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ORGANIZAÇÕES SUB-REGIONAIS

Introdução
1.
A finalidade deste relatório é informar aos Estados Membros sobre os
desenvolvimentos relevantes desde o último relatório apresentado em 2016 com respeito
aos acordos e resoluções relacionados à saúde pública dentro da estrutura dos processos
de integração sub-regionais de interesse dos Órgãos Diretores da Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS).
2.
Este relatório também cobre o progresso das atividades realizadas como parte dos
acordos de cooperação firmados entre a OPAS e as entidades de integração sub-regionais.
3.
A estrutura para a cooperação técnica sub-regional é sustentada pela Resolução
CD45.R6 (1), aprovada pelo Conselho Diretor em 2004. Com a adoção desta resolução, a
cooperação técnica sub-regional foi incluída na política orçamentária de modo a
promover o fortalecimento da colaboração da OPAS nos processos de integração em três
sub-regiões: América Central, Caribe e América do Sul.
4.
Mediante assinatura de acordos e memorandos de entendimento específicos, a
OPAS atualmente presta cooperação técnica às organizações sub-regionais de integração
mencionadas a seguir. Este relatório inclui um quadro mostrando os novos
acontecimentos e o progresso obtido na implantação das resoluções prioritárias
procedentes desses órgãos de integração, sua relação com atividades da OPAS e as
medidas apoiadas pela Organização.
a)

América Central


Sistema de Integração Centro-Americana (SICA): Conselho de Ministros da
Saúde da América Central e República Dominicana (COMISCA)



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



Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica (MIDP)
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b)

Caribe


c)

Comunidade do Caribe (CARICOM): Conselho para Desenvolvimento
Humano e Social (COHSOD); Conselho para Comércio e Desenvolvimento
Econômico (COTED)

América do Sul


Comunidade Andina: Agência Andina de Saúde—Convênio Hipólito Unanue
(ORAS/CONHU)



Mercado Comum do Sul (Mercosul): Reunião de Ministros da Saúde do
Mercosul e Subgrupo de Trabalho 11/ Saúde (SGT 11)



União de Nações Sul-Americanas (UNASUL): Conselho Sul-Americano de
Saúde



Aliança do Pacífico: Conselho de Vice-ministros de Saúde



Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA)



Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA)

Entidades de integração na América Central
Sistema de Integração Centro-Americana (SICA)1: COMISCA
5.
COMISCA é o fórum que reúne os Ministros da Saúde da América Central. A
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), como
o organismo principal nas questões de saúde na Região, participa nas reuniões do
Conselho através do convite da presidência pro tempore ou do Secretariado Executivo do
COMISCA.
6.
Duas vezes ao ano o COMISCA convoca sessões ordinárias nos países que
exercem a presidência pro tempore. A presidência rotaciona entre os países membros a
cada seis meses. A 45a Reunião do COMISCA foi realizada no dia 6 de dezembro de
2016 em Manágua, Nicarágua.

Fórum técnico e
político
45a Reunião do
COMISCA,
realizado no dia 6 de
dezembro de 2016
em
Manágua,
Nicarágua
1

COMISCA
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS
Acabar com mortes maternas e
infantis evitáveis: uma promessa
renovada

Impacto e progresso sub-regional
Os Estados Membros concordaram
em incluir a avaliação e o
monitoramento das desigualdades
em saúde, principalmente aquelas
relacionadas
com
mulheres,
crianças e adolescentes, em seus

Link para informações sobre SICA [em espanhol]: http://www.sica.int/.
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Fórum técnico e
político

COMISCA
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS

Impacto e progresso sub-regional
respectivos sistemas de informação
em saúde.

Transformação da RESSCAD
em Fórum Regional Intersetorial
para Saúde da América Central e
República Dominicana

Os Estados Membros aprovaram a
proposta de transformação da
RESSCAD e agradeceram à OPAS
pela sua contribuição durante os 32
anos da RESSCAD.

Proposta
abrangente
de
negociações
e
compras
conjuntas de medicamentos

Os Estados Membros aprovaram a
sexta versão da lista harmonizada
dos medicamentos e pediram ao
Secretariado
Executivo
do
COMISCA uma proposta revisada
para financiamento conjunto dos
medicamentos.

Reunião do Setor da Saúde para América Central e República Dominicana (RESSCAD)2
7.
Os Ministros da Saúde da América Central e República Dominicana, juntamente
com as instituições de previdência social e de água e saneamento, participaram na reunião
da RESSCAD. A OPAS serve como secretariado técnico para este fórum. As reuniões
são realizadas uma vez ao ano. A última reunião foi realizada em 20-21 de outubro de
2016 em Manágua, Nicarágua.

