
 1

 
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XI ASSEMBLÉIA GERAL 

QUÉBEC, CANADÁ 
6 a 9 de setembro de 2011 

 
Comissão de saúde e previdência social 

 
PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO 2011-2012 

 
 
Atribuições da Comissão 
A Comissão de saúde e previdência social analisa as questões vinculadas à saúde, às medidas 
de previdência social e às políticas visando a erradicação da pobreza. 
 
 
Breve recapitulação histórica 

Ixtapan, novembro de 2002:  
• Primeira reunião da Comissão. 
• Apresentação de um texto de reflexão sobre os meios colocados à disposição dos 

parlamentares para aprimorar a acessibilidade aos serviços de saúde nas Américas.  
• Recomendação geral sobre saúde e desenvolvimento social. 

 
Caracas, novembro de 2003 :  

• Adoção de uma recomendação estruturada vinculada a três eixos principais: proteger a 
acessibilidade aos atendimentos de saúde e aos medicamentos; fazer o 
acompanhamento das negociações comerciais do ponto de vista da saúde; preservar a 
capacidade de legislar na área de saúde pública. 

 
Foz de Iguaçu, maio de 2005:  

• Discussões sobre os sistemas de saúde pública no contexto das negociações 
comerciais internacionais e adoção de uma resolução sobre o assunto. 

 
Quito, junho de 2006 :  

• Discussões sobre a saúde sexual e reprodutiva e adoção de uma resolução relativa a 
esse assunto.  

 
México e Toluca, setembro de 2008 :  

• Continuação do estudo sobre a saúde sexual e reprodutiva do ponto de vista do 
HIV/AIDS. 

 
Salta, setembro de 2009 :  

• Adoção de uma resolução sobre a gripe A (H1N1). 
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Mar del Plata, novembro de 2011 : 

• Início do estudo sobre a mortalidade infantil. 

• Adoção de uma resolução preliminar sobre a mortalidade infantil. 

 

Plano de Trabalho 

Considerando o conteúdo das últimas reuniões, as modificações introduzidas durante a 
IX Assembléia Geral da COPA no Regulamento das Comissões permanentes temáticas de 
trabalho, o Plano do Presidente da COPA 2010-2012 e o Plano de Trabalho 2010-2011, 
propõe-se a adoção de um plano de trabalho baseado em dois eixos principais: a dinamização 
da Comissão e o estudo de dois temas paralelos. 
 

1. Dinamização da Comissão 

Propõe-se a implantação das seguintes medidas com o objetivo de dinamizar os trabalhos da 
Comissão: 

• Adotar o presente Plano de Trabalho na próxima reunião da Comissão (cidade de 
Québec, Canadá, 8 de setembro de 2011); 

• Solicitar a participação e, em seguida, definir a lista dos membros permanentes da 
Comissão; 

• Nomear um relator para cada tema estudado; 
• Assegurar o acompanhamento das resoluções e um estudo a fundo e sequencial dos 

temas analisados; 
• Fazer uma reunião da Comissão no lapso de tempo entre as duas próximas 

Assembléias Gerais. A próxima reunião da Comissão será em Cuba, dias 27 e 28 de 
outubro de 2011, e terá por objetivo dar continuidade ao tema da mortalidade infantil. 

• Estabelecer parcerias com outros organismos regionais e internacionais que 
compartilham o estudo de temas semelhantes. 
 

 
2. Temas de estudo 

a) Continuação e posicionamento em relação à temática da mortalidade infantil. 

