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ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS

1.
Este documento apresenta os principais acordos e resoluções adotados nas
diferentes 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 (OPAS) e estão relacionados com seu trabalho como organismo
especializado em saúde do Sistema interamericano.
(a)

América Central



(b)

Caribe



(c)

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)

Comunidade do Caribe (CARICOM): Conselho para o Desenvolvimento
Humano e Social (COHSOD)
Caucus de Ministros da Saúde do Caribe

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 instâncias subregionais de integração1 e que guardam relação com as atividades da OPAS
(a)

`Sistema

de Integração Centro-Americana (SICA)

Conselho de Ministros 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 Secretarias da Saúde. A Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) participa das 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.
3.
O COMISCA se reúne em sessões ordinárias duas vezes por ano nos países que
exercem a presidência pro tempore. A última reunião ordinária do COMISCA
(XXXVII Reunião Ordinária COMISCA, 3 e 4 de dezembro de 2012) foi realizada na
cidade de Manágua (Nicarágua), país que exerceu a presidência pro tempore durante o
segundo semestre de 2012.
4.
Cabe assinalar que, no início de 2013, foi celebrada uma sessão extraordinária do
COMISCA no dia 22 de fevereiro, na cidade de San José (Costa Rica), país que exerce a
presidência pro tempore durante o primeiro semestre de 2013. Nessa oportunidade, foram
apresentados e adotados um procedimento para o rodízio da Secretaria Executiva do
COMISCA, os ajustes realizados pelo Comitê Executivo para a Implementação do Plano
de Saúde ao Plano para o exercício 2013-2015 e o Plano Operativo Anual 2013. Como a
Costa Rica está exercendo a presidência pro tempore do SICA, a XXXVIII Reunião
ordinária do COMISCA será realizada em San José no mês de junho.
5.
Por outro lado, a OPAS/OMS participa também do Sistema Mesoamericano, no
marco do “Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica”, que é regido
pelos mandatos derivados da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo
1

2

Levam-se em conta as reuniões realizadas no âmbito das instâncias sub-regionais relacionadas com a
saúde entre junho de 2011 e abril de 2013.
Para maiores informações sobre o COMISCA, visite http://www.sica.int/comisca
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de Diálogo e Coordenação de Tuxtla. Neste contexto, o projeto conta com um Diretório
Executivo―com sede permanente em El Salvador―e um Grupo Técnico
Interinstitucional (GTI), do qual participam a OPAS e outros sócios e onde são
coordenadas ações com os diferentes projetos que fazem parte do Projeto Mesoamérica.
A OPAS/OMS não recebe nem executa recursos destinados ao financiamento dos Planos
Mestres, mas sim contribui uma perspectiva técnica para orientar as intervenções em
matéria de saúde, a fim de assegurar a coerência com os métodos e metas regionais e
mundiais.
Sistema de Integração Centro-Americana
XXXVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da
República Dominicana
Cidade de Manágua (Nicarágua), 3 e 4 de dezembro de 2012
Temas aprovados pelo COMISCA
Estratégia de sustentabilidade da resposta
integral ao HIV

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com o programa técnico de
HIV/AIDS.
Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).

Laboratório regional sobre infecção pelo HIV

Vinculação com o programa técnico
relacionado com serviços de saúde e de
laboratório e do programa técnico sobre HIV.
Vinculação com a resolução: Fortalecimento
das autoridades reguladoras nacionais de
medicamentos e produtos biológicos
(CD50.R9 [2010]).

Negociação conjunta de medicamentos

Vinculação com o Fundo Rotativo Regional
para Fornecimentos Estratégicos de Saúde
Pública.
Vinculação com o programa técnico sobre
Medicamentos e Tecnologias Sanitárias.
Plataforma Regional sobre Acesso e Inovação
para as Tecnologias Sanitárias (2012).
Vinculação com o tema de avaliação e de
incorporação de tecnologias sanitárias nos
sistemas de saúde (CSP28/11 e CSP28.R9
[2012]).

