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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado é composta por dois artigos, um teórico e outro 

baseado em pesquisa empírica, que exploram a relação entre direitos sociais e 

interesses comerciais em um processo de integração regional, com foco no 

caso do Mercosul-Saúde. O primeiro artigo realiza uma revisão bibliográfica, 

sistematizando-a em duas grandes linhas de estudo. Primeiramente, a relação 

entre comércio e direitos humanos, em particular o direito à saúde, e o 

potencial da integração regional para a sua efetivação. Em segundo lugar, as 

interpretações sobre a evolução institucional e conceitual da dimensão social 

do Mercosul. O segundo artigo apresenta os resultados do estudo empírico do 

caso das normas do Mercosul-Saúde, orientado pela hipótese de que, em 

consonância com uma suposta mudança de paradigma, as normas sanitárias 

teriam migrado da eliminação de barreiras ao livre comércio para a proposição 

de políticas integradas tendentes a dar efetividade ao direito à saúde dos 

cidadãos mercosulinos. 

Palavras-chave: Mercosul; integração regional; direito à saúde; RMS; SGT 11. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation consists of two articles, one theoretical and one empirical, that 

explore the relation between social rights and commercial interests in a regional 

integration process, focusing on the case of Mercosul-Saúde (Mercosur-

Health). The first article conducts a literature review, systematizing two main 

lines of study. First, the relationship between trade and human rights, especially 

the right to health, and the potential of regional integration to provide it with 

effectiveness. Second, the institutional and conceptual evolution of the social 

dimension of Mercosur’s integration process. The second article presents the 

results of the empirical study of Mercosur’s health rules, based on the 

hypothesis that, in line with a supposed paradigm shift, they have migrated from 

the elimination of barriers to free trade to the proposition of integrated policies to 

give effectiveness to Mercosur’s citizens right to health. 

Keywords: Mercosur; regional integration; right to health; RMS; SGT 11.  
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Figura 1: O mito da convergência... 

 

 

Fonte: Maurício de Souza. Turma da Mônica: Amizade sem fronteiras. 

 

Figura 2: ... e a realidade da divergência? 

 

 

Fonte: Quino. Mafalda. 
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Introdução 

 

O presente trabalho foi desenvolvido durante um período conturbado 

para o Mercosul, em que os sinais enviados pelos Estados Partes a respeito de 

suas expectativas sobre o futuro do projeto são, acima de tudo, ambíguas. Em 

2012, o Paraguai foi suspenso do bloco, o que possibilitou o ingresso da 

Venezuela. Por mais de um ano, pela primeira vez em sua história, não foi 

realizada a Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, e somente no final de 

julho de 2014 os cinco líderes se reuniram para discutir os rumos do bloco. 

Os quadrinhos dos cartunistas Maurício de Souza e Quino foram 

escolhidos para inaugurar este trabalho pois sintetizam de maneira lúdica duas 

visões contrastantes sobre a situação atual do Mercosul. Por um lado, tal como 

na fala dos personagens da Turma da Mônica que aparece na Figura nº 11, 

prevalece no discurso oficial do bloco a ideia de convergência ideológica e de 

reafirmação da importância do projeto comum. Por outro, como fica 

evidenciado na fala de Mafalda (Figura nº 2), o impasse comercial e os 

pronunciamentos recentes de alguns membros do bloco mostram que a 

realidade é a de divergência quanto ao seu direcionamento político. Os 

próprios analistas divergem; enquanto alguns o consideram um fracasso do 

ponto de vista econômico, outros ressaltam sua importância política e como um 

mecanismo de desenvolvimento econômico e social. 

O projeto inicial do Mercosul não faz menção expressa a uma dimensão 

social, sendo a liberalização comercial considerada o instrumento adequado 

para o desenvolvimento econômico e social dos Estados-partes (EEPP). Desde 

a década de 2000, no entanto, a agenda social vem ganhando força e espaço 

institucional, a ponto de se tornar o principal elemento dos discursos dos 

líderes do bloco. 

O presente trabalho se divide em dois artigos, um de cunho teórico, que 

consiste na revisão da bibliografia sobre o tema, e outro de caráter empírico, 

                                                             
1
 A revista em que se encontra esta tira, “Amizade sem fronteiras”, faz parte de um projeto 

idealizado pelo Instituto Mauricio de Sousa, com apoio da Itaipu Binacional e do governo 

federal brasileiro. Disponível em: <http://www.amizadesemfronteiras.org.br/o-projeto.shtml> 

[01/08/2014]. 

http://www.amizadesemfronteiras.org.br/o-projeto.shtml
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em que se expõem os resultados e conclusões da pesquisa realizada. Em 

ambos, as análises recaem sobre “a área da saúde”, tendo como foco o caso 

do Mercosul, recorte que se justifica por duas razões. Primeiro, pela cacofonia 

que permeia os debates jurídico-políticos sobre direitos sociais, que se agrava 

quando ocorre um entrelaçamento com as discussões sobre integração 

regional econômica, exigindo esforços reiterados de sistematização. Neste 

cenário, caracterizado pelo isolamento entre os que estudam o social, o político 

e o econômico, é nítida a escassez de trabalhos dedicados aos diversos 

aspectos do tema saúde. Segundo, e de maneira mais substancial, pela 

crescente importância atribuída aos direitos sociais como um dos termômetros 

do desenvolvimento de uma comunidade política, em que a saúde figura como 

talvez a mais elementar das “titularidades” (SEN, 2000) e a cooperação 

internacional, tanto em âmbito multilateral como regional, como uma possível 

ferramenta para sua concretização. 

O primeiro artigo se inicia com a revisão da literatura sobre a relação 

entre direitos humanos e comércio internacional, em específico o direito à 

saúde, e o potencial da integração regional para sua efetivação. Em seguida, 

analisa historicamente o Mercosul, tendo como foco a evolução da “dimensão 

social” da integração. Neste aspecto, o trabalho busca oferecer uma 

contribuição analítica ao explorar o conceito de “cidadania social”, presente na 

retórica e nos documentos do Mercosul. 

A revisão da literatura apresentada no primeiro artigo permitiu formular a 

hipótese de que, conforme a suposta mudança de paradigma para uma 

integração social, as normas sanitárias formuladas no âmbito do Mercosul 

teriam migrado da liberalização comercial a políticas integradas tendentes à 

efetivação do direito à saúde dos cidadãos mercosulinos. Com a apresentação 

das interpretações rivais sobre o desenvolvimento institucional do bloco, então, 

o segundo artigo procurou testar a hipótese levantada por meio de análises 

qualitativas e quantitativas das normas elaboradas no âmbito do chamado 

“Mercosul-saúde”.  

Primeiramente, com base na revisão de uma literatura mais específica, 

dedicada a compreender a dimensão social do Mercosul, e nas atas das 
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reuniões dos órgãos do Mercosul-Saúde, busca-se mapear a trajetória da 

conformação de um espaço institucional para o tema da saúde e compreender 

seu estado atual. Finalmente, para testar a hipótese norteadora deste trabalho, 

são analisadas as resoluções do GMC provenientes do SGT 11 e os acordos 

das RMS, apresentando seu conteúdo e os resultados dos principais temas 

tratados nestes dois âmbitos. 
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Artigo I – Direitos sociais, comércio internacional e integração regional: 

evolução institucional e conceitual 

1. Comércio Internacional e Direitos Humanos  

1.1. A formação e o isolamento dos sistemas multilaterais 

 

Apesar de disporem, apenas recentemente, de um vocabulário próprio, 

os direitos humanos guardam um vínculo remoto com o comércio internacional. 

Desde os primeiros intercâmbios comerciais, ao mesmo tempo em que o 

contato com outros povos poderia trazer prosperidade a uma nação, expunha-

se uma população a riscos como invasão, dominação e escravização2.  

Segundo um relatório conjunto do Escritório de Direitos Humanos da 

ONU e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP): 

“Acordos comerciais invariavelmente afetam os direitos humanos dos 

consumidores, residentes, trabalhadores, aqueles em situação de pobreza e 

outros e a habilidade dos estados de regular e proteger os direitos humanos de 

sua população. No entanto, acordos comerciais são quase sempre negociados 

sem qualquer referência ao seu impacto nos direitos à saúde, educação, 

alimentos, trabalho e água” (UNHCR, s/d:2). 

As iniciativas de regulação multilateral sobre o tema, impulsionadas pelo 

fim da Segunda Guerra Mundial, no entanto, resultaram em dois sistemas 

independentes que evoluíram paralelamente, com suas próprias lógicas e 

instituições. Apesar de ambos terem contribuído fortemente para o 

desenvolvimento do direito internacional, a interação jurídica entre eles 

permanece como de mera coexistência (ALSTON & PETERSMANN, 2005:2). 

O movimento de direitos humanos iniciado após as atrocidades 

cometidas durante a Segunda Guerra Mundial ganhou expressão formal com a 

assinatura da Carta das Nações Unidas em 1945, estabelecendo um fórum 

para o debate das questões de direitos humanos na Organização das Nações 

Unidas (ONU). Com a adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos 

                                                             
2
Os acordos internacionais que baniram o comércio de escravos e de produtos confeccionados 

com mão-de-obra escrava no século XIX representaram as primeiras iniciativas de regulação 

do comportamento estatal quanto a comércio e direitos humanos (AARONSON, 2010:2). 
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(Declaração), em 1948, alterou-se o discurso das relações internacionais em 

questões de dignidade humana e paz, estabelecendo assim um ambiente 

favorável para a proteção e promoção de tais direitos (STEINER & ALSTON, 

2000:139). 

Paralelamente, como um dos esforços para promover o desenvolvimento 

econômico, a expansão do comércio internacional e a reconstrução da Europa 

após a Segunda Guerra, foi assinado, em 1947, o Acordo Geral Sobre Tarifas e 

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT), que tinha como 

objetivo reduzir as tarifas e quotas entre os 23 Estados participantes e 

estabelecer rodadas de negociações de acordos comerciais, sem qualquer 

menção aos direitos humanos3. 

Em 1994, o sistema multilateral de comércio ganhou novas proporções 

com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que substituiu o 

GATT, aumentando consideravelmente o número de Estados-membros e sua 

complexidade institucional. Expandiu-se a atuação da OMC para além de 

barreiras tarifárias com a negociação de acordos multilaterais nas áreas de 

propriedade intelectual, investimentos, serviços e barreiras técnicas, sanitárias 

e fitossanitárias. Tais acordos não fazem menção explicita aos direitos 

humanos, apesar de seu objetivo ser “elevar os níveis de vida”4.  

                                                             
3
Inicialmente, negociava-se a centralização do sistema multilateral de comércio na Organização 

Internacional do Comércio (OIC), cujo acordo constitutivo foi um dos Acordos de Bretton Woods 

assinados em 1944. Tal acordo incluía explicitamente objetivos relacionados a direitos 

trabalhistas, mas seu projeto foi abandonado dada a não aprovação pelo Congresso dos 

Estados Unidos da América. Para preservar os resultados de redução tarifária alcançadas 

durante a negociação da OIC, o GATT foi adotado, em uma conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio (GUZMAN & PAUWELYN, 2009:82). 

4
 Preâmbulo ao acordo de Marraqueche: “Reconhecendo que as suas relações na esfera da 

atividade comercial e econômica devem objetivar a elevação dos níveis de vida, o pleno 

emprego e um volume considerável e em constante elevação de receitas reais e demanda 

efetiva, o aumento da produção e do comércio de bens e de Serviços, permitindo ao mesmo 

tempo a utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um 

desenvolvimento sustentável e buscando proteger e preservar o meio ambiente e incrementar 

os meios para fazê-lo, de maneira compatível com suas respectivas necessidades e interesses 

segundo os diferentes níveis de desenvolvimento econômico.” Disponível em: 
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Como um sistema de regulação negativa, os acordos da OMC não 

dispõem sobre como os Estados devem promover os direitos humanos 

enquanto se expande o comércio internacional. Por outro lado, eles afetam a 

habilidade dos Estados de proteger valores sociais, inclusive padrões 

trabalhistas e ambientais e os direitos humanos, ao estabelecer que o comércio 

internacional não deve ser distorcido no interesse de promoção de tais valores5 

(BARTELS, 2007:1). 

Com a emergência de problemas sociais em escala global, ativistas dos 

direitos humanos alertaram para o risco de a expansão dos temas, somada à 

implementação de um sistema de solução de controvérsias efetivo na OMC, 

colocar a liberalização do comércio acima da proteção e promoção dos direitos 

humanos (COTTIER et al., 2005:2). 

O Órgão de Solução de Controvérsias da OMC tem sua jurisdição 

limitada aos Acordos da OMC, não sendo de sua competência determinar se 

os direitos humanos foram violados ou respeitados. O sistema de 

responsabilidade estatal sobre questões de comércio e direitos humanos ainda 

não foi desenvolvido, sendo correto afirmar que estas esferas de regulação 

evoluíram de forma paralela. Assim, “em situação de conflito entre os direitos 

humanos e o direito da OMC, a decisão fica a cargo dos Estados, e não dos 

órgãos adjudicatórios da OMC” (MARCEAU, 2002: 814). 

Dada a sensibilidade do tema, no âmbito da OMC, houve pouco 

interesse em explorar o impacto da liberalização comercial sobre os padrões e 

interpretação dos direitos humanos (ALSTON & PETERSMANN, 2006:5). 

Petersmann (2002:623) propôs a “constitucionalização” dos direitos humanos 

no corpo regulatório da OMC, transformando o sistema Estado-cêntrico em um 

                                                                                                                                                                                   
http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/02estabeleceomc.pdf 

[30/04/2014].
 

5
 Os acordos GATT 1947 e o General Agreement on Trade in Services- GATS, dispõem de 

artigos contendo exceções gerais às regras da OMC (art. XX e artigo XIV, respectivamente), 

para, por exemplo, a proteção da ordem pública ou a proteção da vida e da saúde das 

pessoas, animais ou vegetais. Tais artigos, no entanto, estabelecem critérios para a sua 

aplicação, como a não arbitrariedade, e não discriminação na sua aplicação e a não existência 

de medidas alternativas menos restritivas ao comércio. 

http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/02estabeleceomc.pdf
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sistema baseado nos direitos dos cidadãos, a exemplo da União Europeia. Os 

críticos de tal proposta, como Alston (2002:815), afirmam que, sem maiores 

estudos sobre o impacto do comércio nos direitos humanos, uma 

“constitucionalização” simplista resultaria na fusão e aquisição do primeiro 

sobre o segundo. 

O campo dos direitos humanos é vasto e sofre constante mutação, pois 

se reinventa conforme a emergência de novas demandas da vida em 

sociedade. Este estudo focaliza, dentro dos direitos sociais, o direito à saúde, 

relacionando-o ao processo político de integração regional. Os itens seguintes 

são dedicados ao panorama teórico da relação entre o comércio internacional e 

a saúde e ao potencial da integração regional para a efetivação de tal direito.  

1.2. Comércio Internacional e Saúde 

 

O direito ao “nível de saúde mais elevado que for possível” foi pela 

primeira vez enunciado em âmbito multilateral na Constituição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 1946. Reconhecido na Carta das Nações 

Unidas6 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos7, o direito à saúde 

formalizou-se no direito internacional com a adoção, pela Assembleia Geral da 

ONU, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(Pidesc), durante a XXI Sessão daquele órgão, em 19 de dezembro de 1966. 

Com efeito, o art. 12 do Pidesc positivou o direito à saúde, ao passo que o seu 

art. 2°, § 1°, reconheceu a cooperação internacional como instrumento para 

que seja alcançada a plena eficácia dos direitos lá reconhecidos”. 

Previamente à sua afirmação como um direito humano e sua proteção e 

promoção em um sistema multilateral, a saúde era considerada uma questão 

da esfera privada, em que o Estado atuava somente em casos de alta 

                                                             
6
Art. 55: “(...) as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida (...) b) a solução dos 

problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos(...)”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm [10/04/2014]. 

7
Art. 25: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm
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externalidade, como epidemias (RIEDEL, 2009:21). De fato, questões de saúde 

somente foram elevadas ao nível internacional quando as epidemias 

ultrapassaram as fronteiras nacionais 8.  

Um primeiro esforço de governança sanitária internacional ocorreu em 

1851, justamente na tentativa de uniformizar as diversas regras sobre 

quarentena aplicadas nos Estados europeus. Reunidos em Paris, no entanto, o 

interesse dos médicos e diplomatas que representavam os estados era menos 

acabar com as epidemias que assolavam a Europa, mas sim minimizar as 

medidas de quarentena, que se mostravam demasiado custosas para o 

comércio internacional (KEROUEDAN, 2013:§58).  

Nos anos que se seguiram, uma série de conferências sanitárias foram 

realizadas, destacando-se a criação, em 1903, do Escritório Internacional de 

Higiene Pública (Office International d’Hygiène Publique), que veio a se tornar a 

Organização da Saúde da Liga das Nações e, posteriormente, um dos braços 

da Organização das Nações Unidas. Esta evolução demonstra, segundo 

Dominique Kerouedan, que “a tensão entre a ciência e o poder político, 

subordinados aos interesses comerciais constitui, desde seu nascimento, o 

paradoxo inerente à saúde mundial” (2013:§20). 

A tensão entre os sistemas de comércio internacional e de saúde 

culminou no início dos anos 2000, com um problema social que atingiu escala 

                                                             
8
Foi pelas rotas comerciais marítimas e terrestres da seda que a peste negra chegou à Europa, 

exterminando um terço de sua população no século XIV (VENTURA, 2013a:55). O profundo 

impacto causado pela epidemia levou à instituição de medidas extremas de controle 

epidemiológico; entre elas, na cidade portuária de Ragusa, em 1377, foi instituído por lei o 

trentino, ou o isolamento por um período de 30 dias. A lei foi aprovada pelo Grande Conselho 

da cidade de Ragusa, (atualmente Dubrovnik, Croácia), seguindo quatro princípios: (1) que os 

cidadãos e visitantes de áreas atingidas pela praga não seriam admitidos em Ragusa antes de 

permanecer em isolamento por um mês; (2) nenhuma pessoa de Ragusa poderia visitar a área 

de isolamento, sob pena de lá permanecer por um mês; (3) que as pessoas não designadas 

pelo Conselho para cuidar daqueles em quarentena não poderiam levar alimentos às pessoas 

em isolamento, sob pena de lá permanecer por um mês; e (4) que qualquer pessoa que não 

observar tais regras seria multado e sujeito ao isolamento por um mês. Nas décadas seguintes, 

o período foi aumentado para quarenta dias; surgiu a quarentena, e diversas leis similares 

foram aprovadas nas cidades europeias (SEHDEV, 2002:1071). 
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global: a epidemia de HIV/AIDS. A demanda por acesso aos medicamentos 

encontrou obstáculo nos compromissos de proteção de patentes farmacêuticas 

assumidos pelos Estados partes do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). No caso, os EUA 

alegaram a violação do TRIPS pela política brasileira de tratamento da Aids, 

sustentada pela produção de medicamentos genéricos por meio de licenças 

compulsórias, o que gerou intensa mobilização por parte da mídia e do terceiro 

setor a ponto de resultar na retirada da reclamação9 (SOUZA, 2011:18).  

O incidente, vastamente explorado na literatura acadêmica, inaugurou o 

campo de estudo “comércio e ...”, com a complexificação das análises da 

relação entre saúde e comércio, que não mais se limitam às questões de 

acesso a medicamentos, e a expansão a outras áreas como trabalho, meio 

ambiente e cultura (COTTIER et al., 2005:3).  

 

                                                             
9
 A disputa teve como foco a figura jurídica do licenciamento compulsório (a chamada "quebra 

de patentes"). Em fevereiro de 2001, cerca de cinco anos após a promulgação da Lei de 

Propriedade Industrial brasileira, o governo norte-americano acionou o governo brasileiro, sob o 

argumento de que um dos dispositivos de sua lei doméstica seria incompatível com o 

TRIPS, por conferir uma proteção indevida à indústria nacional. No entendimento das 

autoridades sanitárias e diplomáticas brasileiras, contudo, tratava-se de uma reação à 

interferência do Ministério da Saúde na produção e precificação de medicamentos 

antirretrovirais (em especial de combate ao HIV/Aids) (SOUZA, 2011:18). Em junho do mesmo 

ano, após forte mobilização de atores do terceiro setor e da mídia internacional, o governo 

norte-americano retirou a reclamação,  com a condição de que, nos casos de licenciamento 

compulsório, houvesse comunicação prévia às autoridades norte-americanas. A produção de 

genéricos por meio de licenciamento compulsório, juntamente com a obtenção de descontos 

das farmacêuticas como resposta à ameaça de licenciamento, vem garantindo a 

sustentabilidade do programa brasileiro de tratamento do HIV/Aids (ibidem: 15). Não obstante, 

o TRIPS ainda representa uma ameaça ao programa, ao encarecer o preço dos medicamentos 

usados no programa. Os pacientes, após desenvolverem resistência viral, precisam migrar para 

novas terapias, exigindo, desta maneira, acesso contínuo a novos medicamentos. Os 

medicamentos novos serão patenteados no Brasil e eventualmente na Índia, de onde são 

importados seus princípios ativos. Tal país, no entanto, à partir de 2016 terá que se conformar 

ao TRIPS e não poderá mais exportar medicamentos genéricos (ibidem:29). 
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1.3. Os pontos de tensão entre comércio internacional e saúde 

 

O campo de estudo “comércio e saúde”, composto principalmente por 

economistas, estudiosos de direitos humanos, de direito internacional 

econômico e sanitaristas tem se ampliado e desenvolvido nos últimos anos. Os 

trabalhos podem ser divididos em seis temas: (i) comércio e saúde pública, (ii) 

acesso a medicamentos e produtos médicos, (iii) comércio de serviços em 

saúde, (iv) determinantes sociais da saúde, (v) questões de governança e (vi) 

liberalização comercial e proteção social. 

Os dois primeiros temas apresentam maior densidade conceitual, com 

diversos estudos quantitativos e qualitativos. Isto porque a tensão entre a 

ciência e o poder político permanece e se torna cada vez mais central à medida 

que as barreiras tarifárias ao comércio vão sendo eliminadas e medidas não-

tarifárias, como a regulação sanitária, tornam-se proeminentes (WTO, 

2012:95). Apesar de a OMC (sob as exceções gerais do GATT, contidas no 

seu artigo XX) permitir medidas nacionais e sub-nacionais “necessárias para a 

proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal”, outras disposições 

tornam difícil, na prática, a sustentação de tal exceção.  

Por exemplo: pode-se requerer que um Estado-membro prove que suas 

regulações e leis apresentem alternativas que sejam menos restritivas ao 

comércio e que não sejam barreiras discriminatórias (SHAFFER et al., 2005, 

25)10. Da mesma forma, estudos avaliam os efeitos do comércio internacional 

de certos bens que apresentam riscos à saúde pública, como o tabaco 

(FIDLER et al., 2009) e o amianto (HOWSE & TUERK, 2006). Ademais, 

estudos ressaltam os interesses comerciais por trás de eventos emblemáticos 

de vigilância epidemiológica, como a pandemia de AH1N1 (VENTURA, 2013a).  

                                                             
10

 Neste sentido, é emblemático o caso dos Pneus recauchutados, envolvendo uma regulação 

brasileira que proibiu a importação de pneus recauchutados sob a justificativa de que ofereciam 

riscos à saúde. O caso, que envolveu o Tribunal Arbitral do Mercosul, o Painel e o Órgão de 

Apelação da OMC e o Supremo Tribunal Federal brasileiro, é considerado um exemplo de que 

o comércio prevalece sobre a saúde (LAVRANOS, 2009). 
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Quanto ao estudo do dilema entre proteção da propriedade intelectual e 

a promoção do acesso a medicamentos, o acordo TRIPS permanece como 

figura central, já que significou a preponderância dos interesses da indústria 

farmacêutica, não só na conformação da agenda do comércio, como também 

na agenda internacional de saúde (BIEHL, 2007:1099). Estudos revelam que o 

acordo TRIPS gerou claros ganhos para a indústria farmacêutica, mas é 

controverso se os países em desenvolvimento aferiram qualquer benefício com 

o acordo na forma do aumento de suas exportações (SMITH et al., 2009b:684). 

Ademais, proliferam-se acordos de comércio bilaterais e plurilaterais que 

incluem disposições TRIPSplus, ou seja, que aprofundam os compromissos de 

proteção da propriedade intelectual (ibidem:685). 

O comércio de serviços em saúde aumentou nas últimas décadas 

devido aos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, maior 

mobilidade dos pacientes e provedores dos serviços e o aumento da 

participação do setor privado (SMITH et al., 2009c:593). A maior parte do 

comércio evoluiu independentemente do Acordo Geral sobre o Comércio de 

Serviços (GATS, sigla em inglês), visto que menos de 40% dos membros da 

OMC se comprometeram com a abertura dos setores de saúde, enquanto mais 

de 90% liberalizaram os setores de telecomunicação e financeiro (ibidem: 593). 

O quadro abaixo sintetiza os “modos” de comércio dos serviços em saúde: 

Figura 3: Modos de prestação dos serviços de saúde 

I. Transfronteiriço Prestação de serviços de saúde à distância: 
“telemedicina”. 

II. Consumo no 
exterior 

Deslocamento de pacientes, o “turismo médico”. 
Assistência médica de emergência ao paciente de um 
país quando viaja o exterior e assistência a expatriados. 

III. Presença 
comercial 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) em hospitais, 
clínicas e centros de saúde. 

IV. Presença 
física 

Deslocamento de médicos para atender pacientes. 

Fonte: Lópes et al. (2010) 

De todo modo, o comércio dos serviços de saúde levanta questões que 

demandam maiores estudos. A “telemedicina” gera preocupações quanto ao 

reconhecimento de credenciais, responsabilidade legal por erro médico, 
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privacidade e a qualidade e adequação dos serviços (SMITH et al., 2009c:594). 

