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A 136º Sessão do Comitê Executivo (CE136) recomendou a descontinuação das 
atividades do Instituto Pan-Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses (INPPAZ). Ao 
mesmo tempo, solicitou que a Diretora da OPAS/OMS reorganizasse e melhorasse a capacidade 
de cooperação técnica em inocuidade dos alimentos no nível nacional, sub-regional e regional e 
apresentasse ao 46º Conselho Diretor uma atualização do planejamento da cooperação técnica 
para o biênio 2006-2007. A presente proposição está fundamentada no documento RIMSA14/6 
“Proposta de Plano de Ação de Cooperação Técnica em Inocuidade de Alimentos da 
OPAS/OMS, 2006-2007”, aprovado pela Reunião Interamericana de Nível Ministerial sobre 
Saúde e Agricultura (Resolução RIMSA14.R7). Além disso, responde à nova política regional de 
orçamento da OPAS, de buscar alternativas que possibilitem uma maior racionalidade no uso dos 
recursos disponíveis. Propõe-se a formação de um Grupo Técnico especializado em inocuidade de 
alimentos, o qual estará localizado fisicamente nas instalações do Centro Pan-Americano de 
Febre Aftosa, no Brasil. Adicionalmente, assessores internacionais com responsabilidades 
interpaíses estarão localizados na Argentina, Barbados, Brasil, Guatemala, Jamaica, México, Peru 
e Venezuela. Igualmente, propõe-se o fortalecimento das redes globais e regionais de inocuidade 
de alimentos para disseminação de informação e capacitação; melhorar a gestão e coordenação de 
recursos com outras instituições em nível interno e externo.  
 

Os esforços de cooperação durante o biênio 2006-2007 serão orientados a fortalecer os 
componentes básicos dos sistemas de inocuidade de alimentos por meio de projetos em avaliação, 
gestão e comunicação de riscos e educação. A vontade e decisão política dos Estados Membros 
em destinar, promover a mobilização e a coordenação de recursos em nível nacional, sub-regional 
e regional é uma condição sine qua non para avançar rumo ao objetivo comum de reduzir os 
impactos sanitários, sociais e econômicos associados à ocorrência das doenças diarréicas 
transmitidas pela água e alimentos e à presença de contaminantes microbiológicos e químicos nos 
alimentos. 
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Antecedentes e situação atual  
 
1. Nos últimos anos, o tema da inocuidade dos alimentos adquiriu importância 
crescente em nível mundial, regional e nacional por suas repercussões na saúde pública, 
comércio e turismo. Os representantes dos países das Américas expressaram interesse 
pelo tema, ao qual outorgaram prioridade em distintos foros. A OMS e a OPAS 
respondem à demanda e prioridade de cooperação técnica em inocuidade dos alimentos 
dos países em diversas formas. 
 
2. Em 2000, a 53ª Assembléia Mundial da Saúde (Resolução WHA53.15) 
identificou a inocuidade dos alimentos como prioridade para a cooperação técnica, o que 
se reflete numa das áreas de trabalho da OMS para o biênio 2006-2007. Introduziram-se 
modificações na estrutura organizacional da OMS para responder de maneira mais efetiva 
à cooperação técnica em inocuidade de alimentos. Refletindo a tendência moderna de 
enfoque integral em inocuidade de alimentos que abrange toda a cadeia produtiva (do 
campo à mesa) as unidades de alimentos e zoonoses da OMS se fundiram no recém-
criado Departamento de Inocuidade de Alimentos, Zoonoses e Doenças Transmitidas por 
Alimentos. A justificativa é que muitas zoonoses, em particular as emergentes, são 
transmitidas por alimentos. A OPAS adotou este enfoque integrado desde 1986.  
 