Relatório de trabalho das Comissões do Plano
de Saúde da América Central e de República
Dominicana 2010-2015
Avaliação intermediária do Plano de Saúde da

Vinculação com a equipe de apoio a países
que o programa de cooperação sub-regional
coordena.
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Sistema de Integração Centro-Americana
XXXVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da
República Dominicana
Cidade de Manágua (Nicarágua), 3 e 4 de dezembro de 2012
Temas aprovados pelo COMISCA

Relação com as atividades da OPAS

América Central e de República Dominicana
Gestão de riscos em saúde—CTEGERS

Vinculação com o programa de preparativos
para situações de emergência e socorro em
casos de desastre.
Vinculação com a resolução: Coordenação da
assistência humanitária internacional em
saúde em caso de desastres (CSP28/13 e
CSP28.R19 [2012]).

Rede regional de Laboratórios Nacionais de
Referência: REDLAB.
Cooperação para o fortalecimento das
capacidades nacionais (RSI).

Vinculação com a resolução: Fortalecimento
das autoridades reguladoras nacionais de
medicamentos e produtos biológicos
(CD50.R9 [2010]).
Vinculação com a resolução: Avaliação e
incorporação de tecnologias sanitárias nos
sistemas de saúde (CSP28/11 e CSP28.R9
[2012]).

Recursos humanos—CTRH

Vinculação com o programa técnico para o
desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde.
Observatório Regional de recursos humanos
em saúde.
Vinculação com as metas regionais em
matéria de recursos humanos para a saúde
2007-2015 (CSP28/INF/3(G) [2012]).

Certificação de qualidade nutricional dos
alimentos e harmonização de regulamentos de
fortificação de alimentos, temas apresentados
pelo INCAP

Vinculação com a Estratégia e com o Plano de
Ação regionais sobre nutrição em saúde e
desenvolvimento, 2006-2015: avaliação
intermediária (CSP28/INF/3(C) [2012]

Proposta para garantir a disponibilidade de
medicamentos e insumos materno-infantis
críticos (Mesoamérica)

Vinculação com a resolução: Fortalecimento
das autoridades reguladoras nacionais de
medicamentos e produtos biológicos,
(CD50.R9 [2010]).
Vinculação com o programa técnico sobre
saúde materno-infantil e com o Centro LatinoAmericano de Perinatologia, Saúde da Mulher
e Reprodutiva (CLAP).
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Sistema de Integração Centro-Americana
XXXVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Saúde da América Central e da
República Dominicana
Cidade de Manágua (Nicarágua), 3 e 4 de dezembro de 2012
Temas aprovados pelo COMISCA
Protagonismo dos jovens nicaraguenses na
transformação do modelo de saúde

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com os programas técnicos de
promoção da saúde e da saúde do
adolescente.
Vinculação com a 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]).
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
para a saúde do adolescente e do jovem
(resolução CD49.R14 [2009]).

Doação e transplante de órgãos e tecidos
humanos

Vinculação com o Marco de política para a
doação e transplante de órgãos humanos
(CD49.R18 [2009])

Doença renal crônica

Vinculação com a Estratégia para prevenção e
controle das doenças não transmissíveis,
2012-2025 (CSP28/9 e CSP28.R13 [2012])
Vinculação com o Fórum Pan-Americano de
Ação sobre as Doenças Não Transmissíveis
(2012).
Vinculação com o 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]).
Vinculação com a 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]).