O “turismo médico” gera discussões quanto à prática de atração de países com 

a ambição de se tornarem centros regionais de medicina e a portabilidade dos 

seguros saúde (ibidem:596). Quanto ao aumento do Investimento Estrangeiro 

Direto, é controversa a crescente privatização em saúde, o controle estrangeiro 

dos serviços de saúde e o desvio de recursos para procedimentos de alto custo 

(ibidem: 596). Por fim, a principal preocupação relacionada ao movimento de 

trabalhadores em saúde é relacionada ao capital humano, com a chamada 

“fuga de cérebros” (brain drain); estudos indicam que o destino destes 

trabalhadores é, na maioria dos casos, o setor privado dos países ricos 

(ibidem:597). No entanto, existem poucos estudos sobre o impacto da 

liberalização do comércio de serviços em saúde, devido à dificuldade de coleta 

de dados e a ausência de uma metodologia de avaliação transversal 

(ibidem:597). 

Mesmo que incipientes, alguns trabalhos já vêm tratando do impacto do 

comércio internacional sobre os chamados “determinantes sociais da saúde 

(DSS)”, definidos pela OMS como “as condições nas quais as pessoas 

nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem” 11, as quais “são definidas 

pela distribuição de riqueza, poder e recurso nos níveis global, nacional e 

local”12.  

Tal concepção se insere no debate entre os focos social da saúde 

pública e biológico da medicina, representando a preponderância da primeira 

visão, na qual “as condições econômicas e sociais exercem um efeito 

importante sobre a saúde e a doença e que tais relações devem ser 

submetidas à pesquisa científica” (BUSS, 2007:78). Estudos introdutórios e de 

conceptualização vêm sendo realizados, mas pouco se sabe sobre os efeitos 

                                                             
11

Em 2005, foi criada no âmbito da OMS a Comissão sobre Determinantes Sociais, buscando 

conscientizar e promover estudos sobre os DSS. No ano seguinte, criou-se no âmbito do 

Ministério da Saúde, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (Decreto de 

13/3/2006). A Comissão define que “os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnico/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população (BUSS, 2007:78). 

12
 Disponível em: http://www.who.int/social_determinants/en/ [29/04/2014]. 

http://www.who.int/social_determinants/en/
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da liberalização comercial sobre os DSS (LABONTÉ & SCHREKER, 2008; 

WHO, 2008). Blouin et al. identificam como principais fatores que conectam o 

comércio e os DSS: (i) renda, (ii) desigualdade, (iii) insegurança econômica e 

(iv) dietas pouco saudáveis (2009:502). 

Dentro do contexto mais amplo de fragmentação do direito internacional, 

discute-se a governança internacional do tema, que se encontra na intersecção 

dos regimes de saúde e de comércio (RHONA & HORTON, 2009). Consolidada 

como um bem público mundial, “oponível a todos e gerado em nome de todos, 

subtraído às leis de mercado e cuja regulação deve ser controlada” (SOREL, 

2007:164), a promoção da saúde no âmbito multilateral está a cargo da OMS 

no sistema ONU. Em 2002, a organização aprovou a resolução sobre Comércio 

Internacional e Saúde (WHA 59.26) reconhecendo a “demanda por 

informações sobre as implicações do comércio internacional e dos acordos 

comerciais para a saúde, políticas sanitárias a nível nacional, regional e global” 

e a necessidade de promover a coerência entre as políticas públicas nas duas 

áreas13.  

Desde sua aprovação, a resolução resultou em alguns poucos debates 

nos escritórios regionais da OMS, e o desenvolvimento do que parecia ser seu 

principal produto, um sistema para auxiliar os Estados-membros com 

informações para implementar políticas nacionais que promovam a coerência 

entre o comércio e a saúde, previsto para 2010, permanece estagnado 

(LEGGE, 2013:39). 

A possibilidade de a OMS atuar como líder na governança dos 

interesses comerciais e sanitários é recebida com ceticismo, tanto por suas 

limitações institucionais (como a dinâmica política da organização e limitação 

orçamentária) como pelas conjunturais (como a crise financeira do capitalismo) 

(ibidem: 39). Além disso, a representatividade da OMS no sistema multilateral é 

vista com desconfiança, sendo considerada por alguns intérpretes como 

                                                             
13

Foram definidas como elos entre as duas áreas: (a) macroeconomia, comércio e saúde, (b) 

comércio de produtos relacionados à saúde, inclusive medicamentos, (c) comércio de produtos 

danosos à saúde, tais como tabaco, (d) comércio de serviços de saúde, (e) comércio de 

alimentos (SMITH et al., 2009:770). 
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bastião do direito ocidental da saúde em oposição ao direito terceiro-mundista 

da saúde (VENTURA, 2011:453). 

O diagnóstico recorrente é de que o sistema comercial, por meio de 

seus fortes mecanismos institucionais, domina, até o momento, a governança 

da sua relação com a saúde (FIDLER et al., 2009). Diante deste cenário, vêm 

sendo propostas soluções conciliatórias, via processos interinstitucionais, tais 

como o estabelecimento de uma relação formal entre a OMS e a OMC e a 

criação de comitês conjuntos em questões específicas concernentes aos temas 

(LIBERMAN & MITCHELL, 2010:25). 

Apresentam-se também soluções informais, como a maior integração 

das organizações da sociedade civil que, apesar de não participarem 

formalmente das negociações na OMC, poderiam atuar mais efetivamente para 

mobilizar a opinião pública para regular os interesses corporativos e dos 

Estados com maior poder de barganha. Em âmbito doméstico, ressalta-se a 

importância de maior cooperação, com a inclusão de ministros de saúde nos 

processos de política externa, comumente dominados pelos ministros de 

comércio, finanças e relações internacionais (LEE et al., 2009:8). 

Por fim, poucos artigos tratam da questão da proteção social em saúde 

e sua relação com a liberalização comercial. Desde suas concepções, o 

conceito de saúde e de direito à saúde adquiriram complexidade e amplitude à 

medida que se evoluiu em direção a um Estado de desenvolvimento ou de 

bem-estar (DALLARI, 1988:22). A saúde não é mais apenas a ausência de 

doença, mas “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”14 . 

Enfim, os direitos sociais, como o direito à saúde, já não são vistos como 

simples normas programáticas e a literatura contemporânea reconhece a 

exigibilidade desses direitos, superando a falsa dicotomia entre direitos 

individuais e direitos sociais (ABRAMOVICH & COURTIS, 2002; PIOVESAN, 

2006). 

Como afirmado pela Declaração Universal de Direitos Humanos e 

constitucionalizado em diversos Estados, entre eles o Brasil, o direito à saúde 

                                                             
14

 Preâmbulo da Constituição da OMS. 
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pode ser compreendido como a liberdade dos indivíduos para fazer escolhas 

sobre sua própria saúde e, ainda, como o direito a um sistema de proteção 

social da saúde (RIEDEL, 2009:27). 

Por outro lado, é crescente o reconhecimento da correlação, 

potencialmente nociva, entre liberalização comercial, pobreza e os efeitos 

adversos à saúde da população (MARMOT et al., 2008; WADE, 2001). Assim, 

existem razões que justificam a necessidade de colocar a proteção social da 

saúde (e a proteção social em geral) como condições básicas para a 

integração dos mercados nos âmbitos regional e global, já que condições 

adequadas de acesso à saúde atenuariam a vulnerabilidade a mudanças 

repentinas e à insegurança econômica (HOLST, 2009:85). 

1.3.1. O potencial do direito à saúde na integração regional 

 

A negociação de temas relativos ao comércio internacional e aos direitos 

humanos não se restringe ao âmbito multilateral. A proliferação de acordos 

preferenciais de comércio (APC) dos últimos trinta anos foi vista por alguns 

como uma oportunidade para que os países, havendo interesse, negociassem 

um link entre o comércio e os direitos humanos (BARTELS, 2007:3)15. Os 

APCs, notificados à OMC como exceções à cláusula da nação mais favorecida, 

aprofundam ou até mesmo criam regras que vão além da regulação multilateral 

do comércio (OLIVEIRA & SANCHEZ-BADIN, 2013) 16. 

                                                             
15

Segundo dados da secretaria da OMC, 377 acordos preferenciais de comércio encontram-se 

em vigor, sendo que 90% desses são acordos de livre comércio ou acordos de escopo parcial. 

Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 

16
Sobre a negociação de temas de direitos humanos em acordos de livre comércio, ver 

Sanchez Badin e Tasquetto (2013). Segundo os autores, os acordos de livre comércio 

negociados pelos países desenvolvidos (EUA e União Europeia) trazem disposições sobre 

“novos temas” que estão fora da agenda multilateral, como direitos trabalhistas, meio ambiente 

e cláusula social, influenciando na regulamentação doméstica de suas contrapartes
16

, 

Aaronson, (2009:9) por sua vez, afirma que ao relacionar direitos humanos em acordos 

comerciais, tais Estados mostram-se mais “apoiadores dos padrões de direitos humanos 

internacionais do que de regulações domésticas ou de prioridades domesticas de direitos 

humanos”. 
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A grande maioria dos APCs, no entanto, trata da criação de áreas de 

livre comércio, denotando que os países preferem limitar-se a aprofundar 

apenas as preferências comerciais. Já uma pequena parte dos APCs se 

caracteriza como acordos de integração regional, em que há coordenação e 

cooperação política entre os estados membros (MANSFIELD & MILNER, 1999: 

591)17 . Tais processos de integração regional, “por suas possibilidades de 

romper a lógica de pura liberalização comercial (...) podem dispor de utensílios 

singulares para conter os efeitos nefastos da globalização econômica” 

(VENTURA, 2011:467). 

No caso das questões de saúde, haja vista a inocuidade do debate da 

sua relação com o comércio na OMS, e sua condição secundária na OMC, as 

organizações regionais de integração regional podem desempenhar um papel 

importante pois não só “reduzem as barreiras de transação econômicas e não-

econômicas mas também trazem possíveis benefícios ao setor de saúde, 

tornando-se um importante mecanismo de desenvolvimento” (CARRILLO ROA 

& SANTANA, 2012:373). Isto porque, ao mesmo tempo em que há “a 

necessidade de conciliar interesses econômicos e direitos humanos quando da 

elaboração e aplicação de normas comerciais”, os Estados-membros dispõem 

de mecanismos, havendo vontade política, para “promover ações e estratégias 

regionais que melhorem as condições de acesso à saúde em seus Estados-

membros” (VENTURA, 2011:453), estratégias estas que os Estados não 

conseguiriam implementar sozinhos, devido a limitações técnicas e financeiras. 

Por exemplo, quanto ao acesso a medicamentos, os acordos de 

integração podem beneficiar os Estados-membros ao proporcionar economia 

de escala na compra de remédios e vacinas. Além disso, podem facilitar a troca 

de boas práticas, e prover mecanismos para a ação conjunta em questões 

transfronteiriças, como de vigilância epidemiológica. Quanto à proteção social, 

Roa & Santana afirmam que os acordos regionais podem “possibilitar reformas 

                                                             
17

Com base na experiência europeia, definições clássicas de integração tendem a colocar 

ênfase no método, “a forma como os Estados cedem parcelas de sua soberania e agregam 

autoridade política”, ou como um objetivo, como “resolução de conflitos e construção da paz” 

(DABÈNE, 2009:5). 
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nos sistemas de saúde apesar de mudanças políticas de governo, devido ao 

compromisso que os vincula” (2012:373).  

Mas, mesmo no processo de integração regional mais avançado, a 

União Europeia, a despeito de conquistas como a portabilidade dos seguros-

saúde, o dilema central permanece sendo a oposição entre o direito do 

mercado e o direito dos Direitos Humanos (VENTURA & ROLIM, 2005:2). 

Ademais, o fato de que somente após quarenta anos normas referentes aos 

direitos humanos foram integradas em seus tratados constitutivos é utilizado 

para minimizar a necessidade de desenvolver a temática em outros processos 

de integração (ibidem:2). 

E qual seria a realidade de processos mais novos, como o Mercosul? O 

item seguinte analisa a evolução do Mercosul, do ponto de vista conceitual e 

institucional, de um bloco puramente comercial a um bloco em que, 

supostamente, questões de direitos humanos deixam de ser secundárias para 

se tornarem determinantes de um desenvolvimento ao mesmo tempo 

econômico e social.  

2. O Mercosul 

2.1. Do Mercosul comercial... 

 

A aproximação entre o Brasil e os países platinos que redundou na 

criação do Mercosul remonta aos anos 1980, quando uma série de 

instrumentos programáticos passou a ser assinada por Brasil e Argentina, 

sinalizando o objetivo recíproco de romper o isolamento que os anos de 

ditadura haviam promovido, principalmente por meio da integração de suas 

economias18. Este momento de formação do bloco é apontado na literatura 

                                                             
18

Em 1985, no contexto da onda redemocratizante latino-americana, os presidentes José 

Sarney e Raúl Alfonsín assinaram a Declaração do Iguaçu, um documento marcado pela 

cordialidade, que entre outras considerações estipulou em seus itens 19 a 21 a constituição de 

uma Comissão Mista de Alto Nível para Cooperação Econômica Bilateral, composta por 

representantes governamentais e dos setores empresariais, para propositura e análise de 

projetos e programas voltados à integração econômica bilateral. Após esse marco inicial, a 

assinatura de outros instrumentos permitiu o aprofundamento do arcabouço jurídico-
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como a primeira fase do Mercosul, que vai de 1986 (ano de assinatura da Ata 

para a Integração Brasil-Argentina) a 1991 (ano de assinatura do Tratado de 

Assunção), sendo nomeada de fase embrionária e produtiva por Cervo (2008), 

anos de gênese, por Gardini (2011) e fase de constituição, por Queiroz (2006). 

Em 1991 – já fixada a meta de criação de um mercado comum – a 

proposta foi expandida, por meio da adesão de Paraguai e Uruguai ao Tratado 

de Assunção (TA), marco constitutivo do Mercosul. Neste instrumento, previu-

se a implantação na região, até 1994, da livre circulação de serviços, 

mercadorias e fatores de produção, lastreados em uma tarifa externa comum 

(TEC) e em políticas macroeconômicas e setoriais compartilhadas.  

Como fenômeno vinculado à globalização econômica, e fruto de seu 

tempo, o Mercosul tem seu “mimetismo institucional” dirigido à Organização 

Mundial do Comércio, e não à União Europeia, o que evidencia o caráter 

mercantilista deste projeto (VENTURA, 2011:465). Neste sentido, a assinatura 

do Tratado de Assunção inaugura o que Cervo denomina de fase “liberal e 

comercialista”, marcada pela integração via comércio, aproximando as 

sociedades pelo consumo (2008:163)19. 

                                                                                                                                                                                   
institucional que dava apoio à proposta de integração econômica. Destacam-se, neste sentido, 

a Ata para a Integração Brasil-Argentina, de 1986, que criou o Programa de Integração e 

Cooperação Econômica (PICE), baseada nos princípios da flexibilidade, do gradualismo, da 

simetria e do equilíbrio dinâmico; o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, de 

1988, no qual se estabeleceu o prazo máximo de dez anos para remoção de todos os 

obstáculos tarifários e não-tarifários ao comércio de bens e serviços nos territórios dos dois 

Estados-Parte e a elaboração de políticas conjuntas; e, ainda, a Ata de Buenos Aires, assinada 

pelos presidentes Fernando Collor e Carlos Menem, em 1990, estipulando a criação de um 

mercado comum entre os dois países até o final de 1994. 

19
Não obstante, Cervo destaca a importância política do bloco ao criar uma zona de paz que 

erodiu a corrida nuclear e a rivalidade entre Brasil e Argentina, e ao formar uma imagem 

externa positiva do Mercosul (ibid:164). Apesar de não haver menção no Tratado de Assunção 

(TA) à democracia e ao estado de direito, em 1998, os países assinaram o Protocolo de 

Ushuaia pelo qual incorporam à ordem jurídica do Mercosul uma “cláusula democrática”, ao 

estabelecer o procedimento a ser seguido em caso de ruptura da ordem democrática nos 

EEPP. O Protocolo de Ushuaia está disponível em: 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20

DE%20USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf [09/04/2014]. 

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20DE%20USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/1998_PROTOCOLO%20DE%20USHUAIA-Compromiso%20democr%C3%A1tico_port.pdf
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Nessa mesma linha, Gardini (2011) e Queiroz (2006) sustentam que o 

Tratado de Assunção marca o início do “apogeu liberal” ou a “fase de 

afirmação” do bloco, finda com a crise do Mercosul, entre 1999 e 2001. Com a 

crise – marcada principalmente pela abrupta desvalorização do real em 1999, o 

colapso argentino em 2001, e as recorrentes disputas comerciais – o modelo 

liberal de integração foi colocado em xeque, resultando na inflexão do 

Mercosul, tanto do ponto de vista de seu desempenho comercial como de sua 

perspectiva política (PAUTASSO, 2012:11). 

Passados mais de vinte anos de sua assinatura, é pacífico que o 

objetivo definido no TA, de se estabelecer um mercado comum, não foi 

alcançado. Atualmente, o Mercosul se caracteriza como uma união aduaneira 

em consolidação, ou imperfeita, devido às listas de exceção à TEC, e aberta ao 

intercâmbio comercial com outros países da região20. 

Os dados econômicos sugerem que o Mercosul foi bem sucedido quanto 

ao aumento do comércio intrabloco e extrabloco. Segundo o Departamento de 

Promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) do Brasil, entre 1991 e 2012, as exportações intrabloco aumentaram 

1.099%, as exportações totais cresceram 820% e as extrabloco 358%21 (MRE, 

2013:2). 

Já as críticas do ponto de vista comercial decorrem da comparação com 

outros países e blocos da região que adotaram, principalmente na última 

década, políticas de liberalização por meio de acordos comerciais, como o 

Chile e a Colômbia, que firmaram acordos de livre comércio (ALC) com os 

Estados Unidos da América. 

Segundo dados da Organização Mundial de Comércio de 2012, o 

Mercosul é o quinto maior bloco regional de comércio, com exportações que 

totalizam US$ 340 bilhões, ou 2% das exportações mundiais (OMC, 2013:12). 

                                                             
20

São Estados Associados do Mercosul a Bolívia (desde 1996), o Chile (desde 1996), o Peru 

(desde 2003), a Colômbia e o Equador (desde 2004), Guiana e Suriname (em processo de 

ratificação, desde 2012). 

21
As exportações intrabloco do Mercosul em 2012 foram compostas em 45% pelo Brasil, 36% 

pela Argentina, 8% pela Venezuela, 6% pelo Paraguai e 5% pelo Uruguai (MRE, 2013:2). 
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De 2011 para 2012, o volume de exportações para o Mercosul declinou em 

quase 30 pontos percentuais, de um crescimento de 26% em 2011 para uma 

queda de 5% em 2012 (WTO, 2013:12). No mesmo sentido, dados do Instituto 

para a Integração da América Latina e Caribe (INTAL) do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) apontam que as exportações do 

Mercosul em conjunto (incluindo intrazona) caíram 2,6% em 2012, e seu 

desempenho foi inferior ao dos países em desenvolvimento (que cresceram 

2,8%) (INTAL, 2013:3). No mesmo período, o bloco comercial Aliança do 

Pacífico, integrado por México, Colômbia, Peru e Chile, viu suas exportações 

crescerem em mais de 5% (ibidem:3). 

Os EEPP do Mercosul assumiram a obrigação de negociar em conjunto 

acordos comerciais com terceiros, nos termos do artigo 8º do TA, e, nesta 

condição, poucos foram assinados até o momento. Encontram-se vigentes 

apenas um ALC com Israel, desde 2010, e um Acordo de Escopo Parcial 

(AEP), com a Índia, desde 2009, países que não são parceiros comerciais 

relevantes do bloco22. Desde 1994, quando a Comissão de Comércio da União 

Europeia comunicou aos órgãos máximos do bloco europeu a necessidade de 

aproximação comercial com o Mercosul, os blocos negociam, sem sucesso, um 

ALC (VENTURA, 2003:304). As tratativas foram retomadas no final de 2013, 

mas a resistência da Argentina em abrir seu mercado é constantemente 

apontada como um dos principais óbices ao avanço das negociações 

(PONTES, 2014). 

Se há um consenso na literatura quanto ao abandono do projeto 

liberalizante da década de 90, o mesmo não ocorre sobre a situação atual do 

bloco, como sintetizado pela figura abaixo. O paradigma neoliberal teria sido 

                                                             
22

Uma lista de acordos dos quais o Mercosul é parte está disponível em: 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405 [09/04/2014]. Foram 

assinados Acordos de Complementação Econômica entre o Mercosul e países da América 

Latina, que têm por objetivo promover o desenvolvimento e a complementariedade dos 

processos produtivos (SANCHEZ-BADIN et al., 2014:62). Acordos de Escopo Parcial 

caracterizam-se por cobrir apenas certos produtos, e são notificados à OMC pela “ cláusula de 

habilitação”. Disponível em: http://rtais.wto.org/UserGuide/RTAIS_USER_GUIDE_EN.html 

[09/04/2014]. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405
http://rtais.wto.org/UserGuide/RTAIS_USER_GUIDE_EN.html
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substituído por um novo paradigma, ou estaríamos vivendo numa espécie de 

limbo do paradigma anterior? 

Figura 4 - As fases do Mercosul segundo a literatura 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Para Cervo, em 2002, iniciou-se um período de maturação e 

interdependência, que coincide com a ascensão ao poder da chamada nova 

esquerda latino-americana e perdura até hoje. Para Gardini, após a crise do 

Mercosul, seguiram-se anos de arrefecimento no ímpeto regionalista, que 

perduraram até 2003 (os chamados “anos sombrios”); a partir deste ano, o 

bloco passaria a buscar uma nova identidade, processo ainda em curso. 

Queiroz, por sua vez, identifica a substituição do projeto anterior por uma nova 

agenda, em que se destacam os aspectos sociais da integração. 

Talvez a melhor forma de definir o momento em que vive o Mercosul 

seja o de crise da dimensão interna de sua identidade institucional (OELSNER, 

2012:120). Para Oelsner, a reticência quanto aos rumos do bloco velada pela 

forte retórica do Brasil e da Argentina frustrariam o Paraguai e o Uruguai 

(ibidem:125). 

De fato, pronunciamentos recentes dos líderes do bloco ilustram a 

ausência de coesão interna. Em março de 2013, o presidente uruguaio José 

Mujica, em seu programa radiofônico, caracterizou o Mercosul como uma 

“união aduaneira ruim”, referindo-se ao estancamento do mercado comum e ao 
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avanço das negociações comerciais nos últimos anos, cujo ritmo seria, em 

suas palavras, “paquidérmico”23. 

Por outro lado, a presidente da argentina, Cristina Kirchner, em 

pronunciamento na 45ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul, em julho de 

2013, defendeu o sucesso do Mercosul e a unidade de seus membros, 

caracterizando o bloco como “o único instrumento que temos, (...) porque a 

verdadeira democracia é quando a maioria tem acesso aos bens e serviços 

universais e podem melhorar sua qualidade de vida”24. 

Em discurso no Paraguai no final de 2013, a presidenta Dilma Rousseff 

afirmou que “(…) o Mercosul está forte e não se limita ao comércio, mas busca 

diminuir assimetrias entre os países do bloco (...) deve ser uma relação de 

ganha-ganha, essencial para o desenvolvimento da região, à geração de 

empregos e também à melhoria das condições de vida” (LOPES, 2013). 

Destaca-se também a divergência de opiniões entre os especialistas no 

Brasil. Para uns, como o ex-embaixador Rubens Barbosa (2013), a crise do 

Mercosul é real, mas sua origem estaria na retórica antiamericanista e na 

ênfase indevida em questões sociais, que tornaram o bloco supérfluo do ponto 

de vista comercial. O efeito perverso, como destaca Bizotto (2014), seria o 

sacrifício da soberania nacional brasileira para negociar acordos bilaterais, 

como no atual impasse com a União Europeia, sem a contrapartida de um 

bloco forte e alinhado politicamente.  

Para outros, como Samuel Pinheiro Guimarães (PRESTES, 2012), que 

atuou na condição de Alto-Representante Geral do Mercosul, vive-se um 

momento de crise, marcada pela indefinição dos países-membros quanto à 

estratégia de desenvolvimento econômico a ser perseguida, pelo discurso 

liberalizante da mídia brasileira e pela preferência das grandes potências em 

negociar com os países separadamente. A saída, para o diplomata, passaria 

pela difusão de notícias sobre as políticas em curso no bloco e pelo 

                                                             
23

 MERCOSUR. Audición del Presidente Jose Mujica, Montevideu: M24, 01 de março de 2013. 

Programa de rádio. 

24
 KIRCHNER, Cristina Fernández de. Mercosur. Montevideu: 45º Cumbre del Mercosur, 12 de 

julho de 2013. Discurso na Reunião de Chefes de Estado do Mercosul. 
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aprofundamento da integração política e cooperação entre os países-membros. 

Trazendo uma visão otimista sobre o Mercosul, Martins (2013) destaca que, 

sem desconsiderar a integração comercial, a partir de 2003, a agenda do 

Mercosul se diversificou, passando a ter como marca também o combate às 

assimetrias regionais. 

Segundo o ex-Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “o 

desenvolvimento social do MERCOSUL representa, sem sombra de dúvida, 

uma dimensão prioritária da nova maneira de encarar a integração regional” 

(SILVA, 2013: 9). Mas, para além do discurso, o que seria a dimensão social da 

integração? 

2.2. ...ao Mercosul Social?  

 

O Tratado de Assunção é silente quanto ao espaço dos temas sociais na 

integração regional, apenas afirmando entre os fins últimos do processo “o 

desenvolvimento econômico com justiça social”. Nos primeiros dez anos de 

Mercosul, os aspectos sociais da integração foram restritos às questões 

laborais, principalmente devido à forte atuação da Coordenadoria das Centrais 

Sindicais do Cone Sul (CCSCS), fundada em 1986 como “um fórum de 

discussão e intervenção unitárias das centrais sindicais contra os ditames do 

FMI”, e que participou ativamente no curso da institucionalização do Mercosul 

(FREITAS, 2009:215).  