3. A Unidade de Saúde Pública Veterinária é responsável pela cooperação em 
inocuidade de alimentos. O Instituto Pan-Americano de Proteção dos Alimentos e 
Zoonoses (INPPAZ) concentra um núcleo de recursos técnicos e humanos em apoio às 
atividades programadas, em coordenação com o assessor em inocuidade dos alimentos na 
sede regional, os assessores internacionais em saúde pública veterinária de países e 
interpaíses localizados em Barbados, Brasil, Guatemala, México, Peru e Venezuela, e os 
assessores nacionais ou pontos focais em saúde publica veterinária na Bolívia, Colômbia, 
Cuba, Haiti, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. Os assessores situados nesses 
países (internacionais e nacionais) prestam cooperação técnica integrada para o 
desenvolvimento dos planos regionais de inocuidade dos alimentos, zoonoses e febre 
aftosa. 
 
4. Em setembro de 2000, o 42º Conselho Diretor da OPAS aprovou o Plano 
Regional de Inocuidade dos Alimentos (Resolução CD42.R3) e encomendou sua 
execução ao INPPAZ. Além disso, em 2001 o 43º Conselho aprovou a Resolução 
CD43.R5, mediante a qual adotou a resolução RIMSA12.R3 e criou a Comissão Pan-
Americana de Inocuidade dos Alimentos (COPAIA) como instância regional de 
coordenação intersetorial em matéria de inocuidade dos alimentos. 
 
5. Em abril de 2005, a 14ª Reunião Interamericana de Nível Ministerial sobre Saúde 
e Agricultura (RIMSA14) considerou os documentos Relatório final da 4a Reunião da 
Comissão Pan-Americana de Inocuidade dos Alimentos (Documento RIMSA14/7) e 
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Proposta de Plano de Ação de Cooperação Técnica em Inocuidade dos Alimentos da 
OPAS/OMS, 2006-2007 (Documento RIMSA14/6). A RIMSA14 solicitou à Diretora que 
fortalecesse a cooperação técnica em inocuidade dos alimentos, particularmente em nível 
local, como um componente da estratégia de comunidades saudáveis e produtivas, e 
promovesse a mobilização de recursos externos (Resoluções RIMSA14.R2 e 
RIMSA14.R7)  
 
6. A 136ª Sessão do Comitê Executivo (CE136) considerou os documentos 
Estratégia para o futuro dos Centros Pan-Americanos (Documento CE136/12, Rev.1) e 
Estratégia para o futuro dos Centros Pan-Americanos: razões para descontinuar o 
INPPAZ (CE136/INF/8, Add. I, Rev.1).  
 
7. O CE136 apoiou a desativação das atividades do INPPAZ mediante a Resolução 
CE136.R8. Além disso, solicitou que a Diretora da OPAS/OMS reorganizasse e 
melhorasse a capacidade de cooperação técnica em inocuidade dos alimentos no nível 
nacional, sub-regional e regional, e apresentasse ao 46º Conselho Diretor uma atualização 
do planejamento da cooperação técnica para o biênio 2006-2007. 
 
Estratégias de cooperação técnica 
 
8. Os esforços de cooperação durante o biênio 2006-2007 se orientarão ao 
fortalecimento dos componentes básicos dos sistemas de inocuidade dos alimentos por 
meio de projetos relacionados com: 
 
(a) Avaliação de riscos: mediante o fortalecimento da vigilância epidemiológica das 

doenças transmitidas pelos alimentos e a monitoração dos contaminadores 
microbiológicos e químicos nos alimentos. 

 
(b) Gestão de riscos: por meio da avaliação sistemática de riscos para a formulação 

de programas integrados e intervenções em inocuidade dos alimentos. 
 
(c) Comunicação de riscos e educação: mediante a promoção da adaptação, 

validação e adoção do manual para a aplicação das cinco chaves da OMS para a 
inocuidade dos alimentos em escolas, mercados e comunidades, em particular nos 
países prioritários e nas comunidades mais desprotegidas, e por meio da 
formulação de programas de educação presencial e a distância. 

