ocasiões, além dos delegados 

dos Estados Membros compareceram representantes dos governos acreditados como 

Observadores Permanentes, Estados Associados, representantes dos vários organismos e 

entidades do Sistema Interamericano, entre os quais se encontram a Organização Pan-

Americana da Saúde, bem como do Sistema das Nações Unidas (SNU), e representantes 

de organismos de cooperação, entre outros. 

 

4. Cabe assinalar que a Organização Pan-Americana da Saúde, a fim de formalizar o 

trabalho que realiza com as instâncias sub-regionais de integração, inseriu no Orçamento 

para Programas 2006-2007 uma seção dedicada à cooperação técnica sub-regional 

(Documento Oficial 317, “Projeto de Orçamento para Programas da Organização Pan-

Americana da Saúde para o exercício financeiro 2006-2007”, aprovado pelo Conselho 

Diretor mediante a Resolução C46.R8). 

 

5. Este nível sub-regional corresponde a temas de saúde de interesse comum para a 

sub-região. Esse trabalho conjunto, que permitiu o alinhamento das agendas regional e 

nacional, busca ampliar oportunidades de trabalho multissetorial e aprofundar o processo 

de descentralização dos recursos humanos da Repartição Sanitária Pan-Americana. A 

cooperação técnica da Organização a nível sub-regional acentuou a compatibilidade das 

atividades conjuntas na esfera da saúde entre as distintas plataformas sub-regionais. A 

Organização continuará promovendo esta convergência e reforçando a abordagem de 

redução das assimetrias entre os Estados Membros. 

 

 

Intervenção por parte da Conferência Sanitária Pan-Americana 

 

6. Solicita-se que a Conferência Sanitária Pan-Americana tome nota do presente 

relatório. 
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Resoluções e acordos relacionados com a saúde aprovados por instâncias sub-

regionais de integração
19

 e que guardam relação com as atividades da OPAS 
 

(a) Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) 

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 (XXXVI Reunião Ordinária COMISCA, 19 e 20 de junho 

de 2012) teve lugar na cidade de Tela (Honduras), país que exerceu a presidência pro 

tempore durante o primeiro semestre de 2012.  Participam neste fórum os Ministros e as 

Secretarias de Saúde. A OPAS/OMS assiste às reuniões ordinárias do Conselho a 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. 
 

 

 

                                                 
19

  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 
XXXVI Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 

Cidade de Tela (Honduras), 19 e 20 de junho de 2012 

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Mecanismo de Coordenação Regional do 
Fundo Mundial de Luta contra a AIDS 
(enquanto instância assessora técnica do 
COMISCA para o tema da HIV/AIDS)  

Vinculação com o programa técnico da 
HIV/AIDS. 
 
 

Diploma Centro-Americano em Monitoração e 
Avaliação para a Gestão de Políticas e 
Programas de HIV/AIDS 

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

Observatório regional de recursos humanos de 
saúde. 

Segurança Alimentar e Nutrição (SAN) – 
Proposta de Política de SAN da América 
Central e República Dominicana apresentada 
pelo INCAP 

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

Negociação conjunta de medicamentos Vinculação com o Fundo Estratégico e 
com o programa técnico de Medicamentos 
e Tecnologia Sanitária.  

Programa SALTAR: Saúde ocupacional e 
ambiental.  

Vinculação com programa técnico de saúde do 
trabalhador. 

Vinculação com o Plano de Ação Regional de 
saúde dos trabalhadores (maio de 2001).  

Saúde e mudança climática. Vinculação com o programa técnico de 
HIV/AIDS. 

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

Vinculação com a Estratégia e Plano de Ação 
da mudança climática (CD1/6 Rev.1) e CD51-
R15 (2011). 

Pesquisa em Saúde: proposta de constituição 
da Comissão Técnica de Pesquisa para a 
Saúde da América Central e República 
Dominicana. 

Vinculação com a área de pesquisa e saúde. 
EVIPNet. 
 
 

Sistema de Monitoração e avaliação do Plano 
de Saúde da América Central e República 
Dominicana 

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

http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=64580&IDCat=3&IdEnt=143&Idm=1&IdmStyle=1
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Sistema de Integração Centro-Americana 
XXXVI Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central 

Cidade de Tela (Honduras), 19 e 20 de junho de 2012 

Temas aprovados pelo COMISCA Relação com as atividades da OPAS 

Laboratório regional de HIV 
Acordo-Quadro 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]). 