Neste cenário, os temas sociais eram principalmente discutidos no 

Subgrupo Relações Laborais, Emprego e Previsão Social, subordinados ao 

Grupo Mercado Comum25. Em 1998, foi aprovada a Carta Sociolaboral do 

Mercosul, elaborada pela CCSCS, que incorporou os Princípios e Direitos 

Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

afirmando a necessidade de instituir marcos regulatórios trabalhistas. A Carta 

Sociolaboral do Mercosul é similar à Carta dos Direitos Fundamentais dos 

                                                             
25

 O Subgrupo Relações Laborais, Emprego e Previsão Social, antigo SGT nº 11, atual SGT nº 

10, foi criado em dezembro de 1911 pelo CMC como uma instituição tripartite (trabalhadores, 

empresários e governos) e foi resultado da pressão exercida pelos trabalhadores (FREITAS, 

2009:219). 
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Trabalhadores da União Europeia, no sentido de que ambas se limitam a 

formular princípios e normas de caráter geral, “sem se constituírem em 

legislações comunitárias com poder autoaplicável”26 (FREITAS, 2009:297). 

O Protocolo de Ouro Preto (arts. 28, 29 e 30) criou o Fórum Consultivo 

Econômico e Social (FCES) para que este atuasse como um organismo 

representativo dos setores econômicos e sociais de integração das questões 

sociais na arquitetura institucional do Mercosul. Segundo Freitas, no entanto, a 

limitação da influência do FCES, dado o seu caráter consultivo e fragilidade 

institucional, somada à ausência de um consenso entre Estados, empresários e 

trabalhadores quanto ao projeto do Mercosul, fez com que a discussão social 

não tivesse avanços significativos e a atuação do FCES fosse a de um “simples 

ator coadjuvante da integração” (2009:234). 

A ampliação institucional da dimensão social para além dos aspectos 

laborais só ocorreu após a crise do Mercosul (1999-2001), que resultou no 

afastamento da doutrina neoliberal que preconizava a limitada atuação do 

Estados. Além disso, ficou evidente o déficit social do projeto de integração, 

visto que, a despeito do aumento do fluxo comercial, havia sido pouco efetivo 

para eliminar problemas como a pobreza, desigualdade e marginalização 

(GARDINI, 2011: 688). 

Desde então, é possível dividir a evolução da dimensão social do 

Mercosul em dois eixos principais, (i) o desenvolvimento institucional, por meio 

da adoção de documentos e criação de instituições especificamente dedicadas 

à dimensão social e (ii) o amadurecimento e ampliação do conceito. 

No ano de 2000, os países do Mercosul assinaram a Declaração do 

Milênio, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), que derivou nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, no qual afirmaram o compromisso 

                                                             
26

 As discussões sobre o tema, tanto no Mercosul quanto na União Europeia, são marcadas 

pelo dilema de integrar os trabalhadores segundo uma legislação social comunitária ou 

desregulamentar o mercado de trabalho. “A desregulamentação do trabalho, cuja principal 

meta é a racionalização da produção, da comercialização de mercadorias e dos serviços 

através do barateamento dos custos de trabalho, impede a vigência de legislações trabalhistas 

favoráveis aos trabalhadores” (FREITAS, 2009:297). 
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conjunto na consecução dos objetivos de crescimento, diretamente vinculados 

com os de inclusão e coesão social. No mesmo ano, foi institucionalizada a 

Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social (RMADS), um 

espaço de discussão e definição das estratégias conjuntas, na qual se propõe 

a elaboração de uma agenda social da integração. 

Diversos fatores convergiram para que a mudança em direção à 

integração social ganhasse força em 2002, com a chegada do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva ao poder no Brasil. Com a transição, a integração sul-

americana passa a ser um dos principais objetivos da política exterior do 

governo brasileiro, que buscou exercer um papel de liderança na região. Dada 

a sua base social original, Lula da Silva buscou revigorar o bloco em direção à 

maior integração, contando com o apoio dos partidos que lhe davam 

sustentação27  (RAMANZINI JÚNIOR & VIGEVANI, 2010:57). Na formulação 

inicial da política de Lula, em um momento de estagnação comercial marcada 

pela crise econômica na região, o Mercosul atuaria como uma fortaleza 

defensiva contra as pressões comerciais dos países ricos (VIGEVANI & 

CEPALUNI, 2007:319). 

Em 2003, Néstor Kirchner foi eleito presidente na Argentina, com um 

discurso favorável ao Mercosul e demonstrando compatibilidade ideológica 

com o presidente Lula (RAMANZINI JÚNIOR & VIGEVANI, 2010:58). Alguns 

autores, como Vázquez e Ruiz, identificam a eleição dos dois presidentes com 

o “relançamento do Mercosul” e a inclusão dos temas sociais na agenda da 

integração (2009:46). 

Com inspiração explícita nos Objetivos do Milênio, em 2003, os 

presidentes Lula e Kirchner assinaram o Consenso de Buenos Aires28 como 

uma proposta de integração regional alternativa ao projeto da Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA) patrocinado pelos EUA. Em vinte e dois 

pontos, foram reafirmados objetivos comuns como intensificar a cooperação 

                                                             
27

 Neste sentido, o caso do Mercosul se difere do da União Europeia, já que no segundo o 

movimento sindical se posicionou, em diversos momentos, de forma desfavorável ao 

aprofundamento da integração política do bloco. Cf. Freitas (2009). 

28
 Disponível em: http://www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html [29/03/14]. 

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html
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regional para “(...) garantir a todos os cidadãos o pleno gozo de seus direitos e 

liberdades fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento (...)”. 

Afirmaram assim que o “Mercosul não é apenas um bloco comercial, mas um 

catalizador de valores, tradições e um futuro compartilhado”. 

No marco das mudanças regionais que ocorreram desde 2003, quanto à 

participação da sociedade civil, nota-se um afastamento das formas 

institucionalizadas originais, previstas no Protocolo de Ouro Preto. Destaca-se 

a Iniciativa Somos Mercosul, apresentada pelo Uruguai em 2005 como um 

espaço para desenvolver propostas visando à ampliação e ao fortalecimento da 

cidadania no bloco (VÁZQUEZ & RUIZ, 2009:40). Existem, também, iniciativas 

domésticas que buscam promover a integração da sociedade. Em 2008, o 

Brasil criou o Mercosul Social e Participativo, “com o objetivo de promover a 

interlocução entre o Governo Federal e as organizações da sociedade civil 

sobre as políticas públicas para o MERCOSUL”29. Similarmente, o Conselho 

Consultivo da Sociedade Civil ligado à chancelaria argentina iniciou em 2006 o 

Programa Regional Somos Mercosul, que “busca gerar novos espaços para 

que a sociedade civil e os governos locais possam debater, formular demandas 

e participar dos processos decisórios”30. 

Em 2007, foi criado o Instituto Social do Mercosul 31 , seguido da 

Declaração dos Princípios do Mercosul Social, segundo a qual a integração 

“(...) deve ser um espaço onde convirjam as demandas de uma cidadania cada 

vez mais participativa, mais consciente de seus direitos, deveres e obrigações, 

porém por cima de tudo, consciente de pertencer ao espaço maior de 

contenção que é o Mercosul”. 

Em 2010, foi aprovado o Estatuto da Cidadania do Mercosul, um 

documento que estabelece um plano de ação para a conformação progressiva 

da cidadania Mercosul. Nele, prevê-se a implementação, até 2020, de um 

                                                             
29

 Instituído por meio do Decreto nº 6.594, de 6 de outubro de 2008. 

30
 Disponível em: http://www.presidencia.gob.ar/sitios-de-gobierno/planes-de-gobierno/2778 [ 

10/04/2014]. 

31
 Decisão CMC 03/07. Disponível em: 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0307p.pdf [29/03/14]. 

http://www.presidencia.gob.ar/sitios-de-gobierno/planes-de-gobierno/2778
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0307p.pdf
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conjunto de direitos fundamentais e benefícios para os nacionais dos EEPP do 

Mercosul, em matéria de circulação de pessoas, fronteiras, identificação, 

documentação e cooperação consular, trabalho e emprego, previdência social, 

educação, transporte, comunicações, defesa do consumidor e direitos 

políticos32. 

Após anos de negociação com base na Declaração dos Princípios do 

Mercosul Social, em 2011 foi finalmente aprovado pelo Conselho do Mercado 

Comum o Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) 33. O PEAS envolve todos 

os Ministérios e Secretarias competentes no campo das políticas sociais, com o 

objetivo de guiar a implementação de projetos sociais a nível regional conforme 

26 diretrizes divididas em eixos temáticos, tal como a universalização da 

prestação de serviços sociais, entre eles a saúde universal, em busca da 

superação da pobreza e da desigualdade social. 

Segundo o PEAS, “a relevância e o entendimento da Dimensão Social, 

no processo de integração regional, supõe conceber as políticas sociais não 

como compensatórias e subsidiárias do crescimento econômico, mas assumir 

que todas as políticas públicas conformam uma estratégia de desenvolvimento 

humano” (MERCOSUL, 2012:14). 

Em consonância com o notório avanço institucional da dimensão social, 

o conceito e a agenda da dimensão social evoluíram e se tornaram mais 

abrangentes. Em suas primeiras elaborações, os temas sociais eram reduzidos 

aos direitos laborais e a aspectos previdenciários e de saúde considerados 

como “elos dos acordos comerciais e dos processos facilitadores da circulação 

de trabalhadores” (DRAIBE, 2007:177). Do final dos anos noventa em diante, 

no entanto, “verificou-se um processo intelectual de atualização, ampliação e 

complexificação do marco geral no qual se definem hoje os objetivos da 

integração social” (ibid:177). 

                                                             
32

 Decisão CMC 64/10. Disponível em: 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2810/1/DEC_064-

2010_PT_Estatuto_da_Cidadania.pdf [29/03/14]. 

33
 Disponível em: http://ismercosur.org/doc/PEAS-Portugues-web.pdf [29/03/14]. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2810/1/DEC_064-2010_PT_Estatuto_da_Cidadania.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2810/1/DEC_064-2010_PT_Estatuto_da_Cidadania.pdf
http://ismercosur.org/doc/PEAS-Portugues-web.pdf
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Em um documento intitulado “A Dimensão Social do Mercosul: Um 

Marco Conceitual”, elaborado pelo Instituto Social do Mercosul, são definidos 

como elementos conceituais do Mercosul Social: 

“• Centralidade da dimensão social da integração que pretenda promover um 
desenvolvimento humano e social integral; 

• Indissociabilidade do social e econômico na formulação, desenho, implementação e 
avaliação das políticas sociais regionais; 

• Reafirmação do núcleo familiar como eixo de intervenção privilegiado das políticas 
sociais na região;  

• Ressaltar a relevância da segurança alimentar e nutricional; 

• Centralidade do papel do Estado;  

• Proteção e promoção social a partir de uma perspectiva de direitos, superando a 
visão meramente compensatória do social; 

• Transversalidade de um enfoque dirigido a resistir e evitar todo tipo de discriminação, 
seja por questões étnico-raciais, por gênero ou geracionais; 

• Participação comunitária, sociedade civil fortalecida organizacionalmente; 

• Perspectiva territorial e descentralizada das intervenções públicas, considerando a 
redução das assimetrias intra e transfronteiriças.” (ISM, 2012:20) 

 

Paolo (2006:22) identifica dois aspectos da expressão “dimensão social 

da integração”: (i) a atenção aos efeitos sociais negativos da integração e (ii) a 

participação da sociedade civil no processo. No mesmo sentido, Podestá 

(2000) afirma que a dimensão social é composta por (i) políticas sociais 

comunitárias e (ii) participação da sociedade civil; e depende da construção de 

um sujeito comunitário. 

Quanto ao aspecto participativo da dimensão social mencionado pelos 

autores, segundo estudo do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, 

“já existem espaços abertos à participação social (...) mas o problema é que, 

além de poucos, a incidência da sociedade civil nesses espaços ainda não é 

satisfatória e efetiva” (IDDH:38). 

É sobre o primeiro aspecto – principalmente por suas implicações 

jurídicas – que se debruça o presente estudo. Ao contrário da União Europeia, 

optou-se no Mercosul pela ausência de uma supranacionalidade, mantendo a 

integração como um processo intergovernamental. 
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Segundo Dabène, os governos de esquerda dos países do Mercosul se 

encontram presos na “armadilha da soberania”: por um lado, esta visão da 

integração regional os compele a cedê-la para uma integração profunda, por 

outro, implica em sua defesa aguerrida, diante da preocupação com ameaças 

imperialistas (2012:9). Isto explicaria, em parte, que a mudança de paradigma 

não tenha resultado em mudança das escolhas políticas. 

No entanto, os EEPP não estão imunes à recomposição da paisagem 

jurídica que caracterizou a virada para o século XXI e o esmorecimento da 

pirâmide positivista. O que há, hoje, é uma “paisagem de nuvens” que se 

ordenam aos poucos, em movimentos de subordinação e coordenação 

(DELMAS-MARTY, 2009). 

Neste sentido, para Costa, seria possível pensar em um sujeito 

comunitário mercosulino, apesar da cidadania supranacional comunitária não 

ter sido efetivada no plano jurídico, pois “o conceito de cidadania vinculado à 

nacionalidade se mostra limitado na luta pela proteção social num mundo onde 

se formam blocos regionais” (2009:75). Filiando-se à teoria garantista de 

Ferrajoli, a autora defende que a adoção da agenda social e a afirmação dos 

direitos humanos resulta na sua preponderância sobre os direitos de cidadania 

segundo sua concepção formal (2009:75). Deste modo, o conceito de 

cidadania social, vinculado à estratégia de unificação dos sistemas de política 

social, refere-se a “direitos sociais mínimos e comuns, apoiados e garantidos 

por políticas sociais integradas ou unificadas” (DRAIBE, 2011:178). 

Conclui-se que, a despeito de ausência de coesão entre os EEPP, a 

dimensão social da integração está claramente presente no discurso oficial do 

bloco e dispõe de crescente institucionalidade.  Mas, no Mercosul, “nem 

(sempre) tudo é o que parece ser” (GARDINI, 2011). Parece haver uma “dupla 

lacuna”; a primeira entre o que é declarado pelos políticos e reportado pela 

mídia e o que é realmente discutido no nível técnico e a segunda entre o que é 

acordado no nível técnico e o que de fato é aplicado na prática (ibidem:684). 

Para Draibe, o Mercosul trata de conciliar duas estratégias distintas. No 

plano das instituições da política social da integração, opera com uma 

estratégia minimalista, de baixa efetividade, enquanto no plano dos conceitos e 
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objetivos da integração, opera com uma estratégia maximalista, apontando 

para um nível supranacional de unificação das políticas de proteção social. Ou 

seja, propõe o máximo em termos de conteúdo (a cidadania social sob políticas 

sociais unificadas) e o mínimo de instituições (ou nenhuma, na prática), que 

viabilizariam tal conteúdo (2007:179).  

Por outro lado, no campo estratégico, opera com uma estratégia 

maximalista da dimensão social, referente aos objetivos da integração, mas, ao 

mesmo tempo, com uma estratégia minimalista de políticas sociais, uma vez 

que abdica de trazer para o campo da integração social o debate e a 

proposição de modelos de desenvolvimento econômico e social que possam 

sustentar, mais adequadamente, um efetivo processo de constituição de uma 

cidadania social nova e coesa (ibidem:179). 

 A revisão da bibliografia sobre o tema se concentrou nos primeiros 

aspectos da “dupla lacuna” do Mercosul, a presença da dimensão social no 

discurso político e o que foi negociado pelos técnicos quanto a marcos 

institucionais. Resta saber se há uma lacuna entre o que é negociado e o que é 

posto em prática. 
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Artigo II – O Mercosul-Saúde: um âmbito comercial ou social? 

3. O Mercosul-Saúde: um âmbito comercial ou social? 

 

O Mercosul é atualmente composto por aproximadamente duas centenas 

de foros de negociação, entre reuniões, comissões, subcomissões e grupos de 

trabalho, conforme o organograma constante no Anexo A, que podem ser 

divididos em duas grandes subestruturas, os órgãos deliberativos, dotados de 

poder decisório, e os órgãos consultivos ou administrativos (VENTURA et al., 

2012:23). Mas são apenas três os órgãos dotados de poder decisório, o 

Conselho do Mercado Comum (CMC), órgão superior para condução política 

da integração, o Grupo Mercado Comum (GMC), responsável pela execução 

das políticas, e a Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), encarregado da 

coordenação das políticas comerciais (Protocolo de Ouro Preto [POP], arts. 3, 

10 e 16). 

Para Ventura, esta característica torna a estrutura orgânica do Mercosul ao 

mesmo tempo minimalista, ao dotar apenas três órgãos, todos eles 

coordenados pelo ministério de relações exteriores nacionais, de poder 

decisório; e perdulária, pois a cada presidência pro tempore (PPT), que é 

transferida semestralmente, estas centenas de órgãos se reúnem e produzem 

projetos que deverão ser submetidos aos órgãos decisórios (2011:465). 

De fato, para 2013, segundo o calendário de reuniões da PPT da 

Venezuela, estava prevista a realização de 212 reuniões, sendo 119 

presenciais e 39 virtuais (para outras 54 reuniões não há informação quanto ao 

tipo)34. Isto significa que, anualmente, os Estados-partes (EEPP) incorrem em 

altas despesas, seja com o deslocamento de técnicos oficiais, ou com a 

organização de uma grande infraestrutura para a realização das reuniões, no 

caso do Estado que exerce a PPT. O custo-benefício destas reuniões, no 

entanto, é duvidoso, sendo constantemente alvo de críticas, como “much ado 

                                                             
34

Calendário disponível em: 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=5642&site=1&channel=secretaria&seccion=2 

[23.04.2014]. 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=5642&site=1&channel=secretaria&seccion=2
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about nothing”, ou muito esforço (e recursos financeiros) para quase nenhum 

resultado. 

Nesta estrutura, constituem o chamado Mercosul-Saúde dois foros 

específicos para tratar do tema, um órgão técnico, o Subgrupo de Trabalho 

nº 11 (SGT 11), subordinado ao GMC, e um órgão político, a Reunião dos 

Ministros da Saúde (RMS), subordinada ao CMC. O SGT 11 se manifesta por 

projetos de normas que, encaminhadas, podem ser convertidas em resoluções 

pelo GMC e a RMS se pronuncia por meio de acordos ou declarações. Para 

2013 estava prevista a realização de 46 reuniões do Mercosul-Saúde, ou seja, 

19% do total de reuniões do Mercosul, sendo 17 presenciais e 13 virtuais (para 

as outras 5 reuniões não há informações quanto ao tipo). 

Depreende-se da literatura dedicada ao Mercosul haver uma alegada 

mudança de paradigma, que teria migrado da integração pela liberalização 

comercial para a integração social. Tais estudos se concentram na análise do 

discurso e na evolução institucional do Mercosul. Neste segundo momento, 

passa-se a expor os resultados do estudo empírico realizado para averiguar se 

é possível perceber tal mudança de paradigma no caso específico do 

Mercosul-Saúde. 

3.1. Notas Metodológicas 

 

O primeiro e principal obstáculo à pesquisa empírica foi o acesso às 

informações oficiais. As fontes primárias selecionadas para a construção das 

duas bases de dados foram as resoluções do GMC provenientes do SGT 11 e 

os Acordos dos Ministros de Saúde, desde a criação de tais instâncias até o 

ano de 2013, totalizando 364 documentos. Para compreender a evolução e o 

contexto de sua elaboração, foram ainda analisadas as atas das reuniões no 

âmbito do SGT 11 e da RMS e as atas das reuniões do GMC e do CMC que 

tratam das normas do Mercosul-Saúde. 

A Secretaria do Mercosul é o órgão responsável pelas tarefas 

administrativas, tais como arquivo oficial e fornecimento de informações sobre 

o estado de incorporação das normas aprovadas (POP, art. 31 e Dec. CMC 

nº 07/07). No entanto, nem todas as atas das reuniões estão disponíveis na 
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página eletrônica da secretaria do Mercosul e, quando solicitado o envio de tais 

documentos por correio eletrônico, a resposta recebida foi genérica, com a 

indicação da consulta da base eletrônica do Mercosul 35 . Isto dificultou o 

acesso, principalmente, aos Acordos da RMS pois, como será explorado 

adiante, a partir de 2009 tais documentos não estão disponíveis na base de 

Acordos Ministeriais, portanto, só estão disponíveis como anexos às Atas das 

Reuniões em que foram aprovados. As Atas das Reuniões estão disponíveis, 

em parte, na página eletrônica da Secretaria do Mercosul e, a parte restante, 

na página eletrônica do Sistema de Informação em Saúde do Mercosul 36 . 

Ainda, informações como o estado oficial de incorporação das normas são de 

caráter reservado, estando disponível apenas aos EEPP (VENTURA et al., 

2011:35). 

Mais de vinte negociadores dos cinco EEPP foram contatados para a 

realização de entrevistas, selecionados a partir das listas de participantes nas 

reuniões nos dois âmbitos e nas páginas eletrônicas dos EEPP. Foi realizada 

entrevista com Claudia Madies, ponto focal da Subcomissão de portos, 

aeroportos e fronteiras terrestres da Comissão de Vigilância para a Saúde do 

SGT 11, Geraldo Lucchese, que exerceu a coordenação dos trabalhos de 

harmonização da legislação sanitária no Mercosul pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde e é atualmente consultor legislativo da 

Câmara dos Deputados, na área de Saúde Pública, e Sérgio Madera, 

coordenador do Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde. Quanto aos 

outros contatados, quando responderam, justificaram a impossibilidade de 

realização de entrevista pela falta de tempo para tanto. As entrevistas serviram 

para melhor compreensão do contexto negocial das normas do 

Mercosul Saúde analisadas. 

Uma segunda dificuldade encontrada foi a elaboração de uma 

metodologia para a análise dos bancos de dados, devido à falta de 

consistência nas informações oficiais e nas fontes secundárias consultadas. No 

                                                             
35

O endereço da página eletrônica da Secretaria do Mercosul é: http://www.mercosur.int/ 

[01/03/2014]. 

36
O endereço do Sistema de Informação em Saúde do Mercosul é: 

http://200.214.130.44/mercosulsaude/portugues/reuniao/atas/index.htm [01/03/2014]. 

http://www.mercosur.int/
http://200.214.130.44/mercosulsaude/portugues/reuniao/atas/index.htm
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âmbito da RMS, tal inconsistência parece ser consequência da ausência de 

uma metodologia de negociação, o que dificultou a classificação dos 

documentos. Quanto às fontes secundárias, percebeu-se a escassez de 

pesquisas empíricas de qualidade sobre o Mercosul e, particularmente, sobre o 

Mercosul-Saúde. 

3.2. A dimensão técnica: o Subgrupo de Trabalho nº 11 

 

Atualmente, o tratamento das questões de saúde em sua dimensão 

técnica acontece no âmbito do SGT 11. Nos primeiros anos do Mercosul, o foro 

de negociação foi o SGT 3, como será tratado no item 3.2.1., até a ampliação 

da pauta em saúde e a criação do SGT 11, o que será explorado no item 3.2.2.  

3.2.1. As origens: o Subgrupo de Trabalho nº 3 (1991-1996) 

 

Uma variedade grande de produtos é objeto de regulação sanitária como 

decorrência de sua composição, pois seu consumo é potencialmente danoso à 

saúde dos indivíduos e da coletividade. Regulamentados desta forma, na área 

de produtos existem: i) os alimentos; ii) os medicamentos; iii) os artigos de 

higiene pessoal, cosméticos e perfumes; iv) os saneantes domiciliares; e, v) os 

produtos de uso médico, hospitalar, laboratorial e odontológico37 (LUCCHESE, 

2001:200). Foi justamente devido à necessidade de harmonizar a 

regulamentação sanitária destes produtos, para que não se impusessem como 

barreiras ao comércio que o tema da saúde entrou na agenda do Mercosul. 

                                                             
37

Apesar da relação intrínseca entre saúde e alimentos, optou-se por não incluir na análise 

deste trabalho as resoluções provenientes da Comissão de Alimentos do SGT 3. Entende-se 

que a regulação do tema dos alimentos no Mercosul tem lógica distinta daquela dos produtos e 

serviços para a saúde pois: (i) os Estados Partes são forte exportadores de alimentos, em 

especial a Argentina para o Brasil e (ii) há superposição entre os sistemas de saúde e de 

agricultura na área de alimentos industrializados. Este ultimo fator evidencia-se pelo fato de, 

apesar de diversos projetos de divisão de competências, a Comissão de Alimentos situar-se, 

até hoje, no SGT 3 (Normas Técnicas), estando fora da agenda dos atuais SGT 11 (Saúde) e 

SGT 8 (Agricultura). Para uma análise do processo de negociação do tema no Mercosul ver 

Lucchese (2001). 
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O Tratado de Assunção de 1991 criou, em seu anexo V, dez subgrupos de 

trabalho subordinados ao GMC, entre eles, o Subgrupo de Trabalho nº 3, 

“Normas Técnicas”. Foi neste subgrupo de trabalho que o tema saúde integrou 

a agenda do Mercosul, quando o Cronograma de Las Leñas fixou, em 1992, as 

pautas de negociação de cada subgrupo38. O Cronograma definiu as metas 

específicas para cada um dos subgrupos para que a harmonização em todas 

as áreas definidas estivesse concluída até dezembro de 199439, a tempo da 

entrada em vigor do Mercado Comum do Sul em 31 de dezembro de 1994.  

Na área da saúde, a harmonização da regulamentação proposta pelo 

Cronograma tinha como objetivo eliminar barreiras sanitárias à circulação dos 

produtos para a saúde, especificando como temas e prazos: (i) soluções 

parenterais de grande volume - novembro/92; (ii) protocolo de inspeção para 

estabelecimento da indústria farmacêutica - novembro/92; (iii) registro de 

produtos farmacêuticos - dezembro/93; (iv) encaminhamento da proposta final 

ao GMC para consideração e instrumentação - dezembro/93; e (v) atividade de 

treinamento conjunto de inspetores - 93/94. 

Se até hoje a união aduaneira é considerada incompleta, resta claro que 

o prazo de três anos logo se mostrou irreal. No âmbito da Comissão “Produtos 

para a Saúde” do SGT 340, de 1992 até dezembro de 1994, foram aprovadas 

                                                             
38

O Cronograma foi aprovado com a assinatura da Declaração de Las Leñas, na 2º Reunião do 

Conselho do Mercado Comum. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/oqueeomercosul.html/cronglenas.html 

[25/01/2014]. 