 
9. A contaminação deliberada dos alimentos por agentes químicos, biológicos ou 
radionucleares pode ocorrer em qualquer ponto vulnerável da cadeia alimentar, desde o 
campo até a mesa. Os efeitos imediatos mais destacados das armas biológicas ou 
químicas são a doença e morte, as repercussões econômicas e comerciais, a repercussão 
sobre os serviços de saúde pública e as conseqüências sociais e políticas. A maneira  mais 
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eficiente e eficaz de combater muitos tipos de emergências, incluindo o terrorismo 
alimentar, consiste em adotar precauções sensatas, além de contar com uma sólida 
capacidade de vigilância e resposta. 
 
10. Em coordenação com as sedes da FAO e a OMS, será consolidada a Rede 
Internacional de Autoridades de Inocuidade dos Alimentos (INFOSAN) e se promoverá e 
coordenará a participação dos países da América Latina e do Caribe no Codex 
Alimentarius. A vontade e decisão política dos Estados Membros em destinar e promover 
a mobilização e a coordenação de recursos nacionais, sub-regionais e regionais é uma 
condição sine qua non para avançar rumo ao objetivo comum de reduzir os efeitos 
sanitários, sociais e econômicos associados com a apresentação das doenças diarréicas 
transmitidas pela água e pelos alimentos, e com a presença de contaminadores 
microbiológicos e químicos nos alimentos. Uma descrição detalhada da estratégia de 
cooperação técnica encontra-se no documento Proposta de Plano de Ação de 
Cooperação Técnica em Inocuidade dos Alimentos da OPAS/OMS, 2006-2007 (Doc. 
RIMSA14/6) e no Documento oficial “Projeto de Orçamento por Programas da 
Organização Pan-Americana da Saúde para o exercício financeiro 2006-2007”, que se 
apresentará ao 46o Conselho Diretor da OPAS em sua reunião de setembro de 2005. 
 
Proposta de Reorganização da Cooperação Técnica em Inocuidade dos Alimentos 
da OPAS/OMS, 2006-2007 
 
11. A presente proposta se fundamenta no documento Proposta de Plano de Ação de 
Cooperação Técnica em Inocuidade dos Alimentos da OPAS/OMS, 2006-2007 
(RIMSA14/6), aprovado pela 14ª Reunião Interamericana de Nível Ministerial sobre 
Saúde e Agricultura (Resolução RIMSA14.R7). Além disso, responde à nova política 
regional de orçamento da OPAS no sentido de buscar alternativas que possibilitem uma 
maior racionalidade no uso dos recursos disponíveis. 
 
12. No caso particular da inocuidade dos alimentos, e diante da desativação do 
INPPAZ, procura-se reduzir os custos operacionais mediante a utilização da infra-
estrutura e serviços já existentes no âmbito da Unidade de Saúde Pública Veterinária e 
nas Representações da OPAS nos países para conseguir uma melhor coordenação dos 
recursos humanos, equipamentos e sistemas operacionais necessários para a cooperação 
técnica nesta matéria. A diminuição de gastos operacionais permitirá redirecionar os 
recursos em novas modalidades de cooperação técnica por meio do fortalecimento do 
recurso humano de excelência, a transferência de experiências e a mobilização de 
recursos humanos entre os países.  
 
13. A proposta se baseia na otimização dos recursos humanos e institucionais 
disponíveis na Organização em nível regional, sub-regional e nacional, fortalecimento 
das redes de vigilância epidemiológica e de capacitação que já existem e uma melhor 
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coordenação com instituições nacionais de excelência e os Centros Colaboradores da 
OMS, em associação com outras organizações internacionais e o setor privado. 
 
14. A capacidade existente no PANAFTOSA em termos de serviços administrativos 
(recursos humanos, finanças, compras, serviços gerais, manutenção); serviços de 
laboratório incluindo bio-segurança; estatísticas e vigilância epidemiológica; tecnologia 
da informação e comunicação social, atenderão as necessidades de maneira unificada aos 
três componentes de cooperação técnica em saúde pública veterinária (alimentos, 
zoonoses e febre aftosa). No Comitê de Planejamento e Orçamento em março de 2006 
será apresentada uma proposta detalhada sobre a reestruturação da Unidade de Saúde 
Pública Veterinária.  
 