Fórum técnico e
político
Acordos
da
32a
RESSCAD, realizada
nos dias 20 e 21 de
outubro de 2016 em
Manágua, Nicarágua

RESSCAD
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS
Acordo 1, para transformação
da RESSCAD em Fórum
Regional Intersetorial para
Saúde da América Central e
República Dominicana

Acordo 2, para contribuição de
seguridade social visando a
saúde universal na América
Central

2

Impacto e progresso sub-regional
O Fórum Regional Intersetorial para
Saúde da América Central e
República Dominicana ampliará a
participação das entidades do SICA
além do setor da saúde e procurará
melhorar a coordenação com o
COMISCA sendo que este servirá
como secretaria do Fórum. A OPAS é
convocada a fornecer assessoria
técnica ao Fórum.
Foi identificada a necessidade de
coleta sistemática de vários processos
de
reforma
sanitária
e
o
compartilhamento das experiências. A
cooperação técnica da OPAS é

Link para informações sobre RESSCAD [em espanhol]: http://www.paho.org/resscad/.
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Fórum técnico e
político

RESSCAD
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS

Impacto e progresso sub-regional
solicitada para a coleta sistemática de
informações.

Acordo 3, para saúde dos
migrantes não documentados

Os estados membros aceitaram
difundir amplamente a Resolução
CD55.R13 (2016) da OPAS e
defender um enfoque de saúde
pública ao tema.

Acordo
4,
sobre
uma
abordagem abrangente e de
saúde pública ao abuso de
substâncias

Os estados membros concordaram em
desenvolver um plano sub-regional,
levando
em
consideração
as
experiências do país, e usar a
Resolução CD51.R9 (2011) da OPAS
como uma estrutura de referência.

Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica: Sistema de Saúde Pública
Mesoamericano3
8.
O Projeto Mesoamericano é um mecanismo criado por 10 países mesoamericanos
para fortalecer a integração regional e promover o desenvolvimento econômico e social
nos países participantes. O objetivo é melhorar as condições e prosperidade humana entre
a população. Foi lançado oficialmente pelos Presidentes, Chefes de Estado e de Governo
na Décima Cúpula do Mecanismo de Diálogo e Concertação de Tuxtla, realizada em
Tabasco, México, em 27-28 de junho de 2008.
Sistema de Saúde Pública Mesoamericano
9.
A Colômbia assumiu a presidência pro tempore em agosto de 2016 durante uma
oficina de trabalho para examinar os procedimentos do sistema. Em novembro de 2016, a
Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AMEXCID)
realizou um seminário sobre o projeto e desenvolvimento de uma plataforma financeira
para o financiamento dos Projetos Mestres Mesoamericanos. A OPAS prestou apoio
técnico.
Entidades de integração do Caribe
Comunidade do Caribe (CARICOM)4
10.
3

4

Os Ministros da Saúde da CARICOM se reúnem como membros do Conselho

Link para informações sobre o Projeto de Integração e Desenvolvimento da Mesoamérica [em espanhol]:
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla.
Link para informações sobre CARICOM [em espanhol]: www.caricom.org.
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para o Desenvolvimento Humano e Social (COHSOD) que tem a responsabilidade de
promover a saúde, educação e as condições de vida e de trabalho na Comunidade do
Caribe.
11.
As reuniões do COHSOD são tradicionalmente realizadas na sede da OPAS antes
da Conferência Sanitária Pan-Americana ou do Conselho Diretor. A reunião mais recente
ocorreu nos dias 24 e 25 de setembro de 2016, em Washington, D.C.
12.
Os Líderes dos Governos da CARICOM se reuniram em Georgetown, Guiana,
para a 28a Reunião Intersessional em fevereiro de 2016. Em paralelo à reunião de Líderes
dos Governos, a CARICOM organizou um Fórum de Primeiras Damas/Cônjuges
Caribenhos dos Líderes dos Governos da CARICOM para discutir a Iniciativa Cada
Menina Caribenha, Cada Mulher Caribenha. Os Líderes deram as boas-vindas ao
estabelecimento do Fórum da CARICOM e da rede governamental e concordaram em
patrocinar a iniciativa e outras medidas direcionadas a combater a violência contra as
mulheres e a fomentar a saúde infantil e das mulheres.

Fórum técnico e
político
Trigésima reunião
do
COHSOD:
Saúde, 24-25 de
setembro de 2016

CARICOM
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS
Cooperação para a Saúde no
Caribe IV (CCH IV): Estrutura
para ação coordenada em saúde
no Caribe

Impacto e progresso sub-regional
CCH IV foi aprovado. Para assegurar
a implementação efetiva foi solicitado
a liberação de recursos adicionais aos
Médicos Chefes. A reunião também
enfatizou a necessidade de ampliar a
capacidade do Secretariado da
CARICOM para execução da CCH
IV.