39
Segundo Carneiro, as áreas a serem harmonizada conforme o Cronograma podem ser 

resumidas a três: política comercial, política de promoção e políticas macroeconômicas. A 

harmonização se daria se daria pelos seguintes instrumentos e prazos: (i) política comercial: 

dumping/subsídios (julho-dezembro/92); eliminação de barreiras (julho-setembro/92); não 

tarifarias (julho-setembro/94); tarifa externa comum (abril-junho/93); acordos com terceiros 

países (abril-junho/93); (ii) política de promoção: acordo de proteção de investimentos (abril-

junho/93 –outubro-dezembro/93); política industrial (outubro/dezembro/93); política de 

concorrência (abril-junho/94); política tecnológica (outubro-dezembro/93); política agrícola; 

(iii) política macroeconômica: coordenação de paridades cambiais (abril-junho/93); tributos 

incidentes sobre  o comércio (outubro-dezembro/93); movimento de capitais. (2012:312) 

40
 Criada em dezembro de 1992 pela Res. GMC nº 51/92. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/oqueeomercosul.html/cronglenas.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms/oqueeomercosul.html/cronglenas.html
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13 resoluções, conforme a tabela presente no Apêndice B. As resoluções 

trazem definições, diretrizes e “boas práticas” e avançam nas áreas definidas 

pelo Cronograma, mas seus objetivos não foram alcançados dentro do prazo. 

Findo o período de transição, a união aduaneira entrou em 

funcionamento no dia 1º de janeiro de 1995. Em agosto de 1995 foram criados 

os subgrupos de trabalhos cuja função é auxiliar o GMC para “consolidar a 

União Aduaneira e avançar em direção ao Mercado Comum” (Res. 20/95); e 

em dezembro do mesmo ano foi definida a Pauta de Funcionamento do 

subgrupo 3, segundo a qual a Tarefa Geral da Comissão de Produtos para a 

Saúde era a “eliminação dos obstáculos técnicos ao comércio para facilitar a 

livre circulação dos bens e a integração regional entre os estados partes” (Res. 

38/95)41. 

Segundo Lucchese, as principais dificuldades enfrentadas pelos 

negociadores nestes primeiros anos foram: “a complexidade dos regulamentos 

técnicos, a novidade da negociação técnica quadripartite, as imensas 

diferenças culturais e sociais e, principalmente, a desconfiança mútua diante 

das propostas apresentadas pelas delegações” (2001:201). 

Apesar disso, a Comissão de Produtos para a Saúde (CS) atuou 

intensamente, com uma forte participação do setor privado dos EEPP. De 1992 

a 1999, foram aprovadas 71 resoluções provenientes da CS do SGT 3. Em um 

relatório sobre o estado de cumprimento da pauta negociadora apresentado em 

1997, averiguou-se que reuniões para a harmonização já haviam sido iniciadas 

em 37 dos 48 subtemas, e havia sido concluída em 14 deles, ou seja, em 29% 

dos subtemas42.  

Entre as conquistas que decorreram direta ou indiretamente da 

harmonização regulatória no âmbito do SGT 3, destacam-se: i) os 

                                                             

41
Foram definidos 48 subtemas para harmonização, divididos em 6 temas, com prazo de 18 

meses para conclusão: (i) Controle de Produtos Farmacêuticos, (ii) Psicotrópicos, (iii), Sangue 

e Hemoderivados, (iv) Produtos Médicos, (v) Cosméticos e (vi) Produtos Saneantes. 

42
Anexo IV à Ata da Primeira Reunião de Coordenadores do SGT 11, datada de 5 e 6 de março 

de 1997. 
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regulamentos das boas práticas de fabricação em todas as áreas de produtos 

sob vigilância; ii) implementação das inspeções aos fabricantes; iii) inspetores 

treinados de forma gradativa, chegando a especializações; iv) experiência, em 

escala menor, sobre regulamentação multilateral que prepara para integrações 

maiores; e v) a criação da agência de vigilância argentina, em 1992, que 

influenciou a criação da Anvisa, em 1999 (ibidem:217). 

3.2.2. A Ampliação da Pauta em Saúde 

 

Em 1996, o Subgrupo de Trabalho nº 11 - Saúde (SGT 11) foi criado devido 

à constatação, nos termos da Res. GMC nº 151/96, da necessidade de “um 

órgão técnico, de caráter deliberativo, que centralize o tratamento das questões 

(de saúde), de modo a facilitar a harmonização das legislações nacionais e a 

compatibilização dos sistemas de controle sanitário dos Estados Partes”43.  

A Comissão de Produtos para a Saúde foi incorporada ao SGT 11 e foram 

criadas duas novas áreas de trabalho, a “Vigilância Epidemiológica e Controle 

Sanitário de Portos, Aeroportos, Terminais e Passos de Fronteira” e “Prestação 

de Serviços de Saúde”44 (Res. 151/96). De acordo com o diplomata brasileiro 

Alexandre Penã Ghisleni, a criação do SGT 11: 

... foi um esforço de vanguarda dentro da área social do 

Mercosul que deveria ser muito valorizado porque aponta um 

nível de aprofundamento que só tem igual na União Europeia. 

É um marco a inserção de um tema social no esforço de 

integração45. 

                                                             
43

 Lucchese dá destaque ao fato de que a Comissão de Alimentos permaneceu no SGT 3, 

devido à disputa entre as áreas de saúde e de agricultura pela sua anexação (2001:200). 

44
 Segundo a Ata da III RMS, “os temas relativos à área Saúde, atualmente tratados nas 

diferentes instâncias do Mercosul, direta ou indiretamente [SGT III, SGT IV, SGT VIII, SGT X,. 

(…)] continuarão sendo da competência daquelas instâncias, até a constituição formal e o início 

da vigência do SGT – Saúde. Durante este período de transição, a resoluções oriundas 

daquelas instâncias terão plena vigência”. 

45
 Em entrevista concedida a Lucchese (2001:199). 
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Tal comentário, no entanto, deve ser interpretado cum grano salis, pois o 

SGT 11 se estrutura como um foro especializado, assemelhando-se mais ao 

Comitê de Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias da OMC do que à estrutura da 

União Europeia, em que a política de saúde é desenvolvida transversalmente 

em diversos órgãos46. 

Não obstante, a ampliação das áreas de atuação do SGT 11 possibilitou 

a formação de um locus para a discussão de temas de importância ligados à 

dimensão social da integração em saúde no Mercosul. A questão sanitária não 

está somente ligada à circulação dos produtos, mas também à circulação de 

pessoas, à regulamentação do exercício profissional na área de saúde e à 

garantia de assistência qualificada à população (MACHADO et al., 2007:S295).  

 

Desde sua definição em 1998, a estrutura do SGT 11 sofreu poucas 

alterações. A cada área de trabalho corresponde uma Comissão que está sob 

a coordenação de um responsável da área e integrada por unidades de 

trabalho (subcomissões ou grupos ad hoc) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005:11). Atualmente, o SGT 11 conta com 3 comissões, 7 grupos ad hoc e 3 

subcomissões, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 5 - Comissões do SGT 11 

                                                             
46

A estrutura da OMC está disponível em: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/organigram_landscape_e.pdf [20/04/2014]. 

Uma lista dos órgãos que desenvolvem a política de saúde na União Europeia está disponível 

em: http://europa.eu/pol/health/index_pt.htm [20/04/2014]. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/organigram_landscape_e.pdf
http://europa.eu/pol/health/index_pt.htm
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Fonte: elaborado pela autora com base em Ministério da Saúde (2009). 

As Comissões e Subcomissões são formadas por dirigentes, 

especialistas e técnicos representantes dos ministérios da saúde e órgãos 

vinculados dos países membros. Pela análise das Atas das reuniões das 

comissões do Mercosul, somente na COPROSAL há a participação do setor 

privado. 

Os trabalhos do SGT 11 seguem as orientações de uma Pauta 

Negociadora definida pelo próprio órgão, cuja primeira versão foi aprovada em 

1998, seguida por novas versões em 2001, 2005, 2007 e 201347. A Pauta 

Negociadora define a Tarefa Geral e Pautas de Ação da Coordenação Geral, 

composta pelos coordenadores nacionais dos EEPP, e os trabalhos específicos 

nas Comissões e Subcomissões. Os Coordenadores das Comissões, 

                                                             
47

 Após anos de negociação nas comissões do SGT 11 uma nova proposta de pauta 

negociadora foi elevada à consideração do GMC em sua XCIII reunião, ocorrida em 19 de 

novembro de 2013. A ata, no entanto, está em processo de carga na Secretaria do Mercosul 

que, contatada, não informou se a Pauta foi aprovada pelo GMC (informação atualizada até 

12/08/2014). 
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Subcomissões e Grupos adhoc se reúnem uma vez a cada presidência pro 

tempore. 

A evolução da Pauta Negociadora, que traz em linhas gerais os objetivos 

do SGT 11, parece reforçar a hipótese de que o tema da saúde no Mercosul 

deixa de ser atrelado somente ao aspecto comercial, como demonstra a Figura 

abaixo. 

Figura 6 - Evolução da Tarefa Geral na Pauta Negociadora do SGT 11 – Saúde 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Em 1998, o objetivo da harmonização era a eliminação dos obstáculos 

técnicos ao comércio. De 2001 a 2007, incrementou-se a pauta com a tarefa de 

“promover e proteger a saúde e a vida das pessoas”. As pautas de 1998 até 

2007 se mostram ainda atreladas ao paradigma de liberalização em que a 

proteção à saúde e à vida das pessoas se apresenta como uma consequência 

do processo de integração. Em contraste, a Pauta Negociadora de 2013 foi 

1998  

• Harmonizar os 
parâmetros de 
qualidade dos 
bens, serviços e 
fatores produtivos 
na área da saúde 
e os mecanismos 
de controle 
sanitário dos 
Estados Partes 
para o fim de 
eliminar os 
obstáculos 
técnicos ao 
comércio e lograr 
o fortalecimento 
do processo de 
integração 
regional.  

2001 

• Harmonizar as 
legislações dos 
Estados Partes 
referentes aos 
bens, serviços, 
matérias primas e 
produtos da área 
da saúde, os 
critérios para a 
vigilância 
epidemiológica e 
o controle 
sanitário com a 
finalidade de 
promover e 
proteger a 
saúde e a vida 
das pessoas e 
eliminar os 
obstáculos ao 
comércio 
regional, 
contribuindo 
desta maneira ao 
processo de 
integração. 

2005  

• Harmonizar 
legislações e 
coordenar ações 
entre os Estados 
Partes referentes 
à atenção a 
saúde, bens, 
serviços, 
matérias primas e 
produtos da área 
da saúde, 
vigilância 
epidemiológica e 
controle sanitário, 
com a finalidade 
de promover e 
proteger a saúde 
e a vida das 
pessoas e 
eliminar os 
obstáculos ao 
comércio regional 
e à atenção 
integral e de 
qualidade, 
contribuindo 
desta maneira ao 
processo de 
integração. 

2007 

• Harmonizar 
legislações e 
diretrizes, 
promover a 
cooperação 
técnica e 
coordenar ações 
entre os Estados 
Partes referentes 
à atenção à 
saúde, bens, 
serviços, 
matérias primas e 
produtos para a 
saúde, exercício 
profissional, 
vigilância 
epidemiológica e 
controle sanitário, 
com a finalidade 
de promover e 
proteger a saúde 
e a vida das 
pessoas e 
eliminar os 
obstáculos 
injustificáveis ao 
comércio regional 
e à atenção 
integral e de 
qualidade, 
contribuindo 
desta maneira ao 
processo de 
integração. 

Proposta 2013 

•O SGT N° 11 
“Saúde” tem 
como tarefa 
geral a 
harmonização 
de normativa 
técnica, e a 
coordenação de 
ações entre os 
Estados Partes 
em referência à 
vigilância, os 
serviços de 
atenção, a 
avaliação de 
tecnologias, 
exercício 
profissional e 
insumos e 
produtos para a 
saúde com a 
finalidade de 
promover e 
proteger a vida 
das pessoas, 
contribuindo 
desta maneira 
ao processo de 
integração 
regional. 
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totalmente reformulada. A proteção à saúde aparece como um dos 

determinantes para o aprofundamento da integração regional.  

Além da conformação de um espaço institucional e da existência de 

orientação política, o SGT 11 elabora resoluções que podem vir a integrar a 

ordem jurídica comunitária do Mercosul. Tal tarefa não é simples, como 

demonstra a figura abaixo, elaborada pela Coordenação Nacional Brasileira do 

SGT 11, que sintetiza o processo legislativo no SGT 11: 

Figura 7 - Processo legislativo no SGT 11 

Passo 1 
Proposta Inicial e 

Construção do 
Consenso48 

Indicação dos responsáveis (Ponto Focal) por Tema e 
Subtemas, de cada EP 

Nomeação de relator que recebe as contribuições dos Pontos 
Focais e busca a harmonização do tema 

Passo 2 
Análise pela 
Coordenação 

A Coordenação da Comissão ou Subcomissão revisa e avalia 
o Passo 1 

A proposta é aprovada para o Passo 3 ou retorna ao Passo 1 

Passo 3 
Consulta Interna 

Consulta interna nos EEPP, para permitir a participação de 
todos os envolvidos ou interessados em cada tema 

Passo 4 
Análise dos 

resultados da 
consulta 

Os Coordenadores decidem se a proposta volta ao passo 1 
ou se é aprovada. 

Passo 5 
Aprovação ou não 

dos Projetos de 
Resolução 

No caso de aprovação, o Projeto de Resolução é elevado ao 
GMC. Em caso contrário, os Coordenadores Nacionais 

decidem o encaminhamento das propostas. 

Passo 6 
Avaliação pelo GMC 

O GMC decide pela aprovação ou não dos Projetos, 
Propostas e Consultas do SGT nº 11. No caso de aprovação, 

os Projetos são transformados em Resoluções GMC, com 
prazos para internalização. 

Fonte: elaborada pela autora com base em Ministério da Saúde (2009). 

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro o processo legislativo no 

Mercosul, descrito acima, pode ser resumido em duas etapas: i) harmonização 

                                                             
48

 Quando um tema ou projeto de norma está na agenda do SGT 11, as autoridades dos países 

do Mercosul não podem legislar ou tomar decisões unilaterais sobre a matéria. Os 

regulamentos técnicos e as normas produzidas pelos técnicos que participam do Subgrupo, 

quando aprovados pelos Estados Partes, são incorporados à legislação de cada país. No caso 

do Brasil, isso significa a edição de novas resoluções da Anvisa ou de outras normas pelo 

Ministério da Saúde. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br [20/04/2014]. 

http://portal.anvisa.gov.br/
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e ii) internalização na ordem jurídica nacional. No entanto, o Protocolo de Ouro 

Preto, em seu artigo 40, indica a existência de uma terceira etapa para que a 

resolução se torne uma Norma Mercosul (NM): a notificação à secretaria, por 

todos os EEPP, da incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos49. 

Assim, criou-se no Mercosul uma “ficção jurídica de vigência simultânea 

de normas”, como se depreende da figura abaixo (VENTURA et al., 2012:30): 

Figura 8 - Sistema de vigência simultânea do direito do Mercosul, segundo o 
Protocolo de Ouro Preto 

 

Fonte: (VENTURA et al., 2012:30) 

Como indicam os documentos do Ministério da Saúde brasileiro, este 

sistema é incongruente com a prática brasileira de incorporação de normas 

internacionais à ordem jurídica nacional. Segundo Ventura et al., “  fato que no 

                                                             
49
“Artigo 40 - A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das normas 

emanadas dos órgãos do MERCOSUL previstos no Artigo 2 deste Protocolo [CMC, GMC e 

CCM], deverá ser observado o seguinte procedimento: i) Uma vez aprovada a norma, os 

Estados Partes adotarão as medidas necessárias para a sua incorporação ao ordenamento 

jurídico nacional e comunicarão as mesmas à Secretaria Administrativa do MERCOSUL; 

ii) Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua incorporação aos respectivos 

ordenamentos jurídicos internos, a Secretaria Administrativa do MERCOSUL comunicará o fato 

a cada Estado Parte; iii) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 30 

dias após a data da comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do MERCOSUL, nos 

termos do item anterior. Com esse objetivo, os Estados Partes, dentro do prazo acima, darão 

publicidade do início da vigência das referidas normas por intermédio de seus respectivos 

diários oficiais”. 
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Brasil, salvo disposição expressa, as normas do MERCOSUL entram em vigor 

no momento em que se completa sua internalização, sem que sua vigência 

seja condicionada a notificações posteriores” (2012:31). Ainda segundo estudo 

de Ventura et al., o mesmo fenômeno ocorre nos demais EEPP do Mercosul, 

salvo, e apenas para uma parte das normas, no caso da Argentina (ibidem:31). 

Apesar de a Decisão CMC 22/04 determinar que todas as Normas 

Mercosul “deverão incluir a data de sua entrada em vigor”, esta divergência de 

prática resulta na heterogeneidade do grau de vigência das normas do 

Mercosul (ibidem:31). A Decisão CMC 22/04 ainda determina que as normas 

que regulamentem aspectos de organização ou funcionamento do Mercosul 

não precisam ser internalizadas, entrando em vigor na data de sua aprovação 

ou quando elas o indiquem. 

3.3. A Dimensão Política: a Reunião dos Ministros da Saúde do 

Mercosul 

 

Em 1995, o Conselho do Mercado Comum (CMC) criou a Reunião de 

Ministros da Saúde (RMS), cuja função seria “propor a este conselho medidas 

tendentes à coordenação das políticas na área de saúde no Mercosul” (Dec. 

03/95). A RMS se reúne uma vez a cada presidência pro tempore e conta com 

a participação dos ministros da saúde e de representantes dos Ministérios da 

Saúde dos EEPP, além de convidados, como representantes de organizações 

internacionais. 

Na terceira RMS, os ministros da saúde “enfatizaram os desafios que 

representam as questões sociais no processo de integração subregional e 

ressaltaram o esforço demonstrado pelo setor Saúde nesta importante fase de 

transição política, comercial e social por que passa a região” (Ata RMS 02/97). 

Na mesma reunião os ministros aprovaram o documento intitulado Termos de 

Referência, que definiu as áreas prioritárias para atuação da RMS, a serem 

exploradas por quatro Núcleos de Articulação: i) Sistema de Informação e 

Comunicação em Saúde; ii) Saúde nas Fronteiras; iii) Assistência e Tecnologia 

Médica e iv) Cooperação Internacional em Saúde (Ata RMS 01/97). A figura 

abaixo sintetiza os objetivos de cada Núcleo de Articulação: 
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Figura 9 - Núcleos de Articulação da RMS 

 

Fonte: elaborado pela autora com base na Ata RMS 01/97. 

Os Núcleos de Articulação eram coordenados por pontos focais de cada 

EEPP, que informavam, bimestralmente aos Coordenadores Nacionais o 

andamento dos trabalhos desenvolvidos. Alguns dias antes das RMS os 

Coordenadores Nacionais se reuniam para definir os projetos de Acordo a 

serem apresentados para a RMS (Ata RMS 02/96). 

Seguindo esta estrutura, foram aprovados, de 1998 a 2000, 19 acordos 

na RMS, que constam na tabela do Apêndice D. A grande maioria de tais 

acordos trata de questões epidemiológicas, reconhecendo a importância do 

combate e do intercâmbio de informação de doenças como dengue (Acordo 

RMS 9/99), sarampo (Acordo RMS 5/99) e cólera (Acordo RMS 11/99)50.  

De 2000 a 2006 foram criadas Comissões Intergovernamentais (CI) 

                                                             
50

 Importante mencionar aqui a dificuldade de acesso aos Acordos das Reuniões de Ministros 

da Saúde.  Os acordos só estão disponíveis como anexos às Atas das Reuniões em que foram 

aprovados. Alguma atas podem ser encontradas no website da Secretaria do Mercosul e outras 

no website Sistema de Informação em Saúde do Mercosul: http://www.mercosur.int/ e  

http://200.214.130.44/mercosulsaude/portugues/reuniao/atas/index.htm [01/03/2014]. 

Núcleo 1 -  Sistema de 
Informação e 

Comunicação em Saúde 

• Pressupõe ações e 
mecanismos que 

tenham como objetivo 
a criação, produção, 
análise,  avaliação, 
monitoramento e 

divulgação de 
informações relevantes 

para a prevenção e 
manutenção da saúde 

da população, no 
âmbito dos Estados 

Partes do MERCOSUL. 
A informação e 
comunicação 

referem-se tanto ao 
aspecto epidemiológico 
da posologia regional, 

como a captação, 
publicação e 

disseminação de 
literatura especializada 

e a veiculação de 
mensagens educativas 

Núcleo 2 - Saúde nas 
Fronteiras 

• Pressupõe as ações de 
saúde desenvolvidas 
nas áreas de fronteira 
referentes ao controle 
sanitário, a vigilância 

epidemiológica e 
sanitária, bem como ao 

desenvolvimento de 
programas conjuntos 

de saúde. 

Núcleo 3 - Assistência e 
Tecnologia Médica 

• Pressupõe ações e 
atividades 

desenvolvidas pelos 
serviços de saúde que 
garantam a satisfação 

do usuário, assim como 
a redução dos riscos 

no uso daqueles 
serviços. Este tema 
incorpora, ainda, a 

melhoria da qualidade 
e maior produtividade 
no uso de tecnologias 
médicas, bem como a 
segurança e eficiência 

na utilização das 
mesmas. 

Núcleo 4 - Cooperação 
Internacional em Saúde 

• Pressupõe as ações e 
atividades de 

coordenação e 
promoção de projetos e 

programas conjuntos 
na área da cooperação 

internacional em 
saúde, com vistas a se 

obter aprovação de 
financiamento para o 
desenvolvimento da 
cooperação técnica 

regional em saúde. A 
identificação de fontes 

financiadoras mais 
abrangentes e que dão 
ênfase ao MERCOSUL 
torna-se prioritária para 

o setor saúde, 
pressupondo a 

possibilidade de 
atualizar convênios 

bilaterais já existentes, 
ou até elaborar 

projetos multilaterais. 

http://www.mercosur.int/
http://200.214.130.44/mercosulsaude/portugues/reuniao/atas/index.htm
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temáticas, que conviveram com os Núcleos de Articulação até 2006, quando a 

estrutura institucional da RMS foi atualizada pelo Acordo 01/06, sendo este o 

último documento, até o momento, que dispõe sobre a estrutura institucional da 

RMS51. Desde então, subordina-se à RMS um Comitê Coordenador (CC-RMS), 

que coordena as atividades das CI. 

 Após a criação de novas CIs, atualmente a Reunião dos Ministros da 

Saúde conta com 13 CIs, 1 Grupo Técnico e 1 Núcleo de Operacionalização, 

além do RMS-CC, conforme a figura abaixo: 

Figura 10 - Estrutura da Reunião de Ministros da Saúde 

Reunião de Ministros da Saúde (RMS) 
Data de criação (Acordo 
RMS) 

Comitê coordenador da RMS (RMS-CC) 1996 

Núcleo de Operacionalização e Articulação de 
Tecnologias de Informação e Comunicação em 
Saúde (NOATICS) * 

2003 (03/2003) / (12/2008) / 
(4/2013) 

Comissão Intergovernamental Política de 
Medicamentos (CIPM) 

2000 (01/2000) 

Comissão Intergovernamental para Implementação 
do RSI (CIRSI) 

2001 (03/2001) 

Comissão Intergovernamental Controle da Dengue 
(CICD) 

2001 (01/2001) 

Comissão Intergovernamental VIH-AIDS (CIVIH) 2002 (02/2002) 

Comissão Intergovernamental Controle do Tabaco 
(CICT) 

2003 (06/2003) 

Comissão Intergovernamental Saúde Sexual e 
Reprodutiva (CISSR) 

2003 (13/2003) 

Comissão Intergovernamental Sobre Saúde e 
Desenvolvimento(CISSD)** 

2004 (07/2004) / 
2009 (06/2009) 

Comissão Intergovernamental Gestão do Risco e 
Redução da Vulnerabilidade (CIGRRV) 

2004 (05/2004) 

Comissão Intergovernamental Saúde Ambiental e 
do Trabalhador (CISAT) 

2004 (05/2004) 

Comissão Intergovernamental Doação e 
Transplantes (CIDT) 

2006 (03/2006) 

Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e 
Nutricional (GTSAN) 

2008 (06/2008) 

Comissão Intergovernamental Enfermidades Não 
Transmissíveis (CIENT) 

2011 (02/2011) 

Comissão Intergovernamental de Determinantes 
Sociais da Saúde e Sistemas de Saúde (CIDSSS) 

2011 (07/2011) 

                                                             
51
O Acordo determinou também, em todas as RMS, a elaboração de um “relatório 

epidemiológico de doenças transmissíveis conforme o artigo 2 da Res. GMC Nº 4/01 Lista e 

Definição de Doenças de Notificação Obrigatória entre os Estados Partes do MERCOSUL”. 
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Comissão Intergovernamental de Sangue e 
Hemoderivados (CISH) 

2013 (03/2013) 

Comissão Intergovernamental de Saúde Indígena 
(CISI) 

2013 (10/2013) 

*Criado em 2003 com o nome “Sistema de Informação em Comunicação em 
Saúde”, alterado em 2008 para Núcleo de Operacionalização e Articulação de 
Sistemas de Informação e Comunicação em Saúde do Mercosul (NUSICS) e 
novamente em 2013. 
**Comissão extinta em 2009. 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos referidos Acordos da RMS. 
 

A criação de novas CIs manifesta a incorporação de temas que vão além 

da questão de vigilância atrelada à circulação de produtos e a doenças 

transmissíveis, para temas de promoção e proteção social da saúde, 

destacando-se a criação de uma CI sobre Determinantes Sociais de Saúde em 

2011 e de Saúde Indígena, em 2013. 

4. Análise das resoluções do GMC provenientes do SGT 11  

 

Com espaços institucionais constituídos e técnica jurídica para tanto, teria o 

SGT 11 avançado na regulação em favor do aprofundamento da integração 

político-social?   