15.  Especificamente, se propõem as seguintes alternativas para a reorganização e 
modernização da cooperação técnica em inocuidade dos alimentos para o biênio 2006-
2007: 
 
Organização de um grupo técnico especializado em inocuidade dos alimentos 
 
16. O Grupo Técnico terá sua sede no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa 
(PANAFTOSA) e estará sob a supervisão do Chefe da Unidade de Saúde Publica 
Veterinária. O grupo técnico será formado inicialmente por:  
 
• Um profissional a cargo da coordenação das atividades de cooperação técnica no 

campo; 
 
• Um profissional a cargo dos sistemas de vigilância epidemiológica das doenças 

transmitidas por alimentos e dos sistemas de inspeção; 
 
• Um profissional a cargo dos serviços de análise e manejo de qualidade dos 

laboratórios de alimentos e dos sistemas de capacitação e educação a distância em 
inocuidade dos alimentos; 

 
• Um profissional nacional a cargo da criação, operação e manutenção dos sistemas 

eletrônicos; 
 
• Dois assistentes de escritório. 
 
17. O espaço físico para o funcionamento do Grupo Técnico foi identificado no 
PANAFTOSA. 
 
Redistribuição do pessoal profissional aos países (Representações OPAS/OMS) 
 



CD46/11  (Port.) 
Página 7 

 
 

• Criação de um cargo de Assessor Interpaíses em Saúde Pública Veterinária 
(SPV), com ênfase em inocuidade dos alimentos, na Representação da 
OPAS/OMS na Argentina. 

 
18. O assessor terá como principais funções: a) Prestar cooperação técnica à 
Argentina no campo da SPV, com ênfase em alimentos; b) Assessorar a Comissão 
Nacional de Alimentos (CONAL) na elaboração de um plano estratégico sobre 
inocuidade dos alimentos para a Argentina; c) Coordenar o acordo de cooperação técnica 
de capacitação em sistemas modernos de inspeção entre a OPAS e a Secretaria de 
Agricultura da Argentina; d) Coordenar com as universidades argentinas o consórcio de 
universidades para programas de educação a distância em inocuidade dos alimentos; e e) 
Apoiar outras atividades em coordenação com o assessor interpaíses para a sub-região do 
cone sul, localizado no Brasil, e coordenar a cooperação com outras agências 
internacionais de cooperação técnica e o setor privado. A ênfase da cooperação técnica 
do consultor estará enfocada no consumo interno e comércio internacional de alimentos. 
 
• Criação de um cargo de Assessor Interpaíses em Inocuidade dos Alimentos na 

Representação da OPAS/OMS na Caribe. 
 
19. O consultor trabalhará em estreita cooperação com o Caribbean and Food 
Nutrition Institute (CFNI), o Caribbean Epidemiology Center (CAREC) e as 
Representações da OPAS/OMS nos países. Terá como função principal a coordenação 
das atividades de cooperação técnica sobre inocuidade dos alimentos com as autoridades 
nacionais dos países do Caribe não latino, outras organizações de cooperação técnica e o 
setor privado, com ênfase em: a) Estabelecimento de sistemas de vigilância 
epidemiológica, serviços de inspeção e rede de laboratórios de análise dos alimentos; b) 
Realização de estudos e organização de planos de análise de risco (avaliação, gestão e 
comunicação); c) Organização e promoção de atividades de capacitação em pesquisas de 
casos e surtos de doenças transmitidas pelos alimentos, assim como de informação, 
educação e promoção da inocuidade dos alimentos. A ênfase estará enfocada no turismo 
e importação de alimentos. 
 