Será realizada uma reunião da Comissão em La Havana, Cuba, nos próximos dias 27 e 28 de 
outubro. O estudo do tema da mortalidade infantil será, então, concluído. 

b) Continuação do estudo do tema água, saúde e pobreza  

Tratando-se de uma problemática importantíssima e preocupante, esse tema requer uma 
análise detalhada e ampla considerada sob diferentes prismas pelos parlamentares. 
A presidência propõe, então, que o estudo desse tema seja prosseguido no período 2011-2012. 
A Reunião da cidade de Québec possibilitará que os parlamentares se familiarizem com esse 
tema e iniciem as discussões. A nomeação de um relator possibilitará a realização de uma 
análise mais ampla e o estabelecimento de um maior foco às pistas de ação para a Comissão, 
que poderão ser discutidas em uma futura reunião de trabalho da Comissão. 
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c) Doenças crônicas  

Atualmente, há um crescente número de pessoas que sofre e morre de doenças crônicas, 
como diabetes, vários tipos de câncer, artrite e doenças cardiovasculares e respiratórias 
crônicas. Em 2005, calcula-se que 35 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas1, 
representando o dobro do número de mortes por doenças infecciosas (HIV, malária, 
tuberculose, etc.). O número de mortes causadas por doenças infecciosas e subnutrição  
diminuiu, ao passo que o número de mortes decorrentes de doenças crônicas deve sofrer de 
um aumento de 17% até 20152. Embora alguns fatores de risco, como idade, sexo e 
constituição genérica são imutáveis, os fatores vinculados ao comportamento podem ser 
mudados, como: tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo ou alimentação prejudicial à 
saúde. Por exemplo, no Canadá, de cada cinco canadenses pelo menos quatro convivem com 
no mínimo um fator de risco de doenças crônicas que pode ser mudado. As condições das 
atividades de impactos sociais, econômicos e físicos influenciam e orientam o comportamento 
e, além do mais, exercem um efeito indireto nos demais fatores biológicos3. O reconhecimento 
dessas condições e desses fatores de risco comuns são os alicerces conceituais de uma 
abordagem integrada das doenças crônicas. As doenças crônicas representam também um 
importante custo para a sociedade. O custo anual da diabetes está calculado em 65 bilhões de 
dólares americanos para a região da América Latina e Caribe em 2000, sendo que, desde 
então, esse custo tem constantemente aumentado4. Várias ações podem ser tomadas pelos 
Estados para prevenir essas doenças crônicas. Eis o motivo pelo qual a COPA poderia dedicar 
especial atenção a essa problemática que se tornou tão preocupante. 

 
3. Calendário 
A Secretaria da Comissão propõe calendário a seguir: 
 
a. XI Assembléia Geral 
Local : Cidade de Québec 
Data : 8 de setembro de 2011 
Conteúdo :  i) Adoção do Plano de Trabalho da Comissão 2011-2012 
 ii) Palestra sobre o tema água, saúde e pobreza  
 iii) Nomeação de um relator sobre a questão água, saúde e pobreza. 
 iv)  Definição da lista dos membros permanentes da Comissão. 
                       
 
b. Reunião da Comissão 
Local : Cuba 
Data : 27 e 28 de outubro de 2011 
Conteúdo :  i) Sessões, mesas redondas e debates sobre saúde materna e mortalidade 

infantil e tuberculose, e posicionamento em relação mortalidade infantil e 
saúde materna. 

                                                 
1 Pan American Health Organization, Regional Strategy and Plan of action on an Integrated Approach to the 

Prevention and Control of chronic Diseases, Washington, D.C., PAHO, 2007,p.3. 
2 Ibid., p.3.  
3Agence de la santé publique du Canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/facteurs_risque-risk_factors-  fra.php, 
consulté le 7 juillet 2011.  
4 Pan American Health Organization, Op. cit., p.1.  
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 ii) Preparação da reunião da Comissão que será realizada no marco da 
XII Assembléia Geral da COPA. 

 
 
c. XII Assembléias Geral 
Local : A ser definido. 
Data : A ser definida. 
Conteudo :  i) Palestra sobre doenças crônicas. 
 ii) Nomeação de um relator para o tema "doenças crônicas". 
                      iii) Entrega do relatório sobre o tema "água, saúde e pobreza". 
 iv) Escolha do tema de trabalho da Comissão para a XIII Assembléia Geral da 

COPA. 
 
d. Reunião da Comissão 
Local : A ser definido. 
Data : A ser definida. 
Conteudo :   i) Sessões, mesas redondas e debates sobre doenças crônicas. 
                       
 
 