 

Para o estudo das resoluções do SGT 11 montou-se um banco de dados, 

constante do Apêndice B, contendo todas as 246 resoluções provenientes da 

antiga Comissão de Saúde do SGT 3 e do SGT 11 até abril de 2013.  

 

Primeiramente, nota-se que o SGT 11 tem atuação expressiva em relação 

aos outros subgrupos do GMC (atualmente são 17 SGTs), com 175 do total de 

958 resoluções aprovadas, conforme a tabela constante do Apêndice C. O SGT 

11 é o terceiro subgrupo quanto ao número de resoluções aprovadas no GMC, 

atrás apenas do SGT 3 (Normas Técnicas) e SGT 8 (Agricultura) (VENTURA et 

al., 2012:47). 

 

Destaca-se a discrepância entre o número de resoluções provenientes da 

Comissão de Produtos (COPROSAL), com 106 resoluções (61%), em relação à 

Comissão de Serviços (COSERATS), com 23 resoluções (13%) e a Comissão 
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em Vigilância Sanitária (COVIGSAL), com 42 resoluções (24%). A diferença na 

participação das comissões, no entanto, foi diminuindo ao longo dos 18 anos 

de existência do SGT 11. De 1998 a 2006 as resoluções da COPROSAL 

correspondiam a 64%, COSERATS a 9% e COVIGSAL a 23%. De 2007 a 2013 

a participação é de 56%, 13% e 24%, respectivamente. A figura a seguir traz a 

proveniência das resoluções ano a ano de 1998 a 2013.



59 
 

Figura 11 - Resoluções do GMC provenientes do SGT 11, por Comissão 
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Periodicamente, os EEPP comunicam à Coordenadoria do SGT 11 a 

internalização das resoluções do GMC. Não existe uma lista ou relatório 

atualizado com o status das resoluções, de fácil acesso ao público. A lista 

consultada, atualizada em abril de 2013, consta como anexo da Ata da 

quadragésima reunião do SGT 11, mas não traz informações sobre as 

resoluções aprovadas de 2011 em diante. Com base nesta lista, foi elaborada a 

tabela abaixo: 

Tabela 1 - Status das Resoluções do SGT 11 por Comissão 

 Produtos* Serviços Vigilância 

Normas Mercosul 86 4 5 

Resoluções em processo de revisão 6 1 8 

Resoluções em processo de incorporação 49 7 20 

Resoluções que não necessitam incorporação 13 11 3 

Resoluções revogadas 31 1 10 

*Resoluções provenientes da antiga Comissão de Saúde do SGT 3 e da 

Comissão de Produtos para a Saúde do SGT 11 

Fonte: elaborado pela autora com base no Anexo VII à Ata da XL Reunião do 

SGT 11. 

 

Segundo os dados disponíveis, também é possível perceber que 

Argentina, Brasil e Paraguai internalizaram quase a mesma quantidade de 

resoluções, enquanto o Uruguai internalizou por volta de 9% a menos que os 

outros EEPP. 

 

Tabela 2 - Nº de Resoluções do GMC/SGT 11 internalizadas por EEPP 

Argentina Brasil Paraguai Uruguai 

134 133 138 114 
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Nos itens a seguir, apresentam-se alguns resultados obtidos pelas três 

comissões do SGT 11, especificamente aqueles resultantes de Normas 

Mercosul, sem a pretensão de exaurir todos os temas negociados nestes 

âmbitos. 

4.1. Produtos para a Saúde 

 

Nos primeiros anos do Mercosul, justamente aqueles identificados como 

os anos do “apogeu neoliberal” (GARDINI, 2011), houve um expressivo número 

de resoluções referentes à harmonização em produtos para saúde, número que 

reduziu-se à metade, ou ainda menos, nos anos subsequentes. Queiroz e 

Giovanella, em estudo sobre as normas do SGT 11 desde a sua criação até 

2006, avaliam que “o predomínio de resoluções referentes a produtos pode ser 

decorrente de processos anteriores e de consensos internacionais que 

facilitaram a harmonização regional” (2011:186). 

 

Figura 12- Normas Mercosul da COPROSAL do SGT 11, por tema 

 

  

Os trabalhos no SGT 11 seguiram a tendência do SGT 3, com a maioria 

de suas resoluções relacionadas às substâncias psicotrópicas e aos 

cosméticos. 

Em relação aos cosméticos, verifica-se que a regulação do SGT 11 tem 

dois focos: i) o controle da qualidade, tanto na produção como na 

comercialização, procurando assegurar um conjunto de boas práticas (Res. 
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20/2005), e ii) o controle das substâncias que não podem ser utilizadas em 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes (Res. 29/2005). 

Os Psicotrópicos e Entorpecentes foram objeto de extensa regulação, 

cujo conteúdo abrange questões como o controle e fiscalização da entrada e 

saída destas substâncias, (Res 02/2004; 62/2000; 66/2000; 29/2002; 23/2000), 

estipulação de um glossário de termos comuns (10/2001) e o controle de seu 

uso em medicamentos (22/2000). 

Nos últimos anos, a maioria das resoluções da COPROSAL são 

revogações e atualizações de normas anteriores. Segundo a Pauta 

Negociadora de 2013, o trabalho da COPROSAL se concentra agora na 

monitoração da implementação e na atualização das normas já negociadas, 

além da harmonização em questões mais específicas. 

4.2. Serviços de Atenção à Saúde 

 

Os compromissos acordados sobre a livre circulação de pessoas, tal 

como o Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados do Mercosul, 

Bolívia e Chile 52  resultaram no aumento das migrações transfronteiriças, 

segundo estudos recentes (ASTORGA, 2004). A maior mobilidade dos 

cidadãos que saem de seus países seja em busca de trabalho, educação ou 

condições melhores de vida, gera demandas regulatórias na área de serviços 

de saúde, principalmente quanto a i) trabalho em saúde, ii) acesso à saúde nas 

fronteiras e iii) qualidade do atendimento em saúde.  

Como se depreende da Pauta Negociadora de 2013, além da 

harmonização em serviços de saúde dos EEPP, também é objetivo da 

COSERATS criar condições objetivas para que os EEPP possam ampliar o 

acesso da atenção à saúde da população do Mercosul e assegurar sua 

qualidade. Atualmente, duas subcomissões do COSERATS trabalham na 

                                                             
52

 Aprovado pelo CMC em 2002 e internalizado no Brasil pelo Decreto Nº 6.975, de 7 de 

outubro de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6975.htm [06/05/2014]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6975.htm
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harmonização no tema, uma no desenvolvimento e o exercício profissional em 

saúde e outra na avaliação e uso das tecnologias em serviços de saúde. 

Até o momento, apenas as 4 resoluções sobre serviços de saúde 

listadas na tabela abaixo têm status de Normas Mercosul, 2 sobre exercício 

profissional em saúde (21/00 e 27/04), e 2 sobre atenção à saúde (28/04 e 

04/05). 

Tabela 3- Normas Mercosul sobre Serviços de Saúde 

Res. nº Título 

21/00 Glossário dos termos comuns nos serviços de saúde 

27/04 Matriz mínima de registro de profissionais de saúde do Mercosul 

28/04 
Requisitos comuns para as unidades de terapia intensiva de 

adultos 

04/05 Informação Básica Comum para a Caderneta de Saúde da Criança 

O exercício profissional na área da saúde está estreitamente ligado ao 

entendimento de que “a saúde constitui-se um núcleo de proteção do Estado e 

o seu exercício está condicionado à formulação e implementação de políticas 

consensuadas pelos Estados Partes” (MACHADO et al., 2007:105). O 

Glossário dos termos comuns, assim como a lista de especialidades comuns 

(Res 73/00) e profissões em saúde do Mercosul (Res 66/06), que não precisam 

ser incorporadas, representam um incipiente avanço na área das profissões em 

saúde. A identificação dos termos comuns entre os EEPP representa o primeiro 

passo para a eventual harmonização de suas regulamentações nesta área e o 

reconhecimento recíproco53. 

A Resolução 27/04, que adota a Matriz Mínima é considerada um dos 

resultados mais relevantes alcançados no tocante ao reconhecimento mútuo de 

diplomas universitários na área da saúde, obtidos nos diferentes países do 

bloco, e tem como finalidade instituir informações comuns no âmbito do 

Mercosul e padronizar as informações mínimas sobre os profissionais de 

                                                             
53

 Sobre o processo de negociação para a harmonização em serviços e educação em saúde 

ver Paula (2009). 
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saúde, entre os Ministérios da Saúde dos Estados Partes54. O preenchimento 

da Matriz Mínima, no entanto, não significa a equivalência do diploma; para 

exercer a profissão, o profissional deve preencher todos os requisitos e 

exigências legais do respectivo Estado Parte do Mercosul. Por exemplo, no 

Brasil o profissional deve revalidar o diploma obtido em instituição estrangeira e 

registrar-se no respectivo Conselho Profissional (MERCOSUL, 2010:7). 

O fluxograma abaixo representa o processo de reconhecimento de 

profissionais com a implementação da Matriz Mínima: 

 

 

Fonte: Mercosul (2010). 

 

A Res. 28/04 aprovou um documento que traz os requisitos comuns para as 

unidades de terapia intensiva de adultos, em termos de pessoal (número de 

médicos e enfermeiras), planta física, equipamentos e disponibilidades. Tais 

requisitos devem estar incluídos nas normativas de habilitação de serviços de 

terapia intensiva de adultos de cada EEPP. 

                                                             
54

 As profissões de nível superior comuns e priorizadas nos EEPP para exigibilidade do 

preenchimento da Matriz Mínima são: Médico, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, 

Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Nutricionista e Psicólogo. 
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Por fim, a Res. 04/05, que trata sobre atenção à saúde infantil, determina 

que todas as crianças dos países do Mercosul nascidas a partir de 2005 devem 

receber a Caderneta de Saúde da Criança, na qual constam informações 

comuns aos países do Mercosul55. O principal objetivo é promover a vigilância 

da saúde da criança, que se inicia com os primeiros registros no hospital, no 

momento do nascimento. 

As Normas Mercosul existentes, no entanto, não tratam dos outros temas 

importantes relacionados aos serviços de saúde, como acesso à saúde nas 

fronteiras e a redução de assimetrias nos sistemas de proteção social dos 

EEPP. 

Segundo negociadores entrevistados para esta pesquisa, a principal 

dificuldade para negociar na área de serviços e tecnologia em saúde é o 

“nivelamento por baixo” da harmonização no SGT 11, que atua conforme uma 

pauta rígida e pouco inovadora. As pautas negociadoras não preveem objetivos 

de redução das assimetrias, mas limitam os avanços em termos de 

harmonização às capacidades existentes dos EEPP, portanto, conforme a 

capacidade daquele que é menos desenvolvido.  

Sobre o atendimento nas fronteiras, segundo o Ministério de Saúde 

brasileiro, “na prática, os sistemas de saúde nestas regiões já se comunicam 

através de práticas informais diversas, ocasionando efeitos colaterais 

indesejáveis e desnecessários, caso houvesse planejamento das ações em 

saúde de forma conjunta entre os quatro países” (2004:7). 

A realidade dos sistemas de saúde dos EEPP é caracterizada pela 

assimetria, com a adoção de diversos modelos, desde a proteção universal, no 

caso do Brasil, a contratos privados, como no Uruguai (GOMES, 2008; 

GIOVANELLA, 2013). 

Em resposta à demanda por um redimensionamento da questão das 

fronteiras surgida no Seminário Estratégico do Mercosul realizado em 2003, as 

Coordenações Nacionais do SGT 11 apresentaram propostas que culminaram 

no programa “Serviços Integrados de Saúde do Mercosul”, o SIS-Mercosul, que 

ainda está discussão no SGT 11 (GALLO et al., 2004). 

                                                             
55

Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24225 [30/04/2014]. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24225
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Diante da percepção de que “a morosidade característica dos processos de 

harmonização, necessários à integração dos distintos e diferenciados sistemas 

de saúde de países, não é compatível com a necessidade de organização da 

atenção nas fronteiras” (GADELHA, 2007), o Brasil iniciou em 2005, 

unilateralmente, o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-

Fronteiras)56, com o objetivo de promover a integração de ações e de serviços 

de saúde nos 121 municípios fronteiriços brasileiros. 

A proposta do programa é o desenvolvimento em etapas, sendo as três 

primeiras: i) diagnóstico e plano de ação, ii) implantação de serviços para a 

área de fronteiras, iii) Qualificação da gestão em áreas estratégicas (GALLO et 

al., 2005). Segundo estudo de Gadelha “alguns avanços têm sido alcançados 

no tocante à elaboração de diagnósticos de saúde para municípios da linha de 

fronteira, mas ainda não se consegue verificar o relacionamento deste 

diagnóstico, da infraestrutura instalada e real utilização do sistema por parte da 

população flutuante que o utiliza” (2007:S223). Conclui o autor que “para 

reverter essa situação muito há que se avançar na coordenação de políticas de 

fronteiras no Brasil, assim como em sua articulação com as dos países 

vizinhos” (ibidem:S223). 

4.3. Vigilância para a Saúde 

 

As primeiras resoluções provenientes da Comissão sobre Vigilância em 

Saúde (COVIGSAL) tratavam da criação de uma lista de enfermidades de 

notificação obrigatória no Mercosul (Res. 50/99, 80/99) e de questões de 

controle de fronteiras (Res. 27/00). Segundo Lucchese, em entrevista 

concedida a este trabalho, os trabalhos da COVIGSAL foram impulsionados 

pelas epidemias, tal como a síndrome respiratória aguda severa, conhecida 

como SARS, que afligiu o globo em 2002 e 2003.  

Em 2003, a SARS foi incluída na lista de enfermidades de notificação 

obrigatória do Mercosul (Res 07/03, 08/03). Em 2005, a Assembleia Mundial da 

Saúde WHA 58.3 adotou o Regulamento Sanitário Internacional (RSI)57. Desde 

                                                             
56

 instituído pela Portaria GM/MS nº 1.120, de 6 de julho de 2005, e alterado pela Portaria 

GM/MS nº 1.188, de 5 de junho de 2006.  

57
 Resolução WHA 58.3. 
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então, as Normas Mercosul da COVIGSAL, listadas abaixo, buscam 

compatibilizar os procedimentos no âmbito do Mercosul com o RSI, tais como a 

Res. 34/05, que harmoniza o glossário de controle sanitário de portos, 

aeroportos, terminais e portos de fronteira e a Res. 17/09, sobre critérios para a 

emissão de certificados de livre prática para o controle sanitário em 

embarcações. 

 

Tabela 4 -Normas Mercosul sobre Vigilância da Saúde 

Res. nº Título 

50/99 
Planilhas de Notificação Obrigatória de Enfermidades entre os 
Estados Partes do Mercosul 

34/01 
Critérios para a Administração Sanitária de Dejetos Líquidos e 
Águas Servidas em Portos, Aeroportos, Terminais e Postos de 
Fronteira, no Mercosul 

06/03 
Procedimentos Mínimos de Inspeção Sanitária em 
Embarcações que Navegam pelos EEPP do Mercosul 

17/05 
Normas de Vigilância Epidemiológica, Diagnóstico de 
Laboratório, Medidas de Controle e Esquemas Terapêuticos de 
Enfermidades Priorizadas entre os EEPP do Mercosul 

34/05 
Glossário de Controle Sanitário de Portos, Aeroportos, 
Terminais e Pontos de Fronteira 

5. Análise dos Acordos das RMS 

 

Para a análise dos Acordos das RMS, montou-se uma base de dados, 

constante do Apêndice E, com os 189 acordos e 12 declarações de Ministros 

da Saúde assinados desde a sua criação até o final de 2013. Ao contrário do 

SGT 11, não existe no RMS uma pauta negociadora que defina, de forma clara, 

os objetivos das Comissões Intergovernamentais; tampouco é possível vincular 

os acordos às CIs, na maioria dos casos. No intuito de verificar se, de fato, os 

acordos assinados tratariam menos de temas ligados à integração econômica e 

mais de formulação de políticas sociais unificadas, foram criadas 5 categorias 

para classificar os Acordos: i) Vigilância Epidemiológica, ii) Compartilhamento 

de Conhecimento; iii) Políticas Integradas; iv) Organização Interna e v) 

Concertação Política. 
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Foram classificados na categoria Vigilância Epidemiológica os acordos 

que tratam sobre questões de saúde pública de alta externalidade, 

especificamente as doenças infecciosas potencialmente epidêmicas; na 

categoria Compartilhamento de Conhecimento estão as iniciativas de 

coordenação e compartilhamento de informações e experiências; na categoria 

Políticas Integradas estão os acordos que promovem estratégias, políticas e 

planos de ação unificadas sobre saúde; na categoria Organização Interna 

estão os acordos que dispõem sobre criação, extinção e funcionamento da 

RMS e das CIs ou da sua relação com outras instâncias; por fim, na categoria 

Concertação Política estão os acordos que articulam ações do Mercosul 

perante outras organizações internacionais. 

O gráfico abaixo apresenta a evolução do total dos acordos da RMS e os 

acordos por categoria, de 1998 a 2013. É possível observar um considerável 

aumento do número total de acordos assinados a partir de 2003. Enquanto nos 

primeiros anos predominam acordos sobre vigilância epidemiológica, a partir de 

2003 prevalecem os acordos sobre políticas integradas em saúde.
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Figura 13 - Acordos da RMS por Categoria 
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De maneira geral, percebe-se que os Acordos têm linguagem exortativa, 

buscando “promover”, “incentivar”, “propiciar”, “impulsionar” as políticas integradas. 

Como visto anteriormente, a RMS foi criada para propor ao CMC medidas para a 

coordenação das políticas de saúde dos EEPP. 

O artigo 8º do Protocolo de Ouro Preto (POP), enuncia que compete ao CMC 

“Criar reuniões de ministros e pronunciar-se sobre os acordos que lhe sejam remetidos 

pelas mesmas” (art. 8º, VI) e “adotar Decisões em matéria financeira e orçamentária” 

(art. 8º, X). Depreende-se que para integrar o direito do Mercosul, os Acordos das RMS 

devem ser aprovados como Decisões do CMC, se tratarem de matéria financeira e 

orçamentária. 

Na prática, observou-se que nos próprios Acordos RMS há a disposição de que 

estes devem ser “informados” ao CMC; por sua vez, segundo observado nas atas do 

CMC, este apenas “toma nota” da assinatura dos acordos em suas reuniões 

semestrais. Apenas cinco Projetos de Decisões e duas Recomendações provenientes 

do RMS foram aprovadas pelo CMC, conforme a Tabela 5 abaixo.  

Os entrevistados no bojo da pesquisa empírica que sustenta o presente artigo 

elucidaram que os temas no Mercosul Saúde são classificados em duas categorias 

estanques- “normativo ou “político” - sendo o primeiro de responsabilidade dos 

trabalhos do grupo técnico, o SGT 11. Desta forma, não há necessidade de o CMC se 

pronunciar sobre os Acordos RMS pois estes não têm impacto normativo. Isto seria 

diferente em outras Reuniões de Ministros do Mercosul, como Educação e Interior, em 

que não há um sub-grupo técnico. 

Tabela 5 - Decisões e Recomendações do Conselho do Mercado Comum (CMC) 
Provenientes da Reunião dos Ministros de Saúde 

Decisão CMC 

10/1997 Estratégias de Ação em Micronutrientes 

20/03 Estratégia Regional para o Controle do Tabaco no Mercosul 

21/03 Estratégia Regional para o Controle do Tabaco no Mercosul e no 
Chile 

31/05 Estratégias Conjuntas de Fortalecimento de Ações para Enfrentar 
os Riscos de uma Pandemia de Gripe Aviária 

16/12 Rede de Pontos Focais da Saúde para a prevenção e combate à 
falsificação de produtos médicos no Mercosul 
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Recomendação CMC 

02/08 Estratégias Conjuntas para a Implementação do Seguimento de 
Doadores Vivos de Órgãos 

01/08 Promoção da Doação Voluntária de Sangue 
nos Estados Partes do Mercosul 

 

Em suma, os Acordos RMS têm força de acordos interministeriais, não 

integrando, portanto, o chamado “direito do Mercosul” (VENTURA et al., 2012:61). 

Além disso, a RMS não conta com recursos próprios, de forma que as ações são 

realizadas em cada país utilizando recursos dos sistemas de saúde nacionais, ou por 

meio de financiamento externo.  

Assim, parece haver no fórum político do Mercosul-Saúde mais uma 

manifestação da estrutura perdulária e minimalista do Mercosul. Todo semestre são 

realizadas reuniões das Comissões e grandes eventos para os quais comitivas dos 

países se deslocam à sede da presidência pro tempore em questão, para analisar 

Acordos que se conformam como “manifestações de adesão política” e não são 

incorporados pelo ordenamento jurídico dos países (QUEIROZ & GIOVANELLA, 

2011:183). 

Por outro lado, vale lembrar que o CMC é composto pelos Ministros das 

Relações Exteriores e pelos Ministros da Economia dos EEPP (art. 4º POP). É possível 

argumentar que, mantendo-se como acordos interministeriais, preservam-se os 

interesses sanitários que, de outra forma, poderiam perder força ao entrar no jogo de 

barganha com outros interesses econômicos e políticos no CMC, em que não 

participam os Ministros da Saúde. 

Nestes termos, a superação da estrutura rígida proposta pelo POP em que o 

Ministério das Relações Exteriores é figura central pode ser considerada, ao menos na 

realidade brasileira, manifestação da horizontalização da condução da política externa 

(FRANÇA & SANCHEZ BADIN, 2010). Apesar da “frágil perenidade” desta estrutura, 

no âmbito da RMS, os Ministério da Saúde de cada EEPP estariam inseridos nas 

políticas de saúde regionais, evidenciando uma “internacionalização da estrutura do 

poder executivo federal” (ibidem:22). 

Mas há indícios de que a participação dos ministérios da saúde nas reuniões do 
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Mercosul está longe das prioridades das políticas sanitárias dos EEPP. O Brasil foi 

representado pelo seu ministro da saúde em apenas 18 das 35 RMS realizadas até 

2013, ou 53% das reuniões. A Argentina foi representada por seu ministro da saúde em 

68%, Uruguai em 79% e Paraguai em 80% das reuniões, conforme a Tabela constante 

no Apêndice F. Quando não representados por seus ministros da saúde, os acordos 

são assinados por ministros interinos ou coordenadores dos ministérios da saúde dos 

EEPP58. 

 Os próprios negociadores nas RMS manifestaram preocupação quanto à 

efetividade dos Acordos. Na XXIX RMS, ocorrida em Novembro de 2010, os Ministros 

da Saúde aprovaram uma proposta do Comitê Coordenador de avaliação dos Acordos, 

bem como o impacto que eles têm no bloco. A PPT brasileira se propôs a realizar a 

identificação dos grupos de Acordos RMS por tema, e contratar uma instituição para 

coordenar o processo de avaliação que permita identificar o impacto deles no bloco, 

contando com um consultor de cada EEPP. Até o momento tal proposta não foi 

realizada. 

Nos itens a seguir realizou-se um esforço de apresentar o conteúdo dos Acordos 

e eventuais indícios de sua implementação. O presente trabalho não tem a pretensão 

de ser exaustivo quanto à análise dos Acordos, portanto, foram analisados apenas os 

principais temas desenvolvidos em cada categoria na RMS, com exceção dos Acordos 

classificados como “organização interna”, que não foram analisados, mas constam da 

tabela do Apêndice E. 

5.1. Políticas Integradas 

 

Foram classificados na categoria políticas integradas 77 Acordos da RMS. Serão 

analisados nos subitens a seguir a Política de Medicamentos, a Política de Doação e 

Transplantes, a Política de Controle do Tabaco e a Vigilância em Saúde. 

 

 

 

                                                             
58

 Os servidores do Ministério da Saúde contatados não puderam conceder entrevistas a tempo para 

este trabalho para esclarecer os motivos do baixo índice de participação do Brasil na RMS. 



73 
 

Tabela 6 - Acordos da RMS sobre Políticas Integradas 

Tema Acordo 

Sistemas de Saúde 06/99; 19/04; 20/04; 09/07; 04/08; 01/11; 06/11 

Política de Medicamentos 
 

01/00; 02/00; 05/00; 06/00; 02/01; 04/03; 
10/04; 26/04; 27/04; 11/07; 12/07; 13/07; 
08/08; 09/08; 10/08; 11/08; 09/09; 11/09; 
05/10; 06/10; 12/10; 08/11; 01/12; 07/13 

Controle do Tabaco 06/03; 07/03; 17/04; 18/04; 05/05; 10/05; 
06/06; 07/06; 01/09; 07/09; 08/10 

Vigilância em Saúde 21/04; 02/05; 03/05; 12/05; 14/06; 15/06; 
05/07; 06/07; 06/08;13/08; 14/08; 17/08; 02/09; 
08/09; 14/09; 15/09; 01/10; 02/10; 03/10; 
05/11; 08/12; 04/13; 08/13 

Política de Doação e 
Transplantes 

10/06; 11/06; 01/07; 02/07; 04/09; 05/09; 
10/09; 11/10; 09/11 

Participação Social na 
Saúde 

12/06; 13/06 

Educação em Saúde 03/11 
 

5.1.1. A Política de Medicamentos do Mercosul (PMM) 

 

Aprovada em 2000, por meio do Acordo RMS 05/2000, e operacionalizada por 

meio de um Plano de Ação e um Plano de Trabalho, em conformidade com o Acordo 

RMS 01/2000, a Política de Medicamentos do Mercosul (PMM) pode ser definida como 

uma iniciativa complementar à atuação dos Estados que compõem o bloco regional, 

além de Chile e Bolívia, nesta matéria59. Tanto o Plano de Ação como o Plano de 

Trabalho foram aprovados por meio do Acordo RMS 04/2003, cujo texto prevê ainda 

uma sistemática de acompanhamento e avaliação do Plano de Trabalho em cada 

presidência pro tempore do bloco60.  