• Transferência do cargo de Assessor Interpaíses em Saúde Pública Veterinária da 

Representação da OPAS/OMS no Panamá à Representação na Guatemala. 
 
20. A transferência já foi aprovada e se iniciou o processo de seleção do assessor. A 
ênfase do trabalho do assessor será na inocuidade dos alimentos, e as tarefas serão 
realizadas em estreita coordenação com o Instituto de Nutrição para a América Central e 
o Panamá (INCAP) e as Representações da OPAS/OMS na sub-região da América 
Central. O assessor atuará como elemento de ligação com os ministérios da agricultura, o 
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), a Organização 
Internacional Regional de Sanidade Agropecuária (OIRSA) e o setor privado em matéria 
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de alimentos, zoonoses e outras atividades de cooperação técnica no campo da saúde 
pública veterinária. A ênfase será em segurança alimentar. 
 
Transformação de cargos de país em cargos interpaíses ou sub-regionais 
 
21. Os cargos de Assessor de País em Saúde Pública Veterinária no Brasil, México e 
Venezuela passarão a ser cargos interpaíses, com o propósito de ampliar a cobertura da 
cooperação técnica, em particular no que se refere à inocuidade dos alimentos, aos países 
que não dispõem de assessor específico nesta área. Será formulado um programa de 
atualização dos assessores internacionais e nacionais de países com o fim de adequar suas 
competências às necessidades de cooperação técnica em inocuidade dos alimentos. 
 
Fortalecimento e ampliação das redes globais e regionais de cooperação e os sistemas 
de informação em inocuidade dos alimentos  
 
22. Na última década, foram formuladas várias iniciativas para impulsionar os 
programas nacionais de inocuidade dos alimentos que demonstraram ser de grande 
utilidade para a harmonização de procedimentos, intercâmbio de dados, tomada de 
decisões baseadas em dados científicos e aumento da transparência da informação. 
Integram as redes instituições nacionais públicas e privadas, inclusive universidades e 
órgãos internacionais. Adiante, enumeram-se as redes existentes: 
 
Globais 
 
• Rede Internacional de Autoridades Nacionais em Inocuidade dos Alimentos da 

OMS (INFOSAN). Coordenação regional: Grupo Técnico em Inocuidade de 
Alimentos, OPAS/OMS; 

 
• Rede Global Salm-Surv da OMS para a vigilância epidemiológica de salmonellas 

e outros patógenos transmitidos por alimentos (GSS). Ponto focal regional: 
Instituto Malbrán, Ministério da Saúde, Argentina. 
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Regionais 
 
• Sistema Regional de Vigilância das Doenças Transmitidas por Alimentos 

(SIRVETA). Ponto focal: PANFATOSA, OPAS/OMS; 
 
• Rede Pulse-Net de Subnotificação Molecular na América Latina para a Vigilância 

de Doenças Transmitidas pelos Alimentos. Ponto focal regional: CDC, Atlanta, 
EUA; 

 
• Rede Interamericana de Laboratórios de Análise dos Alimentos (RILAA). Ponto 

focal regional: OPAS/OMS - FAO; 
 
• Consórcio de Universidades da América Latina e Caribe para Pesquisa e 

Educação a Distância em Inocuidade dos Alimentos. Ponto focal: Argentina; 
 
• Base de dados de Legislação Alimentar em texto completo (LEGALIM) para 

atualização e harmonização de padrões de acordo com o Codex Alimentarius. 
Ponto focal: Argentina; 

 
• Biblioteca Virtual em Saúde Pública Veterinária. Ponto focal: BIREME, 

PANAFTOSA, OPAS/OMS (BVS PANAFTOSA); 
 
• Sistema de educação a distância (via Internet) - cursos sobre qualidade dos 

laboratórios de análise dos alimentos (cursos webcast). Ponto focal: Grupo 
Técnico em Inocuidade de Alimentos, OPAS/OMS. 

 
23. Um valor agregado das redes é o intercâmbio facilitado de informação sobre 
temas de interesse comum em tempo real e a formulação de programas de capacitação 
para o pessoal das instituições que formam as redes.  
 