Reunião do Setor Saúde da América Central e República Dominicana (RESSCAD)3
6.
A Reunião do Setor Saúde da América Central e a República Dominicana
(RESSCAD) é a reunião setorial da qual participam os Ministros da Saúde da América
Central e República Dominicana, junto com as instituições de seguridade social e as de
3

Para maiores informações sobre a RESSCAD, visite http://new.paho.org/resscad/
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água e saneamento. A OPAS exerce a Secretaria Técnica deste fórum. Estas reuniões são
realizadas uma vez ao ano e a última foi realizada na República Dominicana, dos dias
5 e 6 de julho de 2012. Em 2013, o XXIX RESSCAD está programado para ser realizado
no mês de julho, na Guatemala.
(b)

Comunidade do Caribe (CARICOM)

Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD)
7.
No âmbito da CARICOM, os Ministros da Saúde se reúnem em sessões ordinárias
no Conselho de Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD). Neste fórum, a OPAS
participa na qualidade de organismo assessor técnico sobre saúde. A última reunião
ordinária foi realizada em julho de 2012 em Providence (Guiana).

CARICOM
XXIII Reunião do Conselho para o Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD)
Providence (Guiana), 10 e 11 de julho de 2012
“Infância e Juventude”
Principais temas abordados pelo COHSOD

Relação com as atividades da OPAS

Agenda integrada sobre a infância e a juventude

Vinculação com as resoluções sobre saúde
e direitos humanos (resolução CD50.R8
[2010]) e sobre saúde, segurança humana e
bem-estar (resolução CD50.R16 [2010]).
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
para a saúde integral na infância (CSP28/10
e CSP28.R20 [2012])

Marco Regional para a Ação sobre o tema da
infância

Vinculação com a Estratégia e plano de ação
para a saúde integral na infância (CSP28/10
e CSP28.R20 [2012])

Violência contra as crianças e os jovens

Vinculação com as resoluções sobre saúde
e direitos humanos (resolução CD50.R8
[2010]) e sobre saúde, segurança humana e
bem-estar (resolução CD50.R16 [2010]).
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
para a saúde integral na infância (CSP28/10
e CSP28.R20 [2012])
Vinculação com o Plano de ação para a
saúde do adolescente e do jovem (resolução
CD49.R14 [2009]).
Vinculação com o programa sobre gênero e
saúde.
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CARICOM
XXIII Reunião do Conselho para o Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD)
Providence (Guiana), 10 e 11 de julho de 2012
“Infância e Juventude”
Principais temas abordados pelo COHSOD
Riscos à saúde das crianças e adolescentes

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com os programas técnicos de
promoção da saúde da criança e do
adolescente.
Vinculação com a 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]).
Vinculação com o Plano de ação para a
saúde do adolescente e do jovem (resolução
CD49.R14 [2009]).

Proibição de castigos corporais

Vinculação com a resolução: A saúde e os
direitos humanos (resolução CD50.R8
[2010])

Capacitação institucional para abordar a
violência com enfoque de gênero

Vinculação com o programa sobre gênero e
saúde.
Vinculação com o Plano de ação para a
execução da política de igualdade de gênero
(CSP28/INF/3(B) [2012])

Caucus de Ministros da Saúde do Caribe
8.
A OPAS também oferece suas instalações para a realização das reuniões do
Caucus de Ministros da Saúde do Caribe, cuja Secretaria compartilha com a CARICOM.
A última reunião do Caucus foi realizada em 15 e 16 de setembro de 2012, na cidade de
Washington, D.C., antes da 28a Conferência Sanitária Pan-Americana.
CARICOM
XXI Reunião do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe
Washington, D.C., sede da OPAS, 15 e 16 de setembro de 2012
Temas abordados
CARPHA

Relação com atividades da OPAS
Vinculação com o programa de cooperação
técnica sub-regional da OPAS com o Caribe,
especialmente com a CAREC e CFNI.
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CARICOM
XXI Reunião do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe
Washington, D.C., sede da OPAS, 15 e 16 de setembro de 2012
Temas abordados

Relação com atividades da OPAS

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)

Vinculação com a Estratégia para prevenção
e controle das doenças não transmissíveis
(CSP28/9 e CSP28.R13 [2012]) e com o
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]).
Vinculação com a 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).

Desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde
(Cadastro de enfermeiras)

Vinculação com as metas regionais em
matéria de recursos humanos para a saúde
2007-2015 (CSP28/INF/3(G) [2012]).
Vinculação com o programa técnico para o
desenvolvimento de recursos humanos para
a saúde.
Observatório regional de recursos humanos
para a saúde.

Erradicação da transmissão vertical do HIV e da
sífilis congênita

Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
para a erradicação da transmissão maternoinfantil do HIV e da sífilis congênita
(resolução CD50.R12 [2010]).
Vinculação com o programa de vigilância
sanitária e prevenção e controle de doenças.

PANCAP/Aliança com CARPHA e atualização
sobre progresso, fase II, Rodada 9, Subvenção
do Fundo Mundial

Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).
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CARICOM
XXI Reunião do Caucus de Ministros da Saúde do Caribe
Washington, D.C., sede da OPAS, 15 e 16 de setembro de 2012
Temas abordados
Atualização da implementação do RSI, inclusive
o manejo de material radioativo e de produtos
químicos tóxicos

Relação com atividades da OPAS
Vinculação com Proteção radiológica e
segurança das fontes de radiação: normas
básicas internacionais de segurança
(CSP28/17 e resolução CSP28.R15 [2012])
Documento informativo sobre a
Implementação do Regulamento Sanitário
Internacional (CD51/INF/5(D) [2011]).

Implementação da política farmacêutica regional

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

Revisão do marco de cooperação sub-regional
da OPAS

Vinculação com o programa de cooperação
sub-regional com o Caribe.

Universidade das Índias Ocidentais: Programas
de pós-graduação em saúde pública

Vinculação com as metas regionais em
recursos humanos para a saúde, 2007-2015
(CSP28/INF/3(G) [2012]).
Vinculação com o programa técnico para o
desenvolvimento de recursos humanos para
a saúde.
Observatório Regional de recursos humanos
para a saúde.

(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 em
Bogotá (Colômbia), de 21 a 23 de novembro de 2012. Em 2013, a XXXIV REMSAA
será realizada na Bolívia, em data a confirmar.

4

Para maiores informações sobre a REMSAA, visite: http://www.orasconhu.org/remsaa/resoluciones-8
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Comunidade Andina de Nações
Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIII Reunião Ordinária de Ministros da Saúde da Região Andina (REMSAA)
Bogotá (Colômbia), 21 a 23 de novembro de 2012
Resoluções aprovadas
REMSAA XXXIII/474: Política andina de
planejamento e gestão de recursos humanos
em saúde

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com o programa técnico para o
desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde.
Observatório regional de recursos humanos
para a saúde.
Vinculação com as metas regionais em
recursos humanos para a saúde 2007-2015
(CSP28/INF/3(G) [2012]).

REMSAA XXXIII/475: Semana Andina de
Resposta Social contra a Dengue

Vinculação com o relatório de progresso sobre
situação atual da dengue (CSP28/INF/3(E)
[2012]).
Vinculação com o programa regional de
dengue da OPAS e do Grupo GT Dengue
Internacional.
Vinculação com o programa técnico sobre a
dengue e resolução (CD44.R9 [2003]).

REMSAA XXXIII/476: Plano andino para a
gestão de risco de desastres em saúde, 20132017

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 (CSP28/13 e CSP28.R19 [2012]).

REMSAA XXXIII/477: Estratégia de
Medicamentos Genéricos dos países da Subregião andina

Vinculação com o Fundo Estratégico e com o
programa técnico sobre medicamentos e
tecnologias sanitárias.
Plataforma Regional sobre Acesso e Inovação
para as Tecnologias Sanitárias (2012).
Vinculação com avaliação e incorporação de
tecnologias sanitárias nos sistemas de saúde
(CSP28/11 e CSP28.R9 [2012]).
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Comunidade Andina de Nações
Organismo Andino de Saúde/Convênio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
XXXIII Reunião Ordinária de Ministros da Saúde da Região Andina (REMSAA)
Bogotá (Colômbia), 21 a 23 de novembro de 2012
Resoluções aprovadas
REMSAA XXXIII/478: Política andina: Saúde
Sexual e Reprodutiva para Adolescentes, com
ênfase na Prevenção da Gravidez

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
regional sobre adolescentes e jovens 20102018.
Vinculação com as resoluções sobre saúde e
direitos humanos (resolução CD50.R8 [2010]),
e sobre saúde, segurança humana e bemestar (resolução CD50.R16 [2010]).