 

(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 

na República Dominicana nos dias 5 e 6 de julho de 2012. 

 

Link para acessar informações sobre a RESSCAD: http://new.paho.org/resscad/ 

 

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

Santo Domingo (República Dominicana), 5 e 6 de julho de 2012 

Acordos aprovados RESSCAD Relação com as atividades da OPAS 

DOR XXVIII RESSCAD 2 
Informações, análises e tomada de decisões, e 
desenvolvimento da Sala Regional de Situação 
de Saúde (SRSS) 

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

DOR XXVIII RESSCAD 3 
Serviços de saúde com qualidade e sem 
exclusão, sustentabilidade dos programas  
nacionais de tratamento antirretroviral e de 
vacinas 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 o programa técnico de 
HIV/AIDS. 

Vinculação com a estratégia para o 
desenvolvimento de competências do pessoal 
de saúde nos sistemas de saúde baseados na 
atenção primária de saúde (Resolução 
CD50.R7 [2010]). 

http://new.paho.org/resscad/
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RESSCAD 
XXVIII Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana 

Santo Domingo (República Dominicana), 5 e 6 de julho de 2012 

Acordos aprovados RESSCAD Relação com as atividades da OPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progresso na atenção integral das 
dependências na APS  
 
 
 

 

Vinculação com o programa técnico de 
imunização. Fortalecimento dos programas de 
imunização (Resolução CD50.R5 [2010])  
 

Vinculação com a saúde e os direitos humanos 
(Resolução CD 50.R8 [2010]) e com saúde, 
segurança humana e bem-estar (Resolução 
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). 

DOR XXVIII RESSCAD 4 
Saúde e Turismo 
 

Vinculação com o programa técnico de 
promoção a saúde. 
 

Vinculação com o documento Saúde e Turismo 
CD49/15 (2009) e a Resolução CD49.R20 
(2009). 

DOR XXVIII RESSCAD 5 
Situação da água e saneamento na região 

 

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

DOR XXVIII RESSCAD 6 
Sobre a adesão da RESSCAD e do FOCARD-
APS à coalizão regional em torno da água e 
saneamento para eliminar o cólera na ilha 
Hispaniola  

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

DOR XXVIII RESSCAD 7 
Preparação e resposta do setor da saúde às 
emergências de saúde pública e desastres 
 

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

 

(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 
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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). 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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]). 
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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 

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: 
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 
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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 

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 

 

 
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.  

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 – 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. 

(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:  

 

(a) Res. 02/08 Formulário de solicitação de avaliação de tecnologias da saúde  
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(b) Res. 02/11 Regulamento técnico Mercosul de boas práticas de fabricação para 

produtos domissanitários 

(c) Res.1/12 Regulamento Técnico Mercosul sobre a lista de substâncias corantes 

permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.  

(d) Res.03/12 Profissões de saúde do Mercosul  

 

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). A 

XXXII Reunião de Ministros da Saúde (RMS) do Mercosul teve lugar em 7 de junho de 

2012 em Buenos Aires (Argentina).  

 

 

(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.  

Mercosul 
XXXII Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul 

Buenos Aires (Argentina), 7 de junho de 2011 

Acordos aprovados Relação com as atividades da OPAS 

Mercosul/RMS/Acordo 1/12 
Desenvolvimento de formulários terapêuticos 
de medicamentos para uso no primeiro nível 
de atenção  

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

Declaração sobre redução de riscos para a 
saúde derivados da contaminação e dos 
perigos ambientais  
 

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

Declaração relativa à Conferência das Nações 
Unidas sobre desenvolvimento sustentável 
(CNUDS) Rio + 20 
 

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). 

Mercosul/RMS/P.Dec. 1/12 
Rede de pontos focais de autoridades de 
saúde para a prevenção e controle da 
salsificação 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. 
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Esta nova Agenda Estratégica inclui entre seus temas a Gestão Regional de Saúde, cuja 

execução compete à Coordenação de Saúde da Secretaria Permanente 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-Quadro entre as 

duas organizações por ocasião do 51
o
 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 Rio+20.  

 

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

 

(h) 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 dos países (PPT passada e seguinte), 

convoca e apoia as reuniões do Conselho. A OPAS participa do Comitê Coordenador na 

qualidade de observadora. A última reunião ordinária do Conselho Sul-Americano de 

Saúde ocorreu a 20 de abril em Assunção, Paraguai, país que exerce a presidência pro 

tempore em 2012. 

