
 

 

 

TÍTULO: O DIREITO HUMANO À SAÚDE ABORDADO PELA OPAS:ANÁLISE DO INFORME “ SAUDE
NAS AMERICAS 2012”
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE MARÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA DE OLIVEIRA RAVAZZIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): HERON FERNANDO DE SOUSA GONZAGA, MARIA AUGUSTA JORGE, TEREZA
LAIS MENEGUCCI ZUTIN
ORIENTADOR(ES): 



RESUMO: 

Quando falamos de direitos humanos, falamos de dinâmicas sociais que tendem a 

construir condições materiais e imateriais necessárias para conseguir determinados 

objetivos genéricos que estão fora do direito. A saúde é um direito de todos e dever 

do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas, que busquem a 

redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) é um órgão especializado do sistema americano de 

saúde e atua como agência regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

as Américas. A OPAS publicou o chamado “Saúde nas Américas” que condiz sobre 

a situação da saúde nos vários cenários da América e sobre suas atuações. 

Acreditamos que a situação da saúde, como um direito humano fundamental, deve 

ser avaliada em vários aspectos tais como as políticas públicas de saúde 

desenvolvidas pelos Estados. Órgãos mundiais como a OPAS podem sugerir e 

monitorar estas políticas, tendo assim um papel importante no exercício deste direito 

humano, haja visto o papel da organização no recente e controverso programa 

implantado no Brasil denominado “Mais médicos”.  Este projeto se propõe analisar a 

abordagem do direito humano à saúde pela OPAS, analisando-se o texto “Saúde 

nas Américas” - 2012. A partir dos resultados obtidos, tem-se objetivo visibilizar esta 

temática com o intuito de desestabilizar e, posteriormente, contribuir na 

transformação da realidade, a partir da teoria crítica de diretos humanos de Herrera 

Flores. 

 

INTRODUÇÃO: 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é a agência de saúde pública 

internacional mais antiga do mundo. Fornece a cooperação técnica e mobiliza 

parcerias para melhorar a saúde e a qualidade de vida nos países das Américas. A 

OPAS é um órgão especializada do sistema americano de saúde e atua como 

agência regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas. 

Juntamente com a OMS, a OPAS é um membro das Nações Unidas.  

 

OBJETIVOS: 

Este projeto se propõe analisar a abordagem do direito humano à saúde pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a partir de uma visão crítica dos 



direitos humanos. Para tanto, analisar o texto “Saúde das Américas - 2012”; 

investigar a aplicabilidade do texto num contexto de saúde; considerar situações de 

inviabilização de violações que ocorrem através de comparações com dados obtidos 

em contextos brasileiros; e, constatar se as práticas da OPAS respondem a uma 

consideração da saúde como direito ou estas práticas se desenvolvem sob 

consideração da saúde como variável do sistema capitalista. 

  

 

METODOLOGIA: 

Uma análise qualitativa do informe da OPAS, denominado “Saúde nas Américas”. 

Após a leitura de todo o informe, escolher-se-á alguns tópicos mais representativos 

da visão da OPAS, com relação aos aspectos essenciais para cumprimento do 

direito humano à saúde. Os dados selecionados serão analisados qualitativamente a 

partir do elemento narrativa da metodologia relacional do diamante ético idealizado 

por Joaquín Herrera Flores. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Este projeto se propõe analisar qualitativa a abordagem do direito humano à saúde 

pela OPAS, analisando-se o texto “Saúde nas Américas” – 2012. O  intuito é de 

desestabilizar e, posteriormente, contribuir na transformação da realidade, a partir da 

teoria crítica de diretos humanos de Herrera Flores. O projeto será desenvolvido no 

2º semestre do ano de 2014 e 1º semestre de 2015. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio almejados pela OPAS são superar a 

distância histórica entre os serviços de atenção à saúde e a saúde pública. O maior 

objetivo é lutar contra a pobreza e a exclusão social, garantindo a equidade de 

acesso aos serviços de saúde. A cooperação técnica da OPAS conta com projetos 

que orientam o enfoque estratégico baseado na atenção primária em saúde, na 

promoção da saúde nos determinantes da saúde, no desenvolvimento local, nos 

direitos humanos e no enfoque em gênero. 
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