REMSAA XXXIII/479: Plano de Ação da
Política Andina de Incapacidade.

Vinculação com o programa técnico sobre
incapacidade e reabilitação.

REMSAA XXXIII/480: Plano Sub-regional
Andino de Trabalho Conjunto HIV/sangue para
Segurança nas Transfusões, 2013-2017

Vinculação com o programa técnico de
HIV/AIDS.
Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).
Melhoramento da disponibilidade de sangue e
da segurança das transfusões nas Américas
2006-2010 (CD48.R7 [2008]).
Informe sobre os progressos realizados pela
Iniciativa Regional para a Segurança do
Sangue e o plano de ação para 2006-2010
(CD46/16 [2005]).
Fortalecimento dos bancos de sangue na
Região das Américas (CD41/13 [1999]).

REMSAA XXXIII/481: Estado da situação de
saúde dos migrantes andinos na Espanha

Vinculação com as resoluções sobre saúde e
direitos humanos (resolução CD50.R8 [2010])
e sobre saúde, segurança humana e bemestar (resolução CD50.R16 [2010]).

REMSAA XXXIII/483: Plano estratégico 20132017 do Organismo Andino de SaúdeConvênio Hipólito Unanue e Plano Operativo
de 2013

Vinculação com o programa técnico que se
ocupa da cooperação sub-regional sobre
saúde.
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Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)
10.
Neste âmbito, cabe assinalar que nas reuniões do Subgrupo de Trabalho No 11
“Saúde” (SGT 11) do Mercosul 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
XXXIX Reunião Ordinária do SGT 11 “Saúde”, foi realizada em Salvador, Bahia
(Brasil), de 10 a 14 de setembro de 2012. Como sempre, foram adotadas resoluções
submetidas à consideração do GMC.
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 XXXIII Reunião de Ministros de
Saúde (RMS) do MERCOSUL foi realizada nos dias 13 a 15 de novembro de 2012, na
cidade de Porto Alegre (Brasil).
MERCOSUL
XXXIII Reunião de Ministros de Saúde do MERCOSUL
Porto Alegre (Brasil), 13 a 15 de novembro de 2012
Acordos aprovados

Relação com as atividades da OPAS

Acordo 2/12 Estratégia regional para o controle
da tuberculose no MERCOSUL

Vinculação com a Estratégia regional para o
controle da tuberculose 2005-2015 (CD46.R12
[2005]).
Vinculação com Relatório da OPAS “A
tuberculose na Região das Américas/Relatório
regional 2011. Epidemiologia, controle e
financiamento”.

Acordo 03/12 Plano de Fortalecimento das
Estratégias de Gestão Integrada para a
Prevenção e Controle da Dengue no Mercosul

Vinculação com o relatório de progresso sobre
a situação atual da dengue (CSP28/INF/3(E)
[2012]).
Vinculação com o programa regional da
dengue da OPAS e o GT-dengue internacional.
Vinculação com o programa técnico sobre a
dengue e a resolução CD44.R9 (2003).
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MERCOSUL
XXXIII Reunião de Ministros de Saúde do MERCOSUL
Porto Alegre (Brasil), 13 a 15 de novembro de 2012
Acordos aprovados
Acordo 05/12 Fortalecimento das Ações de
Saúde em HIV/AIDS para as Pessoas Privadas
de Liberdade no Mercosul

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).
Vinculação com as resoluções sobre saúde e
direitos humanos (resolução CD50.R8 [2010])
e sobre saúde, segurança humana e bemestar (resolução CD50.R16 [2010]).