Estratégia de Cooperação Subregional da OPAS

A
Estratégia
Sub-regional
de
Cooperação foi endossada como a
resposta da OPAS para apoiar a CCH
IV e a cooperação técnica da
OPAS/OMS na sub-região.

Eliminação de transmissão de
mãe para filho do HIV
(eliminação da transmissão
materno-infantil)

Até o momento, dois dos Territórios
Britânicos Ultramarinos no Caribe
foram aprovados para a certificação
da eliminação da transmissão
materno-infantil e estão previstos
mais dois a ser avaliados em abril de
2017. Espera-se que o processo de
validação para os países do Caribe
Oriental comece em breve.

Doenças não transmissíveis

A reunião apresentou os resultados da
avaliação da Declaração da Cúpula de
Líderes dos Governos sobre DNT de
2007. Também se comprometeu a
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Fórum técnico e
político

CARICOM
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS

Impacto e progresso sub-regional
implantar as políticas para tratar as
DNTs acordadas pelos Líderes dos
Governos em 2016. Foi solicitado que
os Presidentes do COHSOD e o
Conselho para o Comércio e
Desenvolvimento
Econômico
(COTED) criassem um grupo de
trabalho regional multissetorial para
monitorar o progresso na execução
dessas
prioridades
e
relatar
anualmente à Conferência dos Líderes
dos Governos.

Poliomielite

Foi reiterado aos países que
aumentassem os esforços para
alcançar cobertura de vacinação
antipoliomielítica de 95%, no
mínimo, em todos os distritos de
saúde. Foi reiterado também que
cumpram os requisitos do Plano
Estratégico da Erradicação da
Poliomielite e a Fase Final 20132018, assim como o cronograma para
a submissão dos planos de país.

Harmonização dos sistemas de
informação em saúde

Foi apresentada uma proposta
abrangente–Sistemas de Informação
para a Saúde (SIH)–desenvolvida pela
OPAS em colaboração com o Grupo
de Trabalho Técnico do Caribe nos
Sistemas de Informação para a Saúde.
Os Estados Membros concordaram
em patrocinar o SIH no Caribe e
aprovaram uma reunião de alto nível
sobre o tema, que foi realizada em
Kingston, Jamaica, em 7–8 de
novembro de 2016.

Opções de financiamento da
saúde

Os
Estados
Membros
foram
incentivados a buscar eficiências no
financiamento da saúde, visando
fortalecer a atenção primária à saúde e
partir para redes integradas de
prestação dos serviços de saúde. Foi
solicitado que considerassem a
realização de estudos de cunho fiscal
para a saúde e contemplar diálogos de
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Fórum técnico e
político

CARICOM
Acordos e resoluções
relacionados com a OPAS

Impacto e progresso sub-regional
alto nível para melhorar a eficiência
na prestação dos serviços de saúde e
financiamento sustentável.

Segurança sanitária
Regulamento
Internacional (RSI)

regional:
Sanitário

Os Estados Membros registraram o
progresso feito pelos Estados Partes
na execução do RSI e observaram o
aumento no número de países do
Caribe que se tornaram membros da
Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA) para desenvolver
capacidades para tratar de perigos
radionucleares e químicos. Eles foram
incentivados a participar após 2016 na
estrutura global de monitoramento de
RSI.

Segurança sanitária regional:
Proposta Global de Agendas de
Segurança Sanitária (GHSA)
dos Estados Unidos da América

O Governo dos Estados Unidos
apresentou a GHSA, que requer o
desenvolvimento
de
um
guia
quinquenal para CARICOM com os
interessados diretos e parceiros
regionais, inclusive Reino Unido e
Canadá. A GHSA foi registrada como
também o seu efeito complementar ao
Regulamento Sanitário Internacional
da OMS. Foi solicitada a participação
dos Estados Membros nas avaliações
externas conjuntas.