Gestão e coordenação de recursos disponíveis 
 
24. A fim de melhorar a gerência de recursos com ênfase na inocuidade dos 
alimentos, se propõem as seguintes ações:  
 
No nível interno 
 
• Coordenar o planejamento e execução de atividades entre as Representações nos 

países, o Grupo Técnico de Inocuidade dos Alimentos e o coordenador da Sede 
em Washington, DC, assim como com outras unidades, áreas e os centros 
especializados da OPAS (CAREC, CFNI e INCAP); 
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• Formular um plano de atualização em inocuidade dos alimentos, com ênfase na 

gestão do conhecimento, para o pessoal técnico da Unidade de Saúde Pública 
Veterinária; 

 
• Ampliar o portal sobre inocuidade dos alimentos no âmbito da Biblioteca Virtual 

em Saúde Pública Veterinária que está sendo estabelecido com o apoio de 
BIREME. 

 
No nível externo 
 
• Fortalecer os acordos de cooperação que já existem e estabelecer novos acordos 

estratégicos com instituições nacionais, sub-regionais, regionais e mundiais de 
excelência, assim como órgãos públicos e privados, inclusive organizações não 
governamentais;  

 
• Revisar os termos de referência e promover uma maior participação em iniciativas 

estratégicas dos Centros Colaboradores da OMS em inocuidade dos alimentos; 
 
• Promover a utilização da capacidade disponível nas universidades dos países para 

o desenvolvimento de pesquisas e a criação de programas de capacitação. 
 
Distribuição de recursos financeiros regulares (RB) 2006-2007 
 
25. O quadro seguinte mostra a distribuição de recursos financeiros regulares para a 
cooperação técnica em inocuidade dos alimentos. 
 
 

Nível  Cargos Nº de cargos de  
cooperação 
técnica 

Total 

Regional 1.195.084a 438.098c 1.633.182 
Sub-regional  20.000 20.000 
Países 185.956b 445.900 631.856 
Total  1.381.040 903.998 2.285.038 

 
a Quatro profissionais e um  cargo de serviços gerais.  
b dois profissionais. 
c Inclui um cargo profissional nacional e dois auxiliares de escritório. 
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Centros Colaboradores da OMS sobre Inocuidade dos Alimentos 
 

 
1. Centro Colaborador da OMS para Avaliação de Riscos e Identificação de Riscos 

em Alimentos de Origem Animal. Food Safety Research Program - Iowa State 
University 

 
2. Centro Colaborador da OMS para Vigilância, Epidemiologia e Controle de 

Salmonella e Outras Doenças Transmitidas por Alimentos, U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Infectious Diseases, 
Division of Bacterial and Mycotic Diseases, Foodborne and Diarrheal  Diseases 
Branch, Foodborne Disease Epidemiology Team, WHO Global Salm-Surv Team 

 
3. Centro Colaborador da OMS sobre Virologia de Alimentos, Food Safety Unit, 

Department of Population Health and Reproduction, School of Veterinary Medicine, 
University of California  

 
4. Centro Colaborador da OMS para Monitoração da Contaminação de Alimentos, 

“Bureau of Chemical Safety, Food Directorate, Health Canada 
 
5. Centro Colaborador da OMS para Avaliação de Riscos em Inocuidade dos 

Alimentos, Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, University of 
Maryland – College Park. 
 