Acordo 06/12 Inclusão de Meta de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis nos Objetivos do
Milênio e da OMS em 2013 e Apoio aos Planos
de Ação Global, Regional e Nacional

Vinculação com a Estratégia para prevenção e
controle das doenças não transmissíveis
(CSP28/9 e CSP28.R13 [2012]).
Vinculação com o 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]).
Vinculação com a 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]).
Vinculação com o Fórum Pan-Americano de
Ação sobre as Doenças Não Transmissíveis
(2012).

Acordo 07/12 Desenvolvimento das Ações do
Projeto Prevenção, Atenção e Apoio em HIV
nos Espaços Fronteiriços do Mercosul

Vinculação com o relatório de progresso do
Plano estratégico regional da OPAS para o
controle da infecção por HIV/AIDS e das IST,
2006-2015: avaliação intermediária
(CSP28/INF/3(D) [2012]).

Acordo 08/12 Desenvolvimento de um projeto
de Cooperação Técnica para a Prevenção da
Obesidade entre estados partes do Mercosul

Vinculação com a Estratégia e com o Plano de
Ação regionais sobre nutrição em saúde e
desenvolvimento, 2006-2015: avaliação
intermediária (CSP28/INF/3(C) [2012]
Vinculação com a Aliança Pan-Americana pela
nutrição e desenvolvimento para alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

CE152/INF/8 (Port.)
Página 14

MERCOSUL
XXXIII Reunião de Ministros de Saúde do MERCOSUL
Porto Alegre (Brasil), 13 a 15 de novembro de 2012
Acordos aprovados
Declaração de interesse para o
desenvolvimento de um instrumento de
avaliação nutricional das gestantes
adolescentes

Relação com as atividades da OPAS
Vinculação com a Estratégia e com o Plano de
Ação regionais sobre nutrição em saúde e
desenvolvimento, 2006-2015: avaliação
intermediária (CSP28/INF/3(C) [2012]
Vinculação com a Estratégia e plano de ação
regional sobre adolescentes e jovens, 20102018.
Vinculação com as resoluções sobre saúde e
direitos humanos (resolução CD50.R8 [2010]);
e sobre saúde, segurança humana e bemestar (resolução CD50.R16 [2010]).

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)5
12.
No âmbito da nova Agenda Estratégica 2012-2020, a OPAS/OMS vem realizando
atividades de cooperação técnica com a Coordenação de Saúde da Secretaria Permanente
da OTCA. Esta cooperação técnica foi formalizada com a assinatura de um AcordoQuadro entre as duas organizações por ocasião do 51o 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 vários grupos técnicos. A Secretaria Técnica,
formada pela presidência 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 Peru atualmente ocupa
a presidência pro tempore e o Suriname será o próximo país. A última reunião do CSS foi
realizada em Lima (Peru) em 4 e 5 de setembro de 2012.

5
6

Para maiores informações sobre a OTCA, visite: http://www.otca.info/portal/
Para maiores informações sobre o Conselho Sul-Americano de Saúde, visite: www.unasursg.org
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UNASUL
VIII Reunião do Conselho Sul-Americano de Saúde
Lima (Peru), 4 e 5 de setembro de 2012
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 (CSP28/13 e CSP28.R19 [2012]))

Plano operativo anual 2013 do ISAGS

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

Medicamentos: banco de preços e estudo para
capacidade produtiva na 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]).

Proposta de suporte sobre o relacionamento
com terceiros no campo do financiamento

Vinculação com área de relações externas e
de 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.

Atenção integral às incapacidades

Vinculação com o programa técnico sobre
incapacidade e reabilitação.

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

Intervenção por parte do Comitê Executivo
14.

Solicita-se ao Comitê Executivo que tome nota do presente relatório.

---
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