AGENDA
Reunião Regional de Dirigentes Nacionais de Vigilância, Prevenção e Controle de
Doenças dos países da América Latina e o Caribe
IV Reunião de Chefes Nacionais de Epidemiologia nas Américas
Brasília, Brasil
15-16 de Outubro de 2012

Segunda-feira, 15 de Outubro de 2012
Objetivos:

•

Apoiar os países a cumprir com os planos de extensão, monitorar o progresso e
manutenção das capacidades básicas do Regulamento Sanitário Internacional.

•

Debater as melhores práticas no desenvolvimento e acompanhamento de planos
de ação integrados para doenças transmissíveis negligenciadas.

•

Obter observações e sugestões dos Estados-Membros em relação ao quadro
regional para o acompanhamento da estratégia de prevenção e controle de
doenças crônicas (DCNT).

•

Debater sobre as estratégias potenciais para apoiar o aumento da capacidade de
epidemiologia na Região, considerando a situação atual da saúde, cargas
mórbidas, e ameaças para a saúde pública.

•

Promover a troca de experiências e fomentar a colaboração horizontal entre os
países participantes.

8:00-8:30am

Inscrição

8:30-9:00am

Abertura da Reunião – Dr. Joaquin Molina
Palavras de Boas-vindas – Dr. Jarbas Barbosa
Palavras de Boas-vindas – Dr. Marcos Espinal

9:00-10:45am

Primeira Sessão: Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (9:00-12:30):

10:45-11:00am
11:00am – 12:00pm

•

Estado da implementação do RSI na Região das Américas (15 minutos)
Dra. Roberta Andraghetti

•

Desafios enfrentados na implementação dos planos de extensão do RSI
para junho de 2012 (45 minutos)
3 apresentações de países (Dominica, El Salvador, Uruguai)

•

O que tem feito os países para cumprir com as capacidades básicas de
vigilância e resposta: e para manter suas capacidades? (45 minutos)
3 apresentações de países (Brasil, Costa Rica, Estados Unidos)

INTERVALO
•

Como a OPAS pode facilitar o intercambio entre os países para compartir
experiências e cumprir com o prazo solicitado? (30 minutos)

•

Implementação da Resolução WHA65.23: progressos de monitoramento e
manutenção de capacidades básicas. Papel do Comitê de Revisão do RSI
Apresentação do Canada (15 minutos) e sessão plenária (15 minutes)
12:00pm-– 12:30pm

•

Sessão Plenária: Perguntas/Recomendações/Conclusões
Moderador: Dr. Sylvain Aldighieri

Painel de debate com países participantes; moderado pelo coordenador da sessão
12:30-2:00pm

ALMOÇO

AGENDA (cont.)
2:00-3:30pm

Segunda sessão: Doenças Negligenciadas em Eliminação (DNE) (2:00–5:30):
•
•

Para a eliminação das DNE e a Resolução CD49.R19
(Dr. Luis Gerardo Castellanos) (30 minutos)
Dificuldade enfrentadas pelos países na eliminação das DNEs, melhores práticas
e boas experiências no desenvolvimento de planos nacionais integrados para as
DNEs. (60 minutos)
(Dr. Santiago Nicholls)
4 apresentações de países (Brasil, El Salvador, Honduras, Suriname)

3:30-3:45pm

INTERVALO

3:45-5:00pm

•

•
5:00-5:30pm

•

Monitoramento, avaliação e vigilância das DNEs: Práticas e perspectivas a nível
regional e internacional (40 minutos)
Guías da OMS em avaliação e monitoramento, e experiência da OPAS em
implementar o componente do monitoramento e avaliação dos planos nacionais
integrados para as DNEs nas Américas.
Apresentação Regional (Dr. Santiago Nicholls)
Novo desafio na Região: Hepatites Viral (Dr. Luis Gerardo Castellanos)
(35 minutos)
Sessão Plenária: Perguntas/Recomendações/Conclusões
Moderadores: Drs. Luis Gerardo Castellanos, Ana Nilce Elkhoury

Panel session with country participation; moderated by coordinators of session

Terça-feira, 16 de Outubro de 2012
8:30-10:00am

Terceira sessão: Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (8:30-12:00):
•

Debate sobre monitoramento da saúde pública das DCNTs baixo o contexto da
reunião de alto nível das Nações Unidas sobre as doenças crônicas não
transmissíveis (45 minutos)
Apresentação Regional (Dr. James Hospedales); 2 apresentações de países (Brasil,
Costa Rica)
Como as DCNTs entram nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs)?
(Dr. Joy St John, Barbados)

•

Discussão do marco original do monitoramento do plano de ação multi-setorial
das DCNTs (45 minutes)

•

Regional presentation (Dr. Branka Legetic); 2 country presentations (Chile, Jamaica)

10:00-10:15am

INTERVALO

10:15-11:00am

• Debate sobre o marco global e regional de monitoramento

11:00am-12:00pm

• Sessão Plenária: Perguntas/Recomendações/Conclusões
Moderador: Dr. James Hospedales

12:00-1:30pm

ALMOÇO

AGENDA (cont.)

1:30-3:00pm

Quarta Sessão: Estratégias para fortalecer a capacidade na Epidemiologia
na América Latina e o Caribe (LAC): Como estamos fazendo? (1:30–4:30):
• Panoramas da Região e objetivos da sessão
(Dr. Patricia Ruiz) (15 minutos)
•

Apresentações dos desenvolvidos da investigação epidemiológica na América
Latina e o Caribe
(Dr. Sandhi Barreto) (15 minutos)

• Apresentações sobre como podem as universidades e instituições técnicas
participar no aumento da capacidade em epidemiologia na Região
(Dr. Carlos Castillo-Salgado) (15 minutos)
•

Apresentações da experiência de TEPHINET
(Dr. Carmen Vargas Sanchez) (15 minutos)

• Apresentações das experiências dos países em atender as necessidades em
epidemiologia
(Honduras, México) (30 minutos)
3:00-3:15pm

INTERVALO

3:15-3:45pm

•

3:45-4:30pm

•

Debate estruturado no desenvolvimento de uma visão/estratégia para o aumento
da capacidade em epidemiologia na América Latina e o Caribe (30 minutos)
•

O que precisamos fazer para aumentar a capacidade de epidemiologia aplicada,
atividades praticas de epidemiologia, e epidemiologia para a toma de decisões e
desenvolvimento de políticas?

•

Qual é o papel dos ministérios, universidades, OPS e outras agências?

•

Quais são os próximos passos?

Sessão Plenária: Perguntas/Recomendações/Conclusões
Moderador: Dr. Patricia Ruiz

Discussão aberta com os países participantes; moderado pela coordenadora da sessão
4:30-5:00pm

ENCERRAMENTO