6. Centro Colaborador da OMS para Monitoração da Contaminação de Alimentos, 
Laboratorio Nacional de Salud, Guatemala 

 
7. Centro Colaborador da OMS para Monitoração da Contaminação de Alimentos, 

Division of Contaminants Chemistry Center Food Safety and Applied Nutrition, US 
FDA 
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REDES NACIONAIS DA REDE INTERAMERICANA DE LABORATÓRIOS DE 
ANÁLISE DE ALIMENTOS (RILAA) 

 
 
Com base nos artigos 2 a 5 de seus Estatutos, a ação da RILAA se desenvolve dentro dos 
países através das redes nacionais de laboratórios de análise de alimentos. Os seguintes 
países contam com redes: 
 

País Nome da Rede Desde Contato 
Uruguai Red Nacional de 

Laboratorios de Análisis     
de Alimentos-RENLAA 

Novembro 27, 
1998 

Dra. Delvey Anchieri - 
MSP 

Venezuela Red Venezolana de 
Laboratorios de Análisis de 
Alimentos - REVLAA 

Outubro 15, 1999 Dra. Betsi Bastardo - 
INHRR 

Uruguai Red Nacional Municipal de 
Laboratorios de Análisis de 
Alimentos  

Agosto 1, 2000 Dr. Nilo Perdomo – 
IM Maldonado 
Dr. Gustavo 
Lancibidad – IM 
Montevideo 

Bolívia Red de Laboratorios 
Oficiales de Análisis de 
Alimentos- RELOAA 

Abril 23, 2003 Dra. Maria Rosa 
Pantoja Vacaflor - 
INLASA 

Brasil Rede Brasileira de  
Laboratórios Analíticos em 
Saúde - REBLAS 

Novembro 6, 
2003 

Dr. Galdino Guttmann 
Bicho - ANVISA 

Argentina  Não formalizada  Dra. Celia Puglisi – 
INTI  
Dra. Susana Gandia – 
INAL 
Dra. Veronica Torres 
Leedham - SENASA 
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ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

 

XII REUNIÃO INTERAMERICANA, A NÍVEL 
MINISTERIAL, SOBRE SAÚDE E AGRICULTURA 

 
São Paulo, Brasil, 2 a 4 de maio de 2001 

 
 
 

  
RESOLUÇÕES 

 
 

RIMSA12.R3 
 
 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO PAN-AMERICANA DE INOCUIDADE DE 
ALIMENTOS (COPAIA) 

 
A 12.a REUNIÃO INTERAMERICANA,  
 
 Tendo visto o documento RIMSA12/11: Proposta para a criação da Comissão 
Pan-Americana de Inocuidade de Alimentos (COPAIA); 
 

Considerando que durante os últimos 10 anos ocorreram no mundo importantes 
surtos de enfermidades transmitidas por alimentos que alertaram as autoridades dos 
países sobre a necessidade de tomar medidas para evitar o risco da sua transmissão à 
população e os prejuízos  econômicos por alimentos contaminados; 
 

Considerando que a situação da inocuidade de alimentos no mundo foi 
recentemente analisada na 53a Assembléia Mundial de Saúde da OMS, a qual emitiu uma 
resolução (WHA53.15) que estabelece a inocuidade de alimentos como uma prioridade e 
faz as recomendações correspondentes aos Estados Membros e à Diretora Geral da OMS; 
 

Levando em conta a resolução CD42.R3, mediante a qual o Conselho Diretor da 
OPAS aprovou o plano estratégico da OPAS sobre a proteção de alimentos para a Região 
das Américas, e solicitou ao Diretor que estudasse a possibilidade da criação de uma 
Comissão Regional de Inocuidade de Alimentos para a elaboração de políticas regionais 
nesta área;  
 

Considerando que a criação da Organização Mundial do motivou os países a 
revisarem as suas políticas e a adotarem as normas do Codex Alimentarius, como base 
científica e técnica para garantir que os alimentos consumidos pela população tenham as 
condições sanitárias apropriadas, e para facilitar o seu comércio internacional; 
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Reconhecendo que uma comissão desse nível permitirá que os líderes dos setores 

da saúde, da agricultura, os produtores e os consumidores, assim como os organismos 
internacionais, colaborem para o desenvolvimento e a coordenação  da cooperação 
técnica nas áreas prioritárias de ação, para que os povos das Américas tenham acesso à 
alimentação sadia; e 
 
 Levando em conta o apoio á proposta de instituir a Comissão Pan-Americana de 
Inocuidade de Alimentos e o amplo debate sobre os regulamentos propostos,  
 

RESOLVE: 
 
1. Parabenizar a decisão dos Governos de incluir em suas agendas políticas a 
questão da inocuidade de alimentos, dando a máxima prioridade à mesma e encorajá-los 
a organizar programas que envolvam todos os setores e instituições relacionadas com a 
inocuidade de alimentos. 
 