                                                             
59

 Mendes, Correa e Fogaça (s/d) argumentam que as discussões para padronização internacional de 

aspectos regulatórios de medicamentos tiveram em Paris, em 1989, durante a Conferência sobre 

Autoridades Regulatórias de Medicamentos, da Organização Mundial da Saúde (ICDRA-OMS). Em abril 

de 1990, foi criada em Bruxelas a Conferência Internacional de Harmonização (ICH na sigla inglesa), por 

iniciativa de representantes das agências reguladoras e das associações da indústria de medicamentos 

da Europa, do Japão e dos Estados Unidos. No primeiro encontro do Comitê Diretivo da ICH acordou-se 

a harmonização teria como foco: segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos. 

60
 A presidência pro tempore do MERCOSUL se alterna a cada seis meses, não sendo autorizada a 

recondução do presidente eleito. 
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Para complementar as iniciativas domésticas em matéria de medicamentos, o 

texto do Acordo RMS 05/2000 arrolou quatro objetivos principais a serem perseguidos 

pelos EEPP e associados: i) ampliar o acesso da população dos medicamentos, 

considerando as necessidade de diferentes grupos sociais; ii) garantir a qualidade 

segurança e eficácia dos medicamentos que circulam na região; iii) promover a cultura 

do uso racional de medicamentos e iv) criar um ambiente de pesquisa e 

desenvolvimento no setor que favoreça uma melhor inserção dos países no domínio da 

tecnologia setorial. Cada um desses objetivos, por sua vez, reúne eixos de atuação que 

especificam em maior ou menor grau os objetivos da política. 

Conforme a tabela abaixo, desde 2000, 24 Acordos RMS relacionados à PMM 

foram celebrados: 

Tabela 7 - Acordos RMS sobre a Política Mercosul de Medicamentos 

Política de medicamento (Comissão criada em 
2000) 

Acordo RMS 

Política de medicamentos 01/2000; 05/2000; 
02/2001; 04/2003; 
11/2008; 07/2013 

Banco de dados de preço 02/2000; 06/2000; 
13/2007 

Regime de patentes e acesso a medicamentos 
antirretrovirais 

10/2004; 26/2004; 
27/2004; 09/2009; 
11/2009 

Controle da promoção e publicidade de produtos sob 
vigilância sanitária 

11/2007; 06/2010 

Prevenção e combate à falsificação de medicamentos 12/2007; 08/2008; 
05/2010 

Acesso a medicamentos de alto custo 09/2008; 10/2008 

Estratégia conjunta de uso racional de medicamentos 12/2010; 01/2012 

Estratégia para criação da Farmacopeia 08/2011 

 

O primeiro objetivo de ampliação do acesso a medicamentos congrega quatro 

eixos de atuação: (i) seleção de medicamentos, (ii) controle de preços, (iii) 

financiamento sustentável e (iv) desenvolvimento dos centros de distribuição. Além 

disso, indica-se a necessidade de uma política de patentes, destinada realizar estudos 
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sobre o impacto das patentes sobre o preço e as condições de acesso aos 

medicamentos e, no limite, flexibilizá-las nos casos de grande ameaça à saúde61.  

O segundo objetivo declarado da PMM é assegurar a qualidade e a segurança 

na cadeia de medicamentos. Para tanto, propõe-se a estipulação de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle (BPFC) a serem fiscalizadas permanentemente pelas 

autoridades sanitárias dos EEPP e associados, entendidas como instrumentos de 

cooperação e harmonização regulatória, desde a fase de concessão de licenças para 

produção e comercialização, até o transporte, a armazenagem a distribuição, a 

dispensação e a fiscalização das atividades farmacêuticas na região62. 

                                                             
61

(i) a seleção de medicamentos consiste na elaboração de uma lista regional de medicamentos 

considerados essenciais, a partir de parâmetros internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e das autoridades sanitárias de cada país membro do bloco, além de Chile e Bolívia. Busca-se, com esta 

medida, assegurar que as instituições produzam os medicamentos que representem a melhor relação de 

qualidade, eficácia, segurança e custo, (ii) o controle de preços, que decorre do caráter monopolístico do 

mercado de medicamentos. Propõe-se, neste caso, a realização de estudos que subsidiem a construção 

de mecanismos para controle da formação dos preços, baseando-se tanto no levantamento dos custos 

fixos de produção como nas margens de lucro praticadas pelos laboratórios. Pela proposta, os estudos 

tomariam por base a comparação entre os preços regionais e os praticados em outros países, a 

comparação com medicamentos de ação terapêutica semelhante e, ainda, a possibilidade de negociação 

direta com os produtores, antes do registro do medicamento. Uma das metas concretas dessas medidas 

seria, por exemplo, a construção de um banco de preços de medicamentos, permitindo o fácil acesso 

aos preços praticados no mercado internacional, (iii) o financiamento sustentável de políticas busca 

promover o acesso a medicamentos essenciais e, ou, que integrem os projetos prioritários, além do 

desenvolvimento de estruturas de gestão de medicamentos, principalmente para aquisição, 

armazenamento, distribuição e estoque, (i) o desenvolvimento dos centros de distribuição tem como 

objetivo a profissionalização das farmácias, despendendo-lhes tratamento não só de estabelecimento 

comercial, mas de instituições de saúde, responsáveis pela racionalização na receita de medicamentos. 

62
Para operacionalizar esse objetivo, os Ministérios da Saúde do MERCOSUL e associados têm 

proposto uma série de medidas, cabendo destacar, a regulamentação dos testes de equivalência, 

biodisponibilidade, bioequivalência e dissolução in vitro
62

; a colocação em vigência (prerrogativa do CMC 

e dos próprios parlamentos nacionais) de regulamentos aprovados; a capacitação de recursos humanos 

para controle de qualidade em toda a cadeia produtiva; a consideração da efetividade econômica e 

social dos medicamentos no processo de concessão de um registro sanitário e a estipulação de 

mecanismos para rastreamento e garantia de inviolabilidade padronizados tanto dos medicamentos 

produzidos na região, como daqueles importados. Sobre estes últimos, os Ministérios da Saúde 

vislumbram, ainda, a possibilidade de padronização do controle quanto à sua eficácia e segurança, tal 

como no caso dos medicamentos fabricados intrabloco. 
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Uma terceira preocupação dos Ministérios da Saúde do bloco e de seus 

associados vem sendo a de racionalizar o uso de medicamentos. Os órgãos máximos 

da saúde de cada país vêm propondo medidas coadunadas aos pacientes, como é o 

caso do incentivo à realização de ações educativas que alertem para os riscos da 

automedicação, e também à comunidade terapêutica, como o aperfeiçoamento dos 

currículos da área da saúde para maior valorização das práticas de otimização de 

recursos farmacológicos63. 

Por fim, mas não menos relevante, a PMM propõe que sejam implementadas 

medidas capazes de propiciar o desenvolvimento dos insumos e dos próprios 

medicamentos essenciais para os membros do bloco e seus associados. Entre elas, 

merecem destaque a adoção de uma farmacopeia do MERCOSUL e a difusão das 

Boas Práticas de Investigação Clínica sobre pesquisas em seres humanos6465. 

                                                             
63

Outras medidas incluem: a elaboração de normas regionais para prescrição genérica de medicamentos 

em consonância com a Denominação Comum Internacional (DCI); padronizações nos receituários, 

inclusive como fonte de dados para planejamento das autoridades sanitárias; implantação de uma 

política regional de farmacovigilância - Definida como: “a identificação e a valoração dos efeitos, agudos 

e crônicos, dos tratamentos farmacológicos no conjunto de uma população ou em subgrupos de 

pacientes expostos a tratamentos específicos” (MS, 2009:26) - harmonização da classificação dos 

medicamentos considerados de venda livre e vendidos apenas sob prescrição médica; elaboração de 

Formulários Terapêuticos Nacionais (FTN) com base nos critérios de essencialidade da OMS e, a partir 

deles, de um formulário regional adoção de protocolos terapêuticos condizentes com as realidades locais 

e a adoção de boas práticas de farmácia, concebida como uma extensão dos serviços de saúde. De 

acordo com o Conselho Federal de Farmácia (2014), os FTNs podem ser definidos como “publicações 

que contêm informações sobre uso, posologia, efeitos adversos, contraindicações e precauções de 

medicamentos essenciais, entre outras informações”. Disponível em: 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=141 [13/1/2014]. O primeiro FTN brasileiro foi publicado em 2008. 

64
 Instituída pela Resolução GMC n

o 
129/1996. 

65
Entre as outas medidas estão: o incentivo a estudos dos grupos farmacoterapêuticos mais 

representativos para a investigação das moléculas inovadoras e sua produção a nível tecnológico-

industrial; os estudos para aproveitamento terapêutico da flora e fauna locais e da medicina tradicional 

de grupos étnicos; as parcerias entre os EEPP e agentes econômicos da indústria farmacêutica para a 

criação de fundos destinados a fomentar a pesquisa e a produção de matérias-primas essenciais das 

listas de cada país e de fármacos para o tratamento de doenças que não são pesquisados nos países 

centrais. Vale ressaltar também que as autoridades nacionais estipularam como áreas prioritárias para a 

alocação de recursos e o planejamento de atividades em P&D a biotecnologia e a engenharia genética. 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=141
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Em 2009, avaliando a PMM, o Ministério da Saúde brasileiro, em esforço de 

consolidação de seus documentos essenciais, destacou que apesar de muitas 

dificuldades enfrentadas pela política – em particular para o acompanhamento e 

avaliação das atividades ministeriais dos países do bloco e associados – a celebração 

de acordos RMS pode ser considerada um sucesso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Apesar de reconhecerem que somente no Mercosul existe de fato uma iniciativa 

que ultrapassa o viés político e que trata de convergência regulatória no setor de 

medicamentos, Mendes, Correa e Fogaça (s/d) argumentam que a agenda de 

convergência não tem avançado de maneira suficiente para permitir que no curto ou 

médio prazo esses impactos positivos sejam sentidos. Para os autores, há 

condicionantes domésticos, que vão desde diferenças na capacidade de regulação até 

a definição de objetivos perseguidos pelos governos, que prejudicam as negociações 

internacionais, fazendo com que a convergência acabe por não avançar.  

Outro fator, destacado pelos analistas, que concorre para o ritmo fraco da 

convergência regulatória é o modelo adotado pelo bloco, de harmonização regulatória 

pela internalização de regras pelos países, sem criação de uma instituição 

supranacional para regulação do setor. A convergência que se dá ao nível político, 

argumentam, não substitui a harmonização regulatória, esta sim, responsável por 

propiciar sinais críveis para os agentes econômicos.  

5.1.2. Registro Mercosur de Doação e Transplante – DONASUR 

 

O DONASUR é um projeto de iniciativa argentina na Comissão Intergovernamental 

de Doação e Transplante (CIDT). O projeto foi apresentado em 2009 e resultou no 

Acordo RMS 11/10, que “instrui a CIDT a elaborar instrumento de registro harmonizado 

da atividade, acompanhamento e rastreabilidade em matéria de doação e transplantes 

de órgãos, tecidos e células nos EEPP e Associados do Mercosul”. 

Em 2011 foi aprovada a Ata de Constituição do projeto, intitulado DONASUR, e a 

Argentina assumiu seu financiamento e coordenação. Foram definidos como principais 

objetivos: (i) instrumentar o registro oficial da atividade dos países da região; 

(ii) combater o turismo de transplante; (iii) facilitar o intercâmbio de órgãos/tecidos de 

emergência; e (iv) contribuir para o fortalecimento local dos países. 
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O projeto se encontra em fase de implementação, já com a participação, além dos 

países do Mercosul, da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. 

 

5.1.3. Política de Controle do Tabaco 

 

Outro tema que se tornou objeto de política regional no âmbito da RMS é o 

controle do tabaco66. Em 2003, o movimento antitabagista, que já alcançara escala 

global, fortaleceu-se com a assinatura da Convenção-Quadro sobre o Controle do Uso 

do Tabaco (CQCT), na presença dos 192 países-membros da OMS 67 . Alçado à 

condição de epidemia mundial, responsável por milhões de mortes por ano, o 

tabagismo passou a sofrer intervenção regulatória também no plano regional. 

No âmbito do Mercosul, todos os EEPP e associados, com exceção da 

Argentina, ratificaram a CQCT. A este esforço multilateral se somam as iniciativas do 

bloco que, desde 2003, celebrou 16 acordos interministeriais, como sistematizado no 

quadro a seguir. 

Tabela 8 - Acordos RMS sobre o Controle do Tabaco 

Controle do tabaco (Comissão 
Intergovernamental criada em 2003) 

Acordo 

Estratégia regional 06/2003; 07/2003 

Ratificação da Convenção Quadro 01/2004; 02/2004; 
007/2010 

Política para o controle de tabaco 17/2004; 18/2004; 
05/2005; 10/2005; 
07/2009 

Harmonização de metas 06/2006; 07/2006 

Conferência das partes / Implementação da 
Convenção-Quadro da OMS 

08/2006; 09/2006; 
08/2010 

Eliminar promoção, publicidade e patrocínio 01/2009 

 

                                                             
66

 A partir dos anos 1990, verifica-se a emergência de iniciativas nacionais para redução do consumo 

deste produto. Nos Estados Unidos, a prestigiosa revista Science dedicou um editorial, em outubro de 

1997, a expor o problema: apesar de todas as evidências científicas apontarem o cigarro como causa de 

mais de 400.000 mortes por ano naquele país, o número de fumantes aumentava e o acesso de crianças 

ao consumo permanecia fácil. 

67
Ratificada, até 31/3/2014, por 178. Ver: http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/ [2/4/2014].  

http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/
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Um balanço de 2008, organizado pela representação da Comissão 

Intergovernamental para o Controle do Tabaco no Brasil, durante a PPT Brasil de 2008, 

sobre a evolução das políticas de controle de tabaco ao longo do quinquênio 2004-

2008 na região, consolidou os primeiros resultados com foco no controle da publicidade 

(na linha do que estipula o artigo 13 da CQCT), na taxação (tal como previsto pelo 

artigo 6º da CQCT) e nas políticas de incentivo ao abandono de tabaco (como no artigo 

14 da CQCT). 

Em relação à publicidade, as restrições vêm sendo definidas regionalmente 

como banimento total, restrição parcial e sem restrição. Em nenhum EEPP ou 

associado há banimento total da propaganda. No entanto, no Uruguai e no Brasil há 

restrição da promoção de produtos do tabaco aos pontos internos de venda 

(MERCOSUL, 2008:13). Some-se a isso a padronização das imagens de advertência 

(preceituadas pelo artigo 11 da CQCT) veiculadas nas embalagens de cigarro, dentro 

do bloco, que constam em um banco de imagens mantido pela Comissão 

Intergovernamental para o Controle do Tabaco68. 

No que diz respeito à taxação do cigarro, como forma de redução da demanda, 

verifica-se um quadro bastante variável, com alíquotas de impostos federais que vão de 

10% (Paraguai) a 70% (Uruguai) (MERCOSUL, 2008: 34). Os preços de cigarros 

populares mais baratos, por sua vez, estão no Paraguai e no Brasil, onde os maços 

são vendidos a US$ 0,33 e US$ 0,61, respectivamente (MERCOSUL, 2008:35). 

As políticas de incentivo ao abandono de tabaco são tratadas como estratégicas, 

já que 80% dos fumantes desejam largar o vício, mas apenas 3% deles conseguem por 

vontade própria (MERCOSUL, 2008:28). Neste aspecto, um avanço importante no 

acesso a medicamentos para cessação da dependência do tabaco foi sua inclusão no 

Banco de Preços de Medicamentos
 

do MERCOSUL, aumentando as chances de 

aquisição a custos menores (MERCOSUL, 2008:29)69. 

                                                             
68

 O banco de imagens pode ser acessado em: http://www.cictmercosur.org/por/index.php [13/04/2014]. 

69
 Em entrevista veiculada na Folha de S. Paulo, a brasileira Vera Luiza da Costa e Silva, da FIOCRUZ, 

recém-eleita para chefiar o secretariado da CQCT destaca, ainda, a necessária articulação regional para 

coibir o comércio ilegal de cigarros: “O comércio ilícito é um problema que transcende fronteiras. O Brasil 

é o maior exportador de fumo em folha do mundo e exporta para países vizinhos, que têm, na divisa com 

o Brasil, fábricas que manufaturam os cigarros, que voltam ilegalmente para o Brasil, estimulando o 

http://www.cictmercosur.org/por/index.php
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5.1.4. Vigilância em Saúde 

 

Os conceitos de “vigilância em saúde” e “vigilância epidemiológica” se 

confundem e são, por muitas vezes, empregados indistintamente. Neste trabalho, 

adotou-se a definição de vigilância em saúde como aquela que corresponde a uma 

“vertente modernizadora da vigilância epidemiológica tradicional, com a ampliação do 

seu objeto”. Enquanto a “vigilância epidemiológica” está relacionada às doenças 

infecciosas, a “vigilância em saúde” é ‘uma tecnologia empregada em saúde pública 

para subsidiar a tomada de decisões sobre a adoção de medidas de prevenção e 

controle de eventos relacionados à saúde, ou recomendar ações de promoção da 

saúde" (ISAGS, 2013:25). 

Desta forma, foram incluídos nesta categoria todos os temas de “vigilância em 

saúde”, com exceção dos temas relacionadas às doenças infecciosas transmissíveis, 

que foram classificados na categoria “vigilância epidemiológica”, analisada no item 

seguinte. 

Tabela 9 - Acordos RMS sobre Vigilância em Saúde 

Tema  Acordo 

Gestão de risco e vulnerabilidade  12/05 

Saúde ambiental e do trabalhador  03/05; 03/10 

Saúde Sexual e Reprodutiva 21/04; 02/05; 05/07; 06/07; 05/11 

Mortalidade Neonatal 14/08; 14/09 

Segurança Alimentar 17/08; 08/09 

Obesidade 08/12 

Descapacidades 08/13 

Doenças não transmissíveis 14/06; 15/06; 13/08, 01/10; 

Determinantes Sociais da Saúde 02/09; 15/09 

Sangue e Hemoderivados 06/08; 02/10; 04/13 

 

5.2. Vigilância Epidemiológica 

 

                                                                                                                                                                                                    
consumo pelo preço mais baixo e aumentando a criminalidade. Não vai haver solução sem que o país se 

articule com Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia.” Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/02/1408683-brasileira-que-chefiara-convencao-

quadro-contra-tabaco-critica-a-pressao-da-industria.shtml [2/4/2014]. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/02/1408683-brasileira-que-chefiara-convencao-quadro-contra-tabaco-critica-a-pressao-da-industria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/02/1408683-brasileira-que-chefiara-convencao-quadro-contra-tabaco-critica-a-pressao-da-industria.shtml
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Optou-se neste trabalho por adotar o conceito stricto de vigilância 

epidemiológica, como aquela relacionada às doenças transmissíveis potencialmente 

epidêmicas (ISAGS, 2013:25). Foram classificados nesta categoria 42 acordos da 

RMS, conforme a tabela abaixo70: 

Tabela 10 - Acordos RMS sobre Vigilância Epidemiológica, por temas 

Tema Acordo 

Doença de Chagas 02/98 

Dengue 
04/98, 02/99, 09/99, 01/02, 02/03, 11/03, 
12/03, 13/04, 14/04, 08/05, 03/07, 04/07, 
03/09, 03/12, 06/13 

Sistemas de Vigilância 05/98, 08/98, 07/99, 01/03, 03/03 

Sarampo 06/98, 04/99, 08/99 

Cólera 03/99, 10/99 

HIV/ Aids 
05/03, 15/04; 26/04; 05/06, 16/08, 04/11, 
07/12; 05/12 

Gripe Aviária / Influenza 11/05, 15/08 

Febre Amarela 05/08 

Tuberculose 02/12, 09/13 

Leishmaniose 04/12 

 

Dos 40 acordos classificados na categoria “vigilância epidemiológica”, 15 têm 

como tema a dengue. Os acordos mais importantes são os Acordos 13 e 14 de 2004, 

pelos quais foi aprovada o “Plano Regional de Intensificação de Controle da Dengue no 

Mercosul” e, no mesmo sentido, o Acordo 3 de 2012, que aprovou o “Plano de 

Fortalecimento das Estratégias de Gestão Integrada da Dengue no MERCOSUL". 

                                                             
70

Os Acordos que tratam do RSI, apesar de estarem ligados à vigilância epidemiológica, foram 

classificados na categoria “Concertação Política”. O acordo 09/05 trata de vigilância epidemiológica, ao 

aprovar o Plano de Trabalho do Grupo Técnico Assessor de Análise, Avaliação e Implementação RSI, 

que tem como objetivo: “a) harmonizar e definir os instrumentos de avaliação das capacidades 

requeridas para a implementação do RSI (2005) nos Estados Partes do MERCOSUL e Estados 

Associados, b) definir os critérios de identificação dos portos, aeroportos e passos fronteiriços terrestres 

objeto de aplicação do RSI (2005) e c) harmonizar uma proposta de diretrizes para a aplicação de 

medidas sanitárias em passagens fronteiriças terrestres e de acordo ao Art. 29 do novo Regulamento”. 

Por sua vez, o acordo 13/2009 trata da política de vigilância, por exemplo, ao enfatizar a “a importância 

da formação dos recursos humanos envolvidos nos processos de vigilância e controle sanitário, não 

somente nos pontos de entrada, mas em todos os níveis referidos nos Anexos 1A e 1B do RSI”. 
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O último plano será implementado pelos países até 2014 e teve a participação 

da OPAS/OMS em sua confecção e implementação. O plano está estruturado em seis 

componentes (atenção integral do paciente, vigilância epidemiológica, manejo 

integrado de vetores, mobilização social e participação comunitária, laboratório e 

gestão), onze resultados esperados e trinta e sete tarefas. 

5.3. Compartilhamento de Conhecimento  

5.3.1. Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde 

 

Cientes do potencial do Mercosul-Saúde em reunir especialistas e mobilizar ideias, 

mas também de suas limitações institucionais, que as impedem de serem 

sistematizadas e implementadas, os coordenadores dos Ministérios da Saúde dos 

EEPP propuseram a criação de um órgão que articulasse os trabalhos em suas 

diversas instâncias. Neste sentido, em 2008, foi iniciado o processo de criação do 

Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde (OMSS), cuja implementação ficou a 

cargo do Comitê Coordenador (Acordo RMS 18/08).  

 O Observatório foi concebido para prover um sistema de monitoramento e 

avaliação das diversas dimensões dos Sistemas de Saúde dos EEPP do Mercosul, 

considerando que “os processos para melhoria dos Sistemas de Saúde e, em alguns 

casos, de suas reformas, colocam desafios que podem ser atenuados pelo 

compartilhamento de experiências e pela cooperação entre os Estados Partes e 

Associados do MERCOSUL, sempre respeitando as políticas nacionais de cada um” 

(Acordo RMS 18/08). 

Ainda em 2008, foi assinada entre o Mercosul e a Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) um Memorando de 

Entendimento para a execução de projetos de cooperação nas áreas de “integração 

produtiva, meio ambiente, gênero, formação de capacidades e fortalecimento 

institucional, desenvolvimento local, rural e fronteiriço, e outras” (Res. 17/08) No âmbito 

deste Memorando de Entendimento, a AECID manifestou interesse em cooperar com o 

Projeto Inicial de conformação do Observatório Mercosul apresentado em 2009 pelos 

Coordenadores Nacionais.  

De 2009 a 2010, foram realizadas diversas reuniões extraordinárias, nas quais 
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participaram representantes de outras organizações e entidades como a Agência 

Sanitária e Social Regional da Itália e do Organismo Andino de Saúde /ORAS-CONHU, 

demonstrando o interesse pelo projeto além da esfera subregional (Ata RMS-CC 2/10). 

Em 2011 foram iniciadas as atividades do OMSS, financiadas pela AECID, com a 

contratação de um Coordenador de Operação do Projeto e um Coordenador de Redes 

de Instituições Investigadoras do OMSS71 (Ata CC-RMS 01/11). Com a previsão de 

duração de 30 meses, foram estabelecidos como principais atividades do OMSS: (i) 

Estudo e Sistematização dos Perfis dos Sistemas de Saúde do Mercosul; (ii) Definição 

de prioridades de investigação em sistemas de saúde em cada país; e (iii) Criação de 

uma Rede de Instituições de investigação em saúde. 

No ano seguinte, pesquisadores de cada EEPP foram selecionados para elaborar 

os relatórios dos perfis dos respectivos sistemas de saúde e um estudo em perspectiva 

comparada72. Os trabalhos foram concluídos em 2013 e estão disponíveis na página de 

internet criada para centralizar as notícias e documentos da OMSS73. A página de 

internet se mostra promissora quanto à centralização dos documentos do Mercosul 

Saúde pois, diferentemente da página eletrônica da Secretaria do Mercosul, existe uma 

base de fácil consulta tanto às resoluções e atas do SGT 11 quanto aos Acordos das 

RMS. Tal base, no entanto, contém apenas os documentos negociados a partir de 

2012.  

Por fim, foi criada em novembro de 2013 a Rede de Instituições de Investigações 

em Saúde (RIIS) com o objetivo de contribuir com a missão da OMCC mediante o 

intercâmbio de informação acadêmica produzida por seus membros74. 

Após o cumprimento, em 2013, do Plano inicial proposto em parceria com a AECID, 

                                                             
71

 Foram selecionados, após a realização de concurso, os Srs. Sérgio Madera, da Argentina, e Dela 

Maria Sanchez Varela, do Uruguai. 

72
 O Perfis Descritivos dos Sistema de Saúde foram elaborados por Martín A Morgenstern (Argentina); 

Gilberto Ríos (Uruguay); Edgar Merchán-Hamann, Helena E. Shimizu e Ximena PD Bermúdez (Brasil) 

73
 Hospedado na página de internet do Mercosul, o endereço do portal é: 

http://www.mercosur.int/observasalud/ 

74
 Segundo o Regulamento de Funcionamento da RIIS, instituições acadêmicas interessadas podem 

integrar a Rede, mediante aprovação de um Conselho Diretivo. Disponível em: 

http://www.mateina.com.uy/clientes/omss/sites/default/files/Reglamento%20RIIS_0.pdf [07/03/14]. 

http://www.mateina.com.uy/clientes/omss/sites/default/files/Reglamento%20RIIS_0.pdf
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os Ministros ressaltaram a importância de que tal mecanismo continue sendo 

fortalecido e que novas fontes de financiamento sejam buscadas (Ata RMS 02/13). 