 

Link para a informação sobre a UNASUL: http://www.unasursg.org  

 

 
AMÉRICA DO SUL 

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

Assunção (Paraguai), 20 de abril de 2012 
Resoluções aprovadas Relação com as atividades da OPAS 

 

Grupo de Trabalho desenvolvimento e gestão 
dos RRHH  

Vinculação com o programa de trabalho sub-
regional da América do Sul para o 
desenvolvimento de RRHH de saúde. 
 

Observatório Regional de RRHH em saúde. 

Plano de Trabalho e Orçamento ISAGS Por meio das REDES do ISAGS, coordenam-
se as atividades sobre prevenção e controle de 

http://www.otca.info/portal/
http://www.unasursg.org/
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enfermidades não transmissíveis. 
Relações internacionais (Rede de ORIS)  
Fortalecimento dos RRHH de saúde. 

Grupo Acesso Universal a Medicamentos Vinculação com iniciativa para o fortalecimento 
das autoridades reguladoras nacionais de 
medicamentos e produtos biológicos 
(CD50.R09 2010). 

Criação da Rede de Gestão e Mitigação de 
Desastres 

Vinculação com o programa técnico sobre 
preparativos para situações de emergência e 
socorro em caso de desastre. 

Outros temas debatidos no Conselho de 
Saúde 

 

Reforma da OMS Vinculação com o processo de reforma da 
Organização e sua discussão nos Órgãos 
Diretores (Consulta regional sobre a reforma 
da OMS CD51/INF/2, 2011). 

Conferência Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável e Ambiente – Rio + 20 

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

Estratégia e plano de ação sobre mudança 
climática (CD51.R15 2011).  

Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento – Cairo 2014 

Vinculação com o painel de discussão sobre 
maternidade segura y acesso universal à 
saúde sexual e reprodutiva (CD51/14 Rev. 1 
2011). 

 

Outros 

 

16.
a
 Reunião Interamericana, a nível Ministerial, em Saúde e Agricultura (RIMSA16)  

 

Esta reunião ministerial convocada pela Diretora da OPAS realiza-se cada três ou quatro 

anos. A RIMSA15 teve lugar no Rio de Janeiro (Brasil), nos dias 11 e 12 de junho de 

2008. Nessa oportunidade, o tema da RIMSA foi “Agricultura e saúde: aliança pela 

equidade y desenvolvimento rural nas Américas”.  

 

Para acessar o relatório e a resolução apresentados ao Conselho Diretor: CD48/19, Rev.1 

e CD48.R 13: 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=73

3&lang=es 

 

Este ano realizou-se a 16.
a
 RIMSA (Santiago, Chile, 26 e 27 de julho) com o lema 

"Agricultura – Saúde – Meio Ambiente: somando esforços pelo bem-estar das Américas". 

A RIMSA é o único foro regional para a definição e coordenação de políticas e 

estratégias de interesse comum para os setores da agricultura e da saúde. A OPAS/OMS, 

por intermédio da Unidade de Saúde Pública Veterinária/Centro Pan-Americano de Febre 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=733&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=733&lang=es
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Aftosa (PANAFTOSA), organizou a RIMSA16 com apoio e patrocínio do Governo do 

Chile, por intermédio dos Ministérios da Saúde e da Agricultura. 

 

Assistem a estas reuniões os ministros da saúde e da agricultura dos países membros da 

OPAS, bem como outros parceiros da comunidade internacional que participam como 

observadores ou convidados especiais (organismos de cooperação, organizações 

governamentais e não governamentais, o setor privado e a indústria, funcionários de alto 

escalão dos serviços veterinários e entidades de saúde, e instituições científicas).  

 

Em 24 e 25 de julho tiveram lugar três importantes eventos técnicos como preparação 

para a  RIMSA16: a 12.ª Reunião do Comitê Hemisférico para a Erradicação da Febre 

Aftosa (COHEFA 12), a 6.ª Reunião da Comissão Pan-Americana de Inocuidade dos 

Alimentos (COPAIA 6) e o Foro Interagencial “Por uma vigilância epidemiológica 

integrada”.  

 

Para maiores informações sobre a RIMSA16: 

http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?lang=es 

 

O relatório da RIMSA16 está em processo de preparação e será apresentado aos Órgãos 

Diretores da OPAS em 2013. 

 

 

- - - 
 

http://ww2.panaftosa.org.br/rimsa16/index.php?lang=es



