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PAINEL SOBRE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: ABORDAGEM DOS 
DETERMINANTES E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE 

 
 

AGENDA PROVISÓRIA 
 
 
1. Abertura: Presidente do Conselho Diretor 
 
2. Apresentadores:  
 
A. Sir Michael Marmot: Presidente, Comissão sobre Determinantes Sociais da 

Saúde 
 
 O Dr. Marmot fará referência às recomendações da Comissão sobre 
Determinantes Sociais da Saúde (CDSS), que foi constituída publicamente em março de 
2005 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em virtude das decisões da 57a 
Assembléia Mundial da Saúde, com a missão de reunir dados e elementos probatórios das 
causas sociais e ambientais das desigualdades em saúde e sobre possíveis meios de 
corrigi-las. Mais especificamente, abordará três princípios de ação relacionados com (1) 
estratégias para melhorar as condições de vida em que a população nasce, cresce, trabalha 
e envelhece; (2) os fatores estruturais da distribuição desigual do poder, do dinheiro e dos 
recursos; (3) a sensibilização da opinião pública com relação aos determinantes sociais da 
saúde, à ampliação da base de conhecimentos, à formação e à medição da magnitude das 
desigualdades em saúde. (10 minutos) 
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B.  Dr. Wim Van Lerberghe: Diretora-Geral Adjunta, Agrupamento de Sistemas e 
Serviços de Saúde, OMS  
 
 O Dr. Lerberghe fará referência aos principais elementos que constituem a visão 
renovada da OMS em Atenção Primária de Saúde (APS), destacando especialmente o 
fortalecimento dos sistemas de saúde baseados na APS e a contribuição destes para que 
sejam atingidas as Metas do Milênio, superadas as desigualdades na atenção à saúde e 
garantido o acesso universal aos serviços de saúde. (10 minutos) 
 
 
C.  Dra. Socorro Gross-Galiano: Subdiretora, OPAS 
 
 A Dra. Gross-Galiano apresentará a perspectiva da Organização para responder ao 
mandato de proporcionar cooperação técnica para o fortalecimento dos sistemas de saúde 
baseados na APS. Enfatizará a integração de redes locais de serviços estruturados em 
torno da APS; a integração de programas de saúde (por doenças ou grupos especiais) e de 
serviços; a busca da ampliação da proteção social em saúde e da cobertura universal; o 
desenvolvimento dos recursos humanos; a ação intersetorial para enfrentar os 
determinantes da saúde; e o desenvolvimento da promoção da saúde mediante a 
articulação de políticas públicas visando atingir as Metas de Desenvolvimento do 
Milênio. (10 minutos) 
 
3.  Comentaristas 
 
• Dr. Hubert Alexander Minnis, Ministro da Saúde, Bahamas (10 minutos) 
 
• Dr. José Guillermo Maza, Ministro da Saúde, El Salvador (10 minutos) 
 
4.  Discussão plenária (35 minutos) 
 

* * * 
 
Relatores 
 
• Dr. Hernán Montenegro, Assessor Regional em Sistemas de Saúde e Serviços, 

OPAS 
 
• Dra. Marilyn Rice, Assessora Regional em Desenvolvimento Sustentável e Saúde 

Ambiental, OPAS 
 

- - -- 