2. Aprovar a criação da Comissão Pan-Americana de Inocuidade de Alimentos 
(COPAIA). 

 
3. Solicitar ao Diretor da OPAS que: 
 
(a) providencie o apoio técnico e orçamentário para as operações da COPAIA; 
 
(b) convoque um pequeno grupo de trabalho para que compile os comentários sobre o 

alcance, a estrutura do trabalho e os termos de referência da COPAIA, formulados 
durante a realização da RIMSA XII, e apresente-los a COPAIA;  

 
(c) convoque uma sessão da COPAIA o quanto antes para avaliar os comentários do 

grupo de trabalho e elaborar os termos de referência para que o trabalho da 
COPAIA possa ser levado adiante. 

 
 

(Quarta sessão, 3 de maio de 2001) 
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ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

 
 

43o CONSELHO DIRETOR 
53a SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL 

 
Washington, D.C., EUA, 24 a 28 de setembro de 2001 

 
 
 

RESOLUÇÃO 
 
 

CD43.R5 
 
 

XII REUNIÃO INTERAMERICANA, EM NÍVEL MINISTERIAL, 
SOBRE SAÚDE E AGRICULTURA 

 
O 43o CONSELHO DIRETOR, 
 
 Tendo considerado o relatório final da XII Reunião Interamericana, em Nível 
Ministerial, sobre Saúde e Agricultura (Documento CD43/8); 
 
 Levando em conta a Resolução CD17.R19 que autorizou o Diretor a convocar 
essas reuniões e a Resolução RIMSA11.R3, ratificada pelo 41o Conselho Diretor, que 
aprovou mudar o nome para Reunião Interamericana, em Nível Ministerial, sobre Saúde 
e Agricultura, mantendo a sigla RIMSA; 
 
 Considerando que a RIMSA se constitui no foro intersetorial de mais alto nível 
político para estabelecer, orientar e acompanhar os assuntos de mútuo interesse entre os 
setores de agricultura e saúde; e 
 

Consciente da ampla resposta que teve a convocação feita pelo Diretor da OPAS 
para que, pela primeira vez, os ministros da saúde e da agricultura dos Estados Membros 
participem na RIMSA, 

RESOLVE: 
 
1. Fazer suas as Resoluções da RIMSA12. 
 
2. Instar os Estados Membros a continuar fortalecendo as ações intersetoriais para a 
organização e execução de planos regionais estratégicos de erradicação da febre aftosa, 
controle e eliminação das zoonoses e controle da inocuidade dos alimentos. 
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3. Agradecer ao Governo da República Federativa do Brasil, que sediou a 
RIMSA12. 
 
4. Solicitar ao Diretor: 
 
(a) que continue a convocar, a cada dois anos, os ministros da agricultura e da saúde 

para participar na RIMSA com o objetivo de avaliar a cooperação técnica em 
saúde pública veterinária e o desempenho de seus centros especializados, o 
Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA) e o Instituto Pan-
Americano de Proteção de Alimentos e Zoonoses (INPPAZ); 

 
(b) que mantenha, como temas permanentes nas reuniões da RIMSA, a inocuidade 

dos alimentos, as zoonoses, a erradicação da febre aftosa e outros assuntos 
relacionados com a saúde animal e humana; 

 
(c) que apóie a elaboração e implementação e desenvolvimento do plano de ação da 

Comissão Pan-Americana de Inocuidade dos Alimentos. 
 
 

(Quinta reunião, 26 de setembro de 2001) 












