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PREPARATIVOS PARA A MESA-REDONDA
INTERNACIONALSOBRE SEGURANÇA DE SAÚDE
Na 27ª Conferência Sanitária Pan-Americana
Antecedentes:
1.
Segurança sanitária é definida como a garantia da proteção mínima contra
doenças e estilos de vida não saudáveis, juntamente com segurança alimentar, ambiental,
econômica, comunitária e política.
2.
A segurança sanitária global é uma das prioridades da Organização PanAmericana da Saúde, pois os sistemas de saúde pública são constantemente desafiados
por doenças emergentes e reemergentes que ocorrem naturalmente, mudanças ambientais,
desastres naturais e liberação acidental ou intencional de diferentes agentes que podem
constituir emergências de saúde pública. Agora o objetivo é fortalecer nosso
compromisso de reduzir as ameaças à vida humana e iniqüidades de saúde e garantir o
direito a viver com dignidade.
3.
Adotado em 2005, devendo entrar em vigor em 15 de junho de 2007, o
Regulamento Internacional de Saúde revisado (IHR 2005) representa o quadro das
medidas internacionais destinadas a prevenir a disseminação transnacional de doenças ou
riscos de saúde pública (incluindo químicos e radionucleares). Em 2006, os países
acordaram o cumprimento voluntário e antecipado do IHR (2005), levando em
consideração o risco que a gripe aviária representa para a saúde pública. O processo de
implementação cobre um período de dois anos para avaliação da capacidade nacional de
vigilância e resposta a emergências de saúde pública de interesse internacional, bem
como nos pontos de entrada, e permite um período de até 5 anos para cumprir os
requisitos recomendados pelo IHR (2005).
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Objetivo:
Despertar conscientização acerca do cronograma de implementação e obrigações do IHR
(2005) entre as delegações de alto nível dos Estados Membros à 27ª Conferência
Sanitária Pan-Americana.
Atividade: Mesa-redonda – sessão de almoço
Apresentações:
(a)

Vigilância de eventos e resposta segundo o IHR (2005): perspectiva dos países (a
ser determinado)

Já que um surto em qualquer parte do mundo representa uma ameaça à segurança
sanitária global, as experiências dos países em vigilância de doenças infecciosas é um
ponto de partida valioso para a implementação da capacidade nacional básica relacionada
ao IHR. A maioria dos países da Região possui um sistema de vigilância nacional que
precisa ser avaliado para verificar o cumprimento dos requisitos recomendados. Esses
sistemas geralmente têm mecanismos de alerta precoce limitados para proporcionar
detecção e resposta oportuna. Um dos principais desafios será fortalecer a capacidade
nacional de vigilância e resposta no nível local, onde os eventos surgem e devem ser
contidos antes que uma epidemia local se transforme em pandemia global. Por isso, o
objetivo desta palestra é apresentar um estudo de caso sobre o investimento em
capacidade básica de vigilância e resposta a eventos que podem constituir emergência de
saúde pública de interesse internacional.
(b)

Cooperação sub-regional: componente essencial da implementação do IHR (a ser
determinado)

O objetivo desta apresentação é destacar o papel essencial das redes de vigilância subregional vinculadas aos Sistemas de Integração Regional para implementação do IHR
(2005). A colaboração entre os Estados Parte (IHR 2005, art. 44.1) na detecção, avaliação
e resposta a eventos, proporcionando cooperação técnica e apoio logístico, e na
mobilização de recursos financeiros para facilitar a implementação dos requisitos do IHR
(2005) deve ser ampliada o máximo possível. O intercâmbio de informações entre países
vizinhos (IHR 2005, art. 7 e art. 9.2) terá um impacto positivo sobre a cooperação
existente no nível sub-regional.
(c)

Apoio da OPAS/OMS aos países para implementação do IHR (2005) (HDM)

A OPAS/OMS tem-se preparado para corresponder às expectativas dos países em termos
de cooperação para a implementação do IHR (2005) e fortalecido a capacidade de alerta e
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resposta a eventos da Secretaria. Esta apresentação ilustrará esses preparativos e indicará
o apoio disponível da OPAS/OMS em diferentes aspectos da implementação do IHR
(2005).
Ação do Comitê Executivo
4.

Apresenta-se este documento ao Comitê Executivo a título informativo.
---
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