Avanços no Sistema Regulador
do Caribe (SRC), um esforço
para registrar medicamentos
genéricos essenciais e realizar
farmacovigilância
desses
medicamentos na CARICOM

A Agência de Saúde Pública do
Caribe (CARPHA), com o apoio
técnico da OPAS, está nas fases
iniciais de executar o SRC. A reunião
do COHSOD reafirmou seu apoio à
Iniciativa e incentivou os Ministros a
participar do SRC assinando o
memorando
de
entendimento
individual do Estado Membro com a
CARPHA e a designar um ponto
focal.
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Entidades de integração na América do Sul
Comunidade Andina (CAN): Agência Andina de Saúde–Convênio Hipólito Unanue
(ORAS/CONHU)5
13.
A Agência Andina de Saúde–Convênio Hipólito Unanue (ORAS/CONHU), como
parte do Sistema de Integração Andina, atua como secretaria executiva para a Reunião de
Ministros da Saúde da Área Andina (REMSAA).6 A OPAS participa nessas reuniões
como o organismo de assessoria técnica em saúde. Um memorando de entendimento
geral foi assinado entre a OPAS e ORAS/CONHU em 16 de março de 2017. A XXXVI
reunião da REMSAA será realizada na Venezuela em 17-18 de abril de 2017, na qual a
Bolívia transferirá a presidência pro tempore da REMSAA à Venezuela.
Mercado Comum do Sul (Mercosul):7 Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul e
Subgrupo de Trabalho 11, Saúde (SGT 11)
14.
As questões de saúde são abordadas pelo Subgrupo de Trabalho 11 na Saúde e na
Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul e Estados Associados (a Reunião). O
Subgrupo de Trabalho é um corpo técnico constituído de representantes dos Estados
Partes do Mercosul. Seu principal objetivo é a formulação e harmonização das
regulamentações comuns no Mercosul dentro de cada área da jurisdição. O principal
objetivo da Reunião é harmonizar políticas estratégicas vinculadas com saúde pública e
alinhá-las com prioridades regionais, assim como elaborar planos e programas de ação
para a sua execução conjunta. Os Estados Membros se alternam na presidência pro
tempore a cada seis meses. A Venezuela presidiu na segunda metade de 2016 e a
Argentina atualmente preside a primeira metade de 2017. As reuniões são realizadas no
país que exerce a presidência pro tempore. A OPAS participa como organismo de
assessoria técnica em saúde. Um memorando de entendimento geral foi assinado entre a
OPAS e o Mercosul no dia 11 de junho de 2015. Nenhuma reunião dos Ministros da
Saúde do Mercosul foi realizada desde o último relatório. A próxima reunião será em
Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de junho de 2017.
União de Nações Sul-Americanas (UNASUL)8
15.
A UNASUL tem um Conselho Sul-Americano de Saúde (CSS), que está
constituído pelo Comitê Coordenador, o Secretariado Técnico e cinco grupos técnicos. O
Secretariado Técnico, formado por representantes de três Estados Membros (o Membro
da presidência pro tempore atual e os da presidência pro tempore anterior e da futura),
convoca e apoia as reuniões do Conselho. Em abril de 2016 foi concedida à Venezuela a

5
6

7
8

Link para informações sobre ORAS-CONHU [em espanhol]: http://www.orasconhu.org/.
Link para informações sobre as resoluções da REMSAA [em espanhol]:
http:/www.orasconhu.org/reuniones-ordinarias.
Link para informações sobre o MERCOSUL: http://www.mercosur.int/.
Link para informações sobre a UNASUL [em espanhol]: www.unasursg.org.
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presidência pro tempore por um ano. A reunião mais recente do CSS foi realizada no dia
31 de março de 2017 em Quito, Equador; acordos estavam sendo finalizados.
Aliança do Pacífico9
16.
A Aliança do Pacífico é um bloco latino-americano de comércio atualmente
formado por quatro Estados Membros que se limitam com o Oceano Pacífico: Chile,
Colômbia, México e Peru. A saúde foi incluída na agenda da Aliança nas reuniões de
vice-ministros realizadas na Colômbia (22 de junho de 2015) e no Peru (29 de fevereiro
de 2016). Nenhuma data foi identificada para a próxima reunião ministerial.
Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América – Acordo Comercial (ALBA-TCP),
Grupo de Trabalho Técnico10
17.
A Aliança foi criada em Havana, Cuba, no dia 14 de dezembro de 2004 mediante
um acordo entre Venezuela e Cuba. Os membros atuais incluem 11 países da América
Latina e do Caribe. Os membros sul-americanos da ALBA-TCP são: Bolívia, Equador e
Venezuela.
18.
Na XIV Cúpula da ALBA-TCP, realizada no dia 5 de março de 2017 em Caracas,
Venezuela, foi nomeado um novo Secretário Executivo da Aliança. Não foram aprovadas
nenhuma resolução relacionada à saúde nesta reunião.
Ação pelo Comitê Executivo
19.
Solicita-se que o Comitê Executivo tome note deste relatório e ofereça as
recomendações que considerar relevantes.
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Link para informações sobre a Aliança do Pacífico [em espanhol]: https://alianzapacifico.net/#inicio.
Link para informações sobre a ALBA [em espanhol]: www.portalalba.org.
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