Durante a RMS XXXII foi apresentada uma proposta de projeto de decisão a ser 

encaminhada ao CMC, para institucionalização do OMSS, nos moldes do Instituto 

Social do Mercosul. A proposta previa que o OMSS seria financiado pelas contribuições 

dos Ministérios da Saúde dos EEPP, em uma porcentagem equivalente ao fixado para 

o Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento da Estrutura Institucional do 

Mercosul (FOCEM) (Ata RMS 02/12). O projeto, no entanto, ainda não foi encaminhado 

ao CMC, provavelmente devido ao momento político pelo qual passa o Mercosul. Como 

um projeto de cooperação, o projeto de institucionalização da OMSS deve ser 

aprovado pela Venezuela, em um momento de incerteza quanto ao seu alinhamento 

em relação aos demais Estados Partes. No caso de o OMSS não ser integrado à 

estrutura do Mercosul, uma alternativa seria buscar novas fontes de financiamento, ou 

renovar com a AECID. Recorda-se, no entanto, que a Espanha enfrenta uma forte crise 

econômica e está reavaliando sua política de cooperação. 
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5.4. Concertação Política 

 

Ao todo, 23 Acordos, conforme a tabela a seguir, foram classificados como de 

“concertação política” pois expressam a vontade dos EEPP em formar posições 

conjuntas em outras organizações internacionais, como a OMS, a UNASUL e o 

Organismo Andino de Saúde, Convênio Hipólito UNANUE (ORAS-CONHU), e acordos 

internacionais, como a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco, o Regulamento 

Sanitário Internacional e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. 

 

Tabela 11 - Acordos RMS sobre Concertação Política 

Título Acordos 

Revisão do RSI 03/2001; 11/2004; 12/2004; 07/2005; 
09/2005, 15/2007; 13/09; 09/2010 

Convenção-Quadro para Controle do 
Tabaco 

01/2004; 02/2004; 08/2006; 09/2006; 
07/2010 

Reuniões Internacionais sobre 
População e Desenvolvimento 

03/2004; 04/2004 

Incosul-Chagas 02/2006 

Alma Mata 07/2007; 08/2007; 03/2008 

Determinantes de Saúde 14/2007 

Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio 

01/2008; 06/2012 

Sociedade Internacional de Doação e 
Procura de Órgãos 

10/2010 

 

Em 2001, a OMS adotou a resolução WHA 48.7, que determinou o processo de 

revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), para estender e atualizar o RSI 

“em concordância com as tendências epidemiológicas e o elevado volume de trânsito e 

comércio internacionais” (Acordo RMS 03/2001). Considerando tal resolução, com o 

Acordo 03/2001 os Ministros da Saúde acordaram que os EEPP participariam de forma 

conjunta no grupo regional de revisão conduzido pela OMS, sendo os Coordenadores 

Sanitários de Portos, Aeroportos, Terminais e Pontos de Fronteira do SGT 11 os 

Pontos Focais para acompanhamento do processo. Em 2005, a OMS adotou a 

resolução WHA 58.3, o atual Regulamento Sanitário Internacional (RSI). No mesmo 

ano, os EEPP, por meio do Acordo 07/2005 reconheceram a importância da atuação 

em conjunto nas negociações preliminares do RSI e a necessidade de coordenação em 

sua implementação. O último Acordo que trata do tema, de 2010, reconhece a 
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necessidade de mais efetiva participação nas atividades de implementação do RSI e a 

necessidade da atuação dos EEPP e associados de forma conjunta, “e em cooperação 

com os demais países do continente Sulamericano, no âmbito do UNASUL”. 

Avaliando o estado da implementação do RSI, a OMS destaca a ausência de 

uma percepção clara das responsabilidades e prerrogativas das diversas iniciativas 

sub-regionais, nomeadamente o Mercosul, o ORAS-CONHU, o Secretariado Executivo 

do Conselho Centro Americano de Ministros da Saúde e o Centro Epidemiológico do 

Caribe (2012:13). Neste sentido, recomendou a criação de mecanismos para 

maximizar a contribuição das redes existentes para cooperação técnica. 

Conclusão 

 

Em um cenário claro de crise, mas de sinais ambíguos quanto ao futuro do 

Mercosul, o presente trabalho buscou contribuir com a revisão teórica de um tema 

negligenciado, sua dimensão social, e a análise empírica de uma de suas estruturas, o 

Mercosul-Saúde. A partir da análise da literatura feita no primeiro artigo deste trabalho, 

centrada nas discussões sobre integração regional, comércio internacional e direitos 

humanos, por um lado, e na evolução histórica do Mercosul, por outro, construiu-se a 

seguinte hipótese de pesquisa: em consonância com um novo paradigma de integração 

social, as normas sanitárias formuladas no âmbito do Mercosul-Saúde teriam migrado 

da liberalização comercial à formulação de políticas sociais integradas tendentes à 

efetivação do direito à saúde dos cidadãos mercosulinos. 

Sob o paradigma de liberalização comercial, o Mercosul-Saúde exerceu papel 

importante no processo de regulamentação e controle sanitário nos EEPP, pois houve 

expressiva atuação do SGT 11 na harmonização dos regulamentos sanitários sobre 

produtos para a saúde.  

Para alguns autores, existe uma dupla lacuna no Mercosul, a primeira entre o que 

está presente no discurso dos líderes e o que é negociado a nível político, e a segunda 

entre o que é negociado a nível político e o que é implementado (GARDINI, 2011). No 

mesmo sentido, afirma-se que o Mercosul opera segundo uma estratégia maximalista a 

nível conceitual, mas minimalista no plano das instituições (DRAIBE, 2009). 
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A partir de tais considerações, os resultados obtidos pela pesquisa empírica 

induzem à conclusão de que a transição para o paradigma de integração social não 

passou do nível do discurso político e do plano das ideias para o plano institucional e 

da implementação.  

Quanto ao nível institucional, o problema não está na insuficiência de instituições, 

mas sim em sua deficiência, o que mostra a existência de um problema qualitativo, e 

não quantitativo. Tal afirmação pôde ser constatada a partir da análise da atuação do 

SGT 11, que apesar de ter passado por mudanças no plano programático e na 

conformação de estruturas que poderiam promover a harmonização de normas para a 

redução de assimetrias e o acesso à saúde, produz resoluções que são ainda 

subprodutos de uma estrutura minimalista e perdulária, dependentes de um processo 

de harmonização lento e limitado à capacidade dos membros menos desenvolvidos. 

Neste sentido, não houve avanços nas áreas de serviços em saúde, indispensável para 

o desenvolvimento da dimensão social da integração em saúde. 

É perceptível ainda a ausência de uma definição clara da relação entre o SGT 

11 e a RMS. O SGT 11 foi concebido como a “instância técnica para a implementação 

das políticas definidas pela RMS”, mas por diversas vezes manifestaram-se nas atas 

os participantes de ambas as instância no sentido de não haver sinergia entre este e a 

RMS. Ilustrativo, neste sentido, o reconhecimento por parte dos Coordenadores 

Nacionais de que é necessária a “criação de um mecanismo de comunicação para um 

intercâmbio mais fluído com a Comissão de Produtos para a Saúde do SGT nº 11” 

(ATA CC-RMS 2/2007), reiterada em 2009, quando salientou-se a importância da 

“comunicação transversal de Comissões da RM que tratam de temas em comum com 

as Comissões, Subcomissões e Grupos ad hoc do SGT 11” (ATA CC-RMS 2/2009). 

Em consonância com o período identificado pela literatura como final da fase 

liberal e comercialista do Mercosul, a partir de 2003 houve um notável aumento no 

número de acordos assinados nas Reuniões de Ministros da Saúde. Além disso, 

enquanto nos primeiros anos os acordos se concentravam em temas de Vigilância 

Epidemiológica, após 2003 proliferaram-se os acordos que tratam de políticas 

integradas. Ainda que incipientes, algumas iniciativas no sentido de implementar 

políticas transversais na área de saúde desenvolveram-se consideravelmente, tais 

como a Política de Medicamentos, o Observatório Mercosul de Saúde e o Donasur. 
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Estas iniciativas, no entanto, também são prejudicadas pelo baixo grau de 

institucionalidade do Mercosul, manifestando-se aqui uma lacuna entre o que é 

negociado a nível político e o que é efetivamente implementado. Uma vez que cabe 

aos respectivos Ministérios da Saúde a implementação de tais políticas, os projetos de 

cooperação transversais são especialmente vulneráveis na atual situação de crise de 

identidade institucional do bloco, já que parece não haver consenso político quanto ao 

seu status de bloco comercial ou de integração política e social (OELSNER, 2012). 

Neste sentido, os Ministérios da Saúde parecem não ter incentivos para dar efetividade 

às políticas transversais do Mercosul e ainda dividem sua atenção com outras 

iniciativas regionais como a ORAS-CONHU e o ISAGS da UNASUL. 

Estas outras iniciativas regionais, que se apresentam como âmbitos 

especializados, desassociados das discussões comerciais, podem ser consideradas 

foros mais adequados e dinâmicos para tratar das questões regionais de saúde. Por 

outro lado, justamente por ser um potencial mecanismo de integração de interesses 

comerciais e sociais é que se defende, na teoria e no discurso, a manutenção do 

projeto Mercosul social.  
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Anexo A – Estrutura Institucional do Mercosul 
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Apêndice B- Tabela – Resoluções do GMC provenientes do SGT 11 

 

Legenda: 

P = Comissão de Produtos para a Saúde 

S = Comissão de Serviços de Atenção à Saúde 

V = Comissão de Vigilância da Saúde 

Res. = Número da resolução / ano 

Res. Título Comissão 

  
  

P S V 

04/92 Prácticas adecuadas para la fabricación y la 
inspección de calidad de medicamentos. 

SGT Nº 3     

59/92 Guía para inspecciones de establecimientos de la 
Industria Farmacéutica. 

SGT Nº 3     

66/92 Guia para Inspecciones de Establecimientos de la 
Industria Farmacéutica. 

SGT Nº 3     

06/93 
Deroga la Res Nº 66/92. 

SGT Nº 3     

88/93 Autorización de funcionamiento de industrias 
farmoquímicas. 

SGT Nº 3     

92/93 
Guía de inspección para industrias farmoquímicas 

SGT Nº 3     

52/94 
Soluciones parenterales de gran volumen 

SGT Nº 3     

92/94 
Buenas prácticas de fabricación y control de los 
establecimientos de la industria de higiene, 
cosméticos y perfumería. 

SGT Nº 3     

96/94 
Calidad de hemoderivados de origen plasmático. 

SGT Nº 3     

97/94 
Estrategia de adecuación sobre vigilancia sanitaria. 

SGT Nº 3     

110/94 
Definición de producto cosmético. 

SGT Nº 3     

121/94 
Registro de establecimientos - Domisanitarios. 

SGT Nº 3     

122/94 
Registro de productos - Domisanitarios. 

SGT Nº 3     

04/95 Buenas prácticas de fabricación de productos 
médicos. 

SGT Nº 3     

15/95 
Listado de filtros ultravioletas permitidos. 

SGT Nº 3     

16/95 
Listado de agentes colorantes permitidos. 

SGT Nº 3     

23/95 Requisitos para el registro de productos 
farmacéuticos registrados y elaborados en un Estado 

SGT Nº 3     
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Parte productor, similares a productos registrados en 
el Estado Parte receptor. 

24/95 

Requisitos para el registro de productos cosméticos 
MERCOSUR y extra - zona y para la habilitación de 
empresas representantes titulares del registro en el 
Estado Parte receptor e importadores. 

SGT Nº 3     

25/95 Listado de filtros ultravioletas, permitidos para el uso 
en productos de higiene, perfumes y cosméticos. 

SGT Nº 3     
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Listado de las sustancias que los productos 
cosméticos pueden contener, sujetos a restricciones y 
condiciones establecidas. 

SGT Nº 3     

27/95 Listado de agentes conservantes permitidos para el 
uso en productos de higiene, perfumes y 

SGT Nº 3     

28/95 Listado de sustancias que no pueden ser utilizadas 
en la formulación de productos cosméticos. 

SGT Nº 3     

29/95 
Preservativo – requisitos esenciales. 

SGT Nº 3     

12/96 Derogación Res N° 15/95 GMC “Listado de filtros 
ultravioletas permitidos”. 
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13/96 Guías de buenas prácticas de fabricación para 
productos farmoquímicos. 

SGT Nº 3     
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Verificación del cumplimiento de las buenas prácticas 
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industria farmacéutica. 
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Programa de capacitación para inspectores en 
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Registro de Productos Domisanitarios. 
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Texto de Rótulos Domisanitarios. 
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Reglamento Técnico MERCOSUR para los 
Preservativos Masculinos de Látex de Caucho 
Natural 

SGT Nº 3     

37/96 
Registro armonizado de productos médicos. 

SGT Nº 3     

38/96 
Verificación del cumplimiento de las buenas prácticas 
de fabricación y control en establecimientos de 
productos para diagnóstico uso “IN VITRO”. 

SGT Nº 3     

41/96 

Nomenclatura para ingredientes utilizados en 
productos de higiene personal, cosméticos y 
perfumes de origen MERCOSUR y extrazona para 
uso en registro entre los Estados Partes. 

SGT Nº 3     

51/96 Empresas Titulares de Registros: Registros que 
deben reunir las empresas para ser autorizadas como 

SGT Nº 3     
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titulares, en el Estado Parte Receptor, de registros de 
productos farmacéuticos elaborados en otro Estado 
Parte del MERCOSUR para la aplicación de la 
Resolución GMC Nº 23/95. 

52/96 
Listado de informaciones y documentación requerida 
para registro de productos farmacéuticos, para la 
aplicación de la Resolución GMC 23/95. 

SGT Nº 3     

53/96 
Estabilidad de Productos Farmacéuticos. 

SGT Nº 3     

54/96 
Vigencia, Modificación, Renovación y Cancelación de 
Registros de Productos Farmacéuticos para la 
aplicación de la Resolución GMC 23/95. 

SGT Nº 3     

55/96 Glosario para la aplicación de la Resolución GMC 
23/95. 

SGT Nº 3     

56/96 Reglamento para la Verificación de las BPF y C para 
Industrias de Productos Domisanitarios. 

SGT Nº 3     

57/96 Buenas Prácticas de Fabricación -  Soluciones 
Parenterales de Gran Volumen 

SGT Nº 3     

65/96 Guía de buenas prácticas de fabricación y control 
para reactivos de Diagnostico de uso “IN VITRO”. 

SGT Nº 3     

66/96 Manual de buenas prácticas de manufactura para 
productos cosméticos. 

SGT Nº 3     

79/96 Registro intrazona de productos, diagnostico de uso 
In-Vitro. 

SGT Nº 3     

129/96 Reglamento Técnico sobre Verificación de Buenas 
Prácticas de Investigación Clínica. 

SGT Nº 3     

130/96 
Reglamento Técnico de Medicina Transfusional. 

SGT Nº 3     

131/96 
Reglamento Técnico sobre la Verificación del 
Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación 
de Productos Médicos. 

SGT Nº 3     

132/96 
Alteraciones de la Autorización de Funcionamiento de 
las Empresas Solicitantes de Registro de Productos 
Farmacéuticos del Estado Parte Receptor. 

SGT Nº 3     

133/96 Criterios para la Inclusión, Exclusión y Alteración de 
Concentración de Substancias. 

SGT Nº 3     

12/97 Reglamento Técnico de niveles de complejidad de los 
servicios de la medicina Transfusional. 

SGT Nº 3     

28/97 Prorroga de la vigencia de las Resoluciones GMC Nº 
16/95; 25/95; 26/95 y 27/95. 

SGT Nº 3     

30/97 Buenas Prácticas de Fabricación y Control para las 
industrias de productos Domisanitarios. 

SGT Nº 3     

31/97 Régimen de Inspección para Fabricantes o 
Importadores de Productos Médicos. 

SGT Nº 3     

39/97 

Reglamento Técnico MERCOSUR Relación 
Contractual entre el Titular de Registro en el Estado 
Parte Productor y su Representante en el Estado 
Receptor del MERCOSUR, en el Marco de la 
Resolución GMC Nº 23/95. 

SGT Nº 3     

46/97 Reglamento Técnico MERCOSUR para Productos 
Domisanitarios a Base de Hipoclorito. 

SGT Nº 3     
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49/97 

Formularios y Plazos de Validez de las 
Autorizaciones de Importación y Exportación y 
Certificado de no Objeción de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotropicas. 

SGT Nº 3     

61/97 Nuevas Pautas Negociadoras del Subgrupo de 
Trabajo Nº 3 “Reglamentos Técnicos” 

SGT Nº 3     

24/98 Puntos de Ingreso/Egreso de los Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas. 

SGT Nº 3     

25/98 
Programa de Capacitación de Inspectores para la 
Verificación del Cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de fabricación de Productos Médicos. 

SGT Nº 3     

27/98 
Formularios y Plazos de validez de las autorizaciones 
de importación y exportación y certificado de no 
objeción de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

SGT Nº 3     

50/98 Reglamento Técnico sobre Jeringas Hipodérmicas 
Esteriles de un solo uso. 

SGT Nº 3     

51/98 Parámetros de Control Microbiológico para Productos 
de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes. 

SGT Nº 3     

57/98 

Reglamento Técnico para productos Domisanitarios a 
base de Hipoclorito Aditivados (Agua Lavandina 
Aditivada / Alvejante / Agua Clorada Aditivada). 
(Deroga la Resolución GMC Nº 46/97). 

SGT Nº 3     

04/99 
Actualización Res. GMC Nº 16/95 “Lista de 
Sustancias Colorantes Permitidas para Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes”. 

SGT Nº 3     

05/99 

Actualización Res. GMC Nº 27/95 “Lista de 
Sustancias de Acción Conservadora permitidas para 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes” 

SGT Nº 3     

06/99 

Actualización Res. GMC Nº 28/95 “Lista de 
Sustancias que no pueden ser Utilizadas en 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes”: 

SGT Nº 3     

07/99 

Actualización Res. GMC Nº 26/95 “Lista de 
Sustancias que los Productos de Higiene Personal, 
Cosméticos y Perfumes no deben contener excepto, 
en las condiciones y con las restricciones 
establecidas”: 

SGT Nº 3     

08/99 
Actualización Res. GMC Nº 25/95 “Lista de Filtros 
Ultravioletas, Permitidos para Productos de Higiene 
Personal, Cosméticos y Perfumes”: 

SGT Nº 3     

04/98 
Pauta Negociadora del SGT Nº 11 “Salud”. 

      

21/98 
Reglamento Técnico Relativo a la Autorización de 
Funcionamiento de Empresas Fabricantes y/o 
Importadoras de Productos Médicos. 

1     

72/98 Reglamento Técnico de Requisitos Esenciales de 
Seguridad y Eficacia de Productos Médicos. 

1     

03/99 Registro de Empresas de Productos Domisanitarios 
(Complementación de la Res GMC. Nº 24/96). 

1     

33/99 Reglamento Técnico para la Producción y Control de 
Calidad de Hemoderivados de Origen Plasmático. 

1     

34/99 Reinspecciones Conjuntas en el Ambito del 
MERCOSUR. 

1     
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35/99 Registro de Productos Domisanitarios 
(Complementaria de la Resolución GMC Nº 25/96). 

1     

36/99 
Reglamento Técnico sobre Rotulado Especifico para 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. 

1     

37/99 
Reglamento Técnico sobre Controles y Fiscalización 
de Estupefacientes y Sicotropicos a Realizar en 
Zonas Francas y Aéreas Aduaneras Especiales. 

1     

38/99 Reglamento Técnico Las Listas de Substancias 
Estupefacientes y Sicotrópicos Sujetas a Control 

1     

39/99 
Reglamento Técnico sobre las Asociaciones de 
Drogas que Contienen Anorexigenos en 
Medicamentos y Preparaciones Magistrales. 

1     

46/99 
Utilización de Sistemas de Reembolso para la 
Compra/Venta de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas. 

1     

47/99 

Programa de Capacitación de Inspectores en Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control para la Industria 
de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. 

1     

48/99 
Programa de Capacitación de Inspectores en Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control para la Industria 
de Productos de Diagnostico de uso in vitro.. 

1     

49/99 Reglamento Técnico MERCOSUR para Productos 
Desinfestantes (Plagicidas) Domisanitarios. 

1     

50/99 Planillas de Notificación Obligatoria de Enfermedades 
entre los Estados Partes del MERCOSUR. 

    1 

53/99 Glosario de Terminología de Vigilancia 
Epidemiológica – MERCOSUR. 

    1 

54/99 

Mecanismos de Periodicidad para la Actualización de 
Listas MERCOSUR de Sustancias utilizadas en 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. 

1     

57/99 
Distribución de Muestras para Profesionales y 
Propaganda de Medicamentos que contengan 
Estupefacientes o Sustancias Sicotrópicas. 

1     

78/99 
Obligatoriedad de Comunicación entre los Estados 
Partes del MERCOSUR sobre el Retiro de 
Medicamentos del Mercado. 

1     

79/99 Autoinspecciones Obligatorias sobre Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control. 

1     

80/99 Enfermedades de Notificación Obligatoria entre los 
Estados Partes del MERCOSUR. 

    1 

06/00 
Fe de Erratas de la Res GMC Nº 53/99 "Glosario de 
Terminología de Vigilancia Epidemiológica - 
MERCOSUR". 

    1 

08/00 
Fe de Erratas de la Res GMC Nº 50/99 "Planillas de 
Notificación Obligatoria de Enfermedades entre los 
Estados Partes del MERCOSUR". 

    1 

21/00 Glosario de términos comunes en los servicios de 
salud del MERCOSUR. 

  1   

22/00 
Control de las concentraciones de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en formulaciones 
magistrales y especialidaes farmacéuticas. 

1     
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23/00 Control y fiscalización de las semillas de adormidera 
(Papaver Somniferum). 

1     

24/00 Control y fiscalización de origen de los 
estupefacientes. 

1     

25/00 RTM para transporte en el MERCOSUR de 
sustancias infecciosas y muestras para diagnóstico. 

1     

26/00 Medidas de vigilancia y control para la prevención de 
fiebre amarilla. 

    1 

27/00 Glosario de control sanitario de puertos, aeropuesrtos 
y terminales y pasos fronterizos. 

    1 

28/00 Requisitos básicos para la habilitación de servicios de 
diálisis. 

  1   

40/00 RTM de registro de productos médicos. Derogación 
de la Res GMC N° 37/96. 

1     

41/00 RTM de los niveles de complejidad de los servicios de 
medicina transfucional o unidades hemoterápicas. 

1     

42/00 
RTM de medicina transfusional. 

1     

55/00 Intercambio de Información Trimestral de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 

1     

56/00 Complementación de la Resolución GMC N° 25/96 
“Registro de Productos Domisanitarios”. 

1     

57/00 
RTM sobre Asociaciones de Drogas en 
Medicamentos y Preparados Magistrales que 
contengan Ansiolíticos. 

1     

61/00 Buenas Prácticas de Fabricación y Control de 
Medicamentos. 

1     

62/00 
Autorización para el Ingreso y Egreso de 
Medicamentos que contienen Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas para Pacientes en Tránsito. 

1     

66/00 

Control de Entrada y Salida de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas para Uso en Casos 
Especiales/ Uso Compasivo de Medicamentos, en 
Pacientes. 

1     

70/00 
Glosario de Términos Comunes para 
Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y 
Precursores. 

1     

71/00 

Actualización de la Resolución GMC N° 8/99 
Reglamento Técnico Mercosur “Lista de Filtros 
Ultravioletas, Permitidos para Productos de Higiene 
Personal, Cosméticos y Perfumes”. 

1     

72/00 

Actualización de la Resolución GMC N° 5/99 
Reglamento Técnico Mercosur sobre la “Lista de 
Sustancias de Acción Conservadora Permitidas para 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes”. 

1     

73/00 Lista de Especialidades Médicas Comunes en el 
MERCOSUR. 

  1   

74/00 

Autorización para la Entrada y Salida de 
Medicamentos que contienen Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas para Pacientes en Tránsito 
(Derogación de la Resolución GMC N° 62/00). 

1     
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75/00 
Reglamento Técnico MERCOSUR para los 
Preservativos Masculinos de Látex de Caucho 
Natural (Derogación de la Resolución GMC N° 36/96). 

1     

04/01 
Listado y Definición de enfermedades de notificación 
obligatoria entre los Estados Partes del MERCOSUR 
(Derogación de la Resolución GMC N° 80/99). 

    1 

09/01 Régimen de Inspección para la Industria Intrazona de 
Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro. 

1     

21/01 Pauta Negociadora del SGT N° 11 “Salud” 
(Derogación de la Res GMC N° 04/98). 

      

23/01 

Reglamento Técnico MERCOSUR de las Buenas 
Prácticas de Fabricación y Control para las Industrias 
de Productos Domisanitarios (Derogación de la Res. 
GMC N° 30/97). 

1     

34/01 

Criterios para la Administración Sanitaria de 
Desechos Líquidos y Aguas Servidas en Puertos, 
Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera, en el 
MERCOSUR. 

    1 

58/01 
Principios Eticos Médicos del MERCOSUR. 

  1   

10/02 

Reglamento Técnico MERCOSUR de Términos 
Comunes para Estupefacientes, Sustancias 
Sicotrópicas y Precursores. (Complementación de la 
Res. GMC Nº 70/00). 

1     

26/02 Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre 
Protectores Solares en Cosméticos. 

1     

27/02 Exigencias para la Solicitud y Concesión de Libre 
Plática en Embarcaciones del MERCOSUR. 

    1 

28/02 Reglamento Técnico del MERCOSUR para Productos 
con Acción Antimicrobiana. 

1     

29/02 

Reglamento Técnico del MERCOSUR Documentos 
Comunes Necesarios para la Importación y 
Exportación de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas. 

1     

30/02 

Criterios para la Gestión Sanitaria de Residuos 
Sólidos en Puertos, Aeropuertos, Terminales 
Internacionales de Carga y Pasajeros y Puntos de 
Frontera en el MERCOSUR. 

    1 

31/02 
Actualización de los Instructivos de las Planillas de 
Notificación Obligatoria de Enfermedades entre los 
Estados Partes del MERCOSUR, respecto a Brotes. 

    1 

44/02 
Criterios para el Establecimiento de Tasas por la 
Emisión de Certificado de Libre Práctica y 
Desratización/exención de Desratización. 

    1 

48/02 

RTM Lista de Substancias que los Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes no deben 
contener Excepto en las Condiciones y con las 
Restriciones Establecidas (Derogación de la Res. 
GMC Nº 26/95 y 07/99). 

1     

49/02 RTM Buenas Prácticas de Distribución de Productos 
Farmacéuticos. 

1     

50/02 Contratación de Servicios de Tercerizaciòn de 
Productos Farmacéuticos en el MERCOSUR. 

1     

54/02 
Requisitos para Empresas Especialidades em la 
Prestaciòn de Servicios de Desinfestaciòn, 
Desinfeciòn, Higienizaciòn y Limpieza. 

1     
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06/03 
Procedimientos Mínimos de Inspección Sanitaria en 
Embarcaciones que Navegan por los Estados Partes 
del MERCOSUR. 

    1 

07/03 

Inclusión del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS) en el Listado y Definición de Enfermedades 
de Notificación Obligatoria entre los Estados Partes 
del MERCOSUR. 

    1 

08/03 

Procedimientos de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria en Medios de Transporte y Áreas de 
Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de 
Frontera en el MERCOSUR, con relación al Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave. 

    1 

09/03 
Declaración de Salud del Viajero en el MERCOSUR. 

    1 

17/03 
Programa de Capacitación de Inspectores para la 
Verificación del Cumplimiento del RTM de Medicina 
Transfusional. 

1     

42/03 
Actualización en las Definiciones de Casos de 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) entre los 
Estados Partes del MERCOSUR. 

    1 

02/04 
Puntos de Ingreso/egreso de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas (Derogación de la RES. GMC 
Nº 24/98). 

1     

09/04 Definiciones y Glosario para productos domisanitarios 
(complementación de la RES GMC Nº 23/01). 

1     

10/04 Reglamento Técnico MERCOSUR para productos de 
limpieza y afines. 

1     

25/04 Requisitos comunes para habilitación de unidades 
móviles terrestres de atención médica de emergencia. 

  1   

26/04 Requisitos Tècnicos Especìficos para productos de 
higiene personal, cosmèticos y perfumes. 

1     

27/04 Matriz miníma de registro de profesionales de salud 
del MERCOSUR. 

  1   

28/04 Requisitos comunes para las unidades de terapia 
intensiva de adultos. 

  1   

36/04 RTM sobre Rotulagen Obligatoria de Productos de 
Higiene Personal, Cosmesticos y Perfumes. 

1     

04/05 Información Básica Común para la Libreta de Salud 
del Niño/a 

1     

05/05 

Reglamento Técnico MERCOSUR “Autorización de 
Funcionamiento/Habilitación de Empresas de 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes, sus Modificaciones y Bajas/Cancelaciones” 
(Complementación de la RES. GMC Nº 24/95). 

1     

06/05 Pauta Negociadora del SGT N° 11 “Salud” 
(Derogación de la RES. GMC Nº 21/01). 

      

07/05 
Reglamento Técnico MERCOSUR “Clasificación de 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. 

1     

17/05 

Normas de Vigilancia Epidemiológica, Diagnóstico de 
Laboratorio, Medidas de Control y Esquemas 
Terapéuticos de Enfermedades Priorizadas entre los 
Estados Partes del MERCOSUR 

    1 

18/05 Directrices para Metodologías de Evaluación de 
Tecnologías en Salud. 

  1   
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19/05 
Programa de Cosmetovigilancia en el Área de 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes. 

1     

20/05 
Obligatoriedad de Comunicación entre los Estados 
Partes del MERCOSUR referente a Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes. 

1     

24/05 
Reglamento Técnico MERCOSUR “Determinación de 
Biodegrabilidad de Tensioactivos aniónicos” 
(Complementación de la Res. GMC Nº 25/96). 

1     

25/05 

Actualización de la Res GMC Nº 71/00 Reglamento 
Técnico MERCOSUR “Lista Filtros Ultravioletas, 
permitidos para productos de higiene personal, 
cosméticos y perfumes”. 

1     

26/05 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista de 
sustancias que los productos de higiene personal, 
cosméticos y perfumes no deben contener, excepto 
en las condicione y con las restricciones establecidas 
(Derogación de la Res. Nº 48/02). 

1     

29/05 
Lista de Substancias que no pueden ser utilizadas en 
productos de higiene personal, cosméticos y 
perfumes. 

1     

30/05 

Derogación de la Res. GMC Nº 7/03 “Inclusión de 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) en el 
Listado de Enfermedades de Notificación Obligatoria 
entre los Estados Partes del MERCOSUR”. 

    1 

31/05 

Derogación de la Res. GMC Nº 42/03 “Actualización 
en las Definiciones de casos de Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (SARS) entre los Estados 
Partes del MERCOSUR”. 

    1 

32/05 Medidas de Vigilancia y Control para la Prevención de 
la Fiebre Amarilla. 

    1 

33/05 Glosario de Terminología de Vigilancia 
Epidemiológica. 

    1 

34/05 
Glosario de Control Sanitario de Puertos, 
Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera 
(Derogación de la Res. GMC Nº 27/00). 

    1 

35/05 
Auto-Inspecciones de Buenas Prácticas de 
Fabricación y Control en el Área de Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes. 

1     

36/05 

Modelo de Formulario de solicitud y modelo de 
certificado de buenas prácticas de fabricación para 
productos de higiene personal, cosméticos y 
perfumes. 

1     

24/06 
Contratación de Servicios de Tercerización de 
Productos Domisanitarios fabricados en el ámbito del 
MERCOSUR. 

1     

25/06 Reglamento Técnico MERCOSUR para Productos de 
uso Domisanitario a base de Bactérias. 

1     

26/06 
Contratación de Tercerización de Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes fabricados 
en el Ámbito del MERCOSUR. 

1     

49/06 

Criterios para establecimiento de tasas por emisión 
de certificado de libre plática y de los certificados de 
control de sanidad a bordo y de exención de control 
de sanidad a bordo (Derogación de la Res GMC Nº 
44/02). 

    1 

50/06 Reglamento Técnico MERCOSUR productos com 
acción antimicrobiana (Derogación de la Res GMC Nº 

1     
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28/02). 

51/06 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre criterios de 
inclusión, exclusión y actualización de productos 
domisanitarios de menor riesgo potencial fabricados 
en el ámbito del MERCOSUR. 

1     

65/06 
Directrices para habilitación y funcionamiento de los 
servicios de terapia intensiva adulto, pediátrica y 
neonatal. 

  1   

66/06 
Profesiones de salud del MERCOSUR. 

  1   

69/06 
Derogación de la Res. GMC Nº 55/00. 

1     

12/07 Directrices para Organización y Funcionamiento de 
Servicios de Urgencia y Emergencia. 

  1   

13/07 Pauta Negociadora del SGT Nº 11 “Salud” 
(Derogación de la Res. GMC Nº 06/05). 

      

45/07 Directrices sobre Farmacovigilancia en el 
MERCOSUR. 

1     

47/07 RTM para Productos de Limpieza y Afines 
(Derogación de la Res. GMC Nº 10/04). 

1     

48/07 Directrices para la Organización y Funcionamiento de 
los Servicios de Maternidad. 

  1   

50/07 
Derogación de la Res GMC Nº 34/01. 

    1 

51/07 

Directrices para el manejo sanitario de desechos 
líquidos y aguas servidas en puertos, aeropuertos, 
terminales internacionales de cargas y pasajeros y 
pasos fronterizos terrestres en el MERCOSUR. 

    1 

52/07 
Derogación de la Res GMC Nº 30/02. 

    1 

53/07 

Directrices para el manejo sanitario de residuos 
sólidos en puertos, aeropuertos, terminales 
internacionales de carga y pasajeros y pasos 
fronterizos terrestres en el MERCOSUR. 

    1 

09/08 

Procedimientos Mínimos de Inspección Sanitaria en 
Embarcaciones que Navegan por los Estados Partes 
del MERCOSUR (Derogación de la Res. GMC Nº 
06/03) 

    1 

10/08 
Reglamento Técnico MERCOSUR para los 
Preservativos Masculinos de Látex de Caucho 
Natural (Derogación de la Res. GMC Nº 75/00) 

1     

11/08 
Directrices para la Organización y el Funcionamiento 
de los Servicios de Diálisis (Derogación de la Res. 
GMC Nº 28/00) 

  1   

12/08 Formulario de Solicitud de Evaluación de Tecnologías 
en Salud 

  1   

13/08 
Directrices sobre Combate a la Falsificación y Fraude 
de Medicamentos y Productos Médicos en el 
MERCOSUR 

1     

21/08 “Declaración de Salud del Viajero en el MERCOSUR” 
(Derogación de la Res. GMC Nº 09/03) 

1     

22/08 Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 
Priorizadas y Brotes entre los Estados Partes del 

    1 
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MERCOSUR - (Derogación de las Res. GMC Nº 
50/99, 08/00, 04/01, 31/02 y 17/05) 

23/08 
Recomendaciones para la salud de los viajeros 

    1 

46/08 
Directrices para el mecanismo de intercambio de 
avisos de alerta sobre eventos adversos causados 
por productos médicos utilizados en el MERCOSUR 

1     

47/08 
Requisitos para la Concesión de Libre Plática en 
Embarcaciones en el MERCOSUR (Derogación de la 
Res. GMC Nº 27/02) 

    1 

48/08 
Reglamento Técnico MERCOSUL sobre Buenas 
Prácticas Sanitarias de Transporte de Insumos y 
Productos Farmacéuticos 

1     

49/08 

Criterios para la Suscripción de Acuerdos de 
Simplificación de Procedimientos de Control Sanitario 
de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes Grado 1 fabricados en el MERCOSUR 

1     

50/08 

Reglamento Técnico MERCOSUR para Transporte 
de Sustancias Infecciosas y Muestras Biológicas 
entre los Estados Partes - (Derogación de la Res. 
GMC Nº 25/00) 

    1 

51/08 

Criterios y Mecanismo para la Actualización de 
Listados MERCOSUR de Sustancias en Productos de 
Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes 
(Derogación de la Res. GMC Nº 54/99) 

1     

52/08 Guía para la Elaboración de Informes de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 

  1   

53/08 Plan Estratégico para la Cooperación Técnica en 
Regulación de Vacunas 

1     

54/08 Directrices sobre Promoción, Propaganda y 
Publicidad de Medicamentos en el MERCOSUR 

1     

55/08 
Derogación de la Resolución GMC Nº 27/98 

1     

15/09 

Buenas Prácticas de Fabricación de Productos 
Farmacéuticos y Mecanismo de Implementación en el 
Ámbito del MERCOSUR - (Derogación de las Res. 
GMC Nº 14/96 y 61/00) 

1     

16/09 

Procedimientos Comunes para las Inspecciones en 
los Establecimientos Farmacéuticos en los Estados 
Partes - (Derogación de las Res. GMC Nº 23/96 y 
34/99) 

1     

17/09 

Criterios para el Establecimiento de Tasas por 
Emisión de Certificados de Libre Plática, de Control 
de Sanidad a Bordo y de Exención del Control de 
Sanidad a Bordo - (Derogación de la Res. GMC Nº 
49/06) 

    1 

18/09 
Derogación de la Resolución GMC N° 17/03 

  1   

24/09 Derogación de las Resoluciones GMC N° 26/95 y 
07/99 

1     

37/09 
Glosario de Control Sanitario de Puertos, 
Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera 
(Derogación de la Res. GMC Nº 34/05) 

    1 

38/09 
Lista de Sustancias Colorantes Permitidas para 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes (Derogación de la Res. GMC N° 04/99) 

1     
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18/10 
Reglamento Técnico MERCOSUR para Productos 
Desinfestantes (Plaguicidas) Domisanitarios 
(Derogación de la Res. GMC Nº 49/99) 

1     

19/10 
Reglamento Técnico MERCOSUR para Productos 
con acción antimicriobiana utilizados en artículos 
críticos y semicríticos 

1     

20/10 

Periodicidad de la Actualización en el MERCOSUR 
de las Listas e Intercambio de Información sobre 
Sustancias Psicotrópicas, Estupefacientes, 
Precursores y Sujetas a Control Especial 
(Complementación de la Res. GMC Nº 38/99) 

1     

21/10 

Criterios Comunes del MERCOSUR para Factores de 
Conversión para sustancias Controladas 
Nacionalmente por los Estados Partes que no son 
objeto de control internacional 

1     

46/10 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista de 
Sustancias que los Productos de Higiene Personal, 
Cosméticos y Perfumes no deben contener, excepto 
en las Condiciones y con las Restricciones 
Establecidas (Derogación de la Res. GMC Nº 26/05) 

1     

48/10 
Lista de Sustancias de Uso Cosmético 

1     

07/11 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista de 
Sustancias de Acción Conservadora Permitidas para 
Productos de Higiene Personal, Cosméticos y 
Perfumes (Derogación de las Res. GMC N° 05/99 y 
72/00) 

1     

08/11 
Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Protectores 
Solares en Cosméticos (Derogación de la Res. GMC 
N° 26/02) 

1     

09/11 Prohibición de la Comercialización de la Leche 
Humana en los Estados Partes 

  1   

18/11 

Vigilancia en Salud y Control de Enfermedades 
Priorizadas y Eventos de Importancia en Salud 
Pública entre los Estados Partes. (Derogación de las 
Res. GMC Nº 50/99, 17/05 y 22/08) 

    1 

19/11 

Reglamento Técnico MERCOSUR de Buenas 
Prácticas de Fabricación para Productos de Higiene 
Personal, Cosméticos y Perfumes. (Derogación de las 
Res. GMC Nº 92/94 y 66/96) 

1     

20/11 

Reglamento Técnico MERCOSUR de Buenas 
Prácticas de Fabricación de Productos Médicos y 
Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro. 
(Derogación de las Res. GMC Nº 04/95, 38/96, 65/96 
y 131/96) 

1     

22/11 
Requisitos Mínimos Para Disponibilização De 
Preparação Alcoólica Para Fricção Antisséptica Das 
Mãos  Pelos Serviços De Saúde 

  1   

23/11 

Mecanismo de Intercambio de Información sobre 
Eventos Adversos Graves Causados por Productos 
Médicos Utilizados en el MERCOSUR. (Derogación 
de la Res. GMC Nº 46/08) 

1     

24/11 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista de 
Sustancias que los Productos de Higiene Personal, 
Cosméticos y Perfumes no deben contener, excepto 
en las Condiciones y con las Restricciones 
Establecidas. (Derogación de la Res. GMC Nº 46/10) 

1     
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31/11 
Estrategia para la Farmacopea MERCOSUR 

1     

06/12 Formulario de solicitud de evaluación de tecnologías 
en salud (Derogación de la res. GMC N° 12/08) 

  1   

07/12 Profesiones de Salud del MERCOSUR (Derogación 
de la Res. GMC Nº 66/06) 

  1   

08/12 Lista de Especialidades Médicas comunes en el 
MERCOSUR (Derogación de la Res. GMC Nº 73/00) 

  1   

16/12 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista de 
Sustancias Colorantes permitidas para productos de 
higiene personal, cosméticos y perfumes (Derogación 
de la Res. GMC N° 38/09) 

1     

29/12 Certificado de Venta Libre de Productos 
Domisanitarios 

1     

30/12 
Notificación previa de Exportación de Efedrina, 
Pseudoefedrina y las Especialidades Farmacéuticas 
que las contengan 

1     

31/12 

Reglamento Técnico MERCOSUR de Buenas 
Prácticas de Fabricación para Productos 
Domisanitarios (Derogación de las Res. GMC Nº 
56/96 y 23/01) 

1     

32/12 

Procedimientos comunes para las inspecciones a los 
fabricantes de Productos Médicos y Productos para 
Diagnóstico de Uso In Vitro en los Estados Partes 
(Derogación de las Res. GMC Nº 31/97 y 09/01) 

1     

33/12 

Mecanismo de intercambio de información en el 
MERCOSUR sobre Ingredientes Farmacéuticos 
Activos (IFAs) que no cumplen con las 
especificaciones de calidad y/o empresas fabricantes, 
distribuidoras, importadoras y fraccionadoras de IFAs 
que no cumplen con las Buenas Prácticas 

1     

34/12 

Procedimientos comunes para las inspecciones en 
los establecimientos farmacéuticos en los Estados 
Partes y contenido mínimo de Actas/Informes de 
Inspección en los establecimientos farmacéuticos en 
los Estados Partes (Derogación de la Res. GMC Nº 
16/09) 

1     

35/12 
Revogação das Resoluções GMC n° 13/08 e 54/08 

1     

36/12 
Revogação da Res. GMC 97/94 

    1 

03/13 Guia metodológico para estudos de avaliação 
econômica de tecnologias em saúde 

  1   

04/13 

Requisitos mínimos para elaborar planos de 
contingência para emergências de saúde pública de 
importância internacional (ESPII) em pontos de 
entrada designados pelos estados partes segundo o 
RSI (2005) 

    1 

05/13 
Revogação das Resoluções GMC n° 13/96 e 22/96 

1     

07/13 Recomendações para a saúde dos viajantes (Revog. 
da Res. GMC n° 23/08) 

    1 

08/13 
Revogação da Res. GMC 51/07 

    1 
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09/13 
Revogação da Res. GMC 53/07 

    1 

  
 Total 

107 22 42 

 
Fonte: elaborada pela autora com base nas resoluções do SGT 11. 
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Apêndice C – Tabela - Resoluções do GMC por Comissão 
 

Ano 
Total de 

Resoluções 
do GMC 

Resoluções 
provenientes 

do SGT 11 

SGT 11/  
GMC 

Comissão 
Pauta 

Negociadora 

  Produtos Serviços Vigilância   

1998 78 3 4% 2 - - 1 

1999 89 19 21% 16 - 3 - 

2000 95 25 26% 18 3 4 - 

2001 66 6 9% 2 1 2 1 

2002 58 12 21% 8 - 4 - 

2003 54 6 11% 1 - 5 - 

2004 41 8 20% 5 3 - - 

2005 66 19 29% 10 2 6 1 

2006 72 9 13% 6 2 1 - 

2007 57 9 16% 2 2 4 1 

2008 71 18 25% 10 3 5 - 

2009 41 7 17% 4 1 2 - 

2010 58 6 10% 6 - - - 

2011 41 10 24% 7 2 1 - 

2012 52 12 23% 8 3 1 - 

2013 19 6 32% 1 1 4 - 

Total 958 175 18% 106 23 42 4 

Total 
% 

      61% 13% 24% 2% 

 
Fonte: elaborada pela autora com base nas resoluções do SGT 11 e dados constantes da página 
eletrônica da Secretaria do Mercosul. 
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Apêndice D – Tabela - Acordos das RMS 

 

Legenda: 

RMS = Reunião dos Ministros de Saúde 

E.E. = Vigilância Epidemiológica 

C.C. = Compartilhamento de Conhecimento 

P.I. = Políticas Integradas 

O.I. = Organização Interna 

C.P. = Concertação Política 

RMS 
Acordo / 
Decisão 

Título 
V. 
E. 

C. 
C. 

P. 
I.  

O. 
I. 

C. 
P. 

RMS 
VI 

Acordo 
01/98 

Solicitação para que a Secretaria Administrativa do Mercosul avise o Subgrupo de Trabalho nº 11 de 
Saúde de todas as Reuniões Realizadas ou a Serem Realizadas no Âmbito do Mercosul 

      1   

RMS 
VII 

Acordo 
02/98 

Novas Estratégias para Implementação das Atividades da Iniciativa dos Países do Cone Sul para 
Eliminação do Triatoma infestans e Controle da Transmissão Transfusional da Doença de Chagas 

1         

Acordo 
03/98 

Ratificar o interesse no prosseguimento das tratativas e atribuir ao Grupo Técnico Assessor em 
Micronutrientes (GTA) a tarefa de elaborar Documento de Projeto consensual. 

      1   

Acordo 
04/98 

Declarar que a dengue constitui um dos riscos mais graves de saúde pública na Sub-Região 1         

Acordo 
05/98 

Sistema de Vigilância em saúde 1         

Acordo 
06/98 

Erradicação do Sarampo nas Américas 1         

Acordo 
07/98 

Intercâmbio de bases de dados   1       

Acordo 
08/98 

Comissão de Preparativos para Desastres 1         

RMS 
VIII 

Acordo 
01/99 

Implementar as medidas necessárias para que os estados parte cumpram com o acordado na vii 
reunião dos ministros de saúde do Mercosul e apoio as recomendações da VIII reunião 
intergovernamental para a eliminação do t. Infestans e a eliminação da tripanossoma americana 
transfusional. 

      1   

Acordo 
02/99 

Acordo sobre o combate ao aedes aegypti 1         

Acordo 
03/99 

Declarar que o cólera continua sendo uma enfermidade que deve ser objeto de vigilância 
epidemiológica 

1         
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Acordo 
04/99 

Acordo sobre sarampo 1         

Acordo 
05/99 

Tomar conhecimento do documento: “estratégia regional com micronutrientes" e manter o GTA de 
micronutrientes no âmbito da reunião dos ministros de saúde do Mercosul. 

      1   

Acordo 
06/99 

Acordo sobre os sistemas de saúde na região do Mercosul     1     

Acordo 
07/99 

Informes epidemiológicos e reunião dos grupos técnicos 1         

RMS 
IX 

Acordo 
08/99 

Acordo sobre as políticas de combate ao sarampo 1         

Acordo 
09/99 

Acordo sobre as políticas de combate ao aedes aegypti 1         

Acordo 
10/99 

Verificação de água potável; promover ações integradas para o controle de veículos de transporte 
terrestre, aéreo e marítimo; reafirmar a luta contra o cólera 

1         

Acordo 
11/99 

Inclusão do link legislações e regulamentos nos principais sítios dos estados partes e associados   1       

RMS 
X 

Acordo 
01/00 

Definir uma política de medicamentos para o Mercosul, Bolívia e Chile     1     

Acordo 
02/00 

Criação de um banco de dados de preços de medicamentos para o Mercosul, Bolívia e Chile     1     

Acordo 
03/00 

Criação de um grupo de trabalho de contas nacionais e metodologia de desenvolvimento das 
atividades do respectivo grupo ad-hoc. 

      1   

Acordo 
04/00 

Criar um grupo de trabalho ad-hoc com representantes dos estados partes e associados que estude 
as diretrizes das políticas a implementar a nível das zona s fronteiriças para a a realização de um 
diagnóstico da situação dos descasos por motivos de atenção a saúde. 

      1   

RMS 
XI 

Acordo 
05/00 

Aprovação da política de medicamentos para o Mercosul, Bolívia e Chile y recomendação para 
criação do plano de trabalho do respectivo grupo ad-hoc 

    1     

Acordo 
06/00 

Regras para o funcionamento do banco de preços de dados de preços de medicamentos para o 
Mercosul, Bolívia e Chile. 

    1     

Acordo 
07/00 

Plano de trabalho do grupo ad-hoc de contas nacionais       1   

Acordo 
08/00 

Criação de um comitê regional para o controle do aedes aegypti e da dengue nos países do 
Mercosul, Bolívia e Chile 

      1   

RMS 
XII 

Acordo 
01/01 

Acordo Sobre A Criação Da Comissão Intergovernamental De Vigilância E Controle Da Infestação 
Pro Aedes Aegypti E Da Transmissão Do Vírus Dengue Para Os Países Do Mercosul, Bolívia E 
Chile 

      1   

Acordo Política De Medicamentos Para O Mercosul, Bolívia E Chile     1     
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02/01 

Acordo 
03/01 

Acordo sobre a participação dos estados partes do Mercosul, Bolívia e Chile no processo de revisão 
do regulamento sanitário internacional 

        1 

RMS 
XIII 

Acordo 
01/02 

Acordo sobre Política de Prevenção e Controle de Dengue para o MERCOSUL, Bolívia e Chile 1         

Acordo 
02/02 

Acordo sobre a Criação da Comissão Intergovernamental para Promover uma Política Integrada de 
Luta contra a Epidemia de HIV/AIDS na região do Mercosul, Bolívia e Chile 

      1   

RMS 
XIV 

Acordo 
01/03 

Controle e erradicação de enfermidades preveníveis por vacinação 1         

Acordo 
02/03 

Acordo sobre política de prevenção e controle da dengue no Mercosul, Bolívia e Chile 1         

Acordo 
03/03 

Plano de capacitação conjunta para o pessoal das áreas de vigilância epidemiológica. 1         

Acordo 
04/03 

Plano de ação para a política de medicamentos do Mercosul, Bolívia e Chile     1     

Acordo 
05/03 

"Áreas prioritárias em hiv/aids" e plano de trabalho para comissão intergovernamental de hiv/aids do 
Mercosul, Bolívia e Chile. 

1         

RMS 
XV 

Acordo 
06/03 

Estratégia regional para o controle do tabaco no Mercosul     1     

Acordo 
07/03 

Estratégia regional para o controle do tabaco no Mercosul, e na república do Chile     1     

Acordo 
08/03 

Utilização de páginas web específicas por parte do subgrupo de trabalho nº 11 “saúde” e criação de 
fórum virtual de harmonização do Mercosul 

  1       

Acordo 
09/03 

Núcleo de articulação nº 1 - sistemas de informação e comunicação em saúde do Mercosul, como 
fórum permanente de análises e discussões de sistemas de informação de saúde do Mercosul 

  1       

Acordo 
10/03 

Núcleo de articulação nº 1 - sistemas de informação e comunicação em saúde do Mercosul, como 
fórum permanente de análises e discussões de sistemas de informação de saúde do Mercosul e 
Chile 

  1       

Acordo 
11/03 

Políticas de prevenção e controle da dengue no Mercosul 1         

Acordo 
12/03 

Políticas de prevenção e controle da dengue no Mercosul e Chile 1         

Acordo 
13/03 

Acordo sobre a criação de uma comissão intergovernamental para promover uma política integrada 
de saúde sexual e reprodutiva na região do Mercosul 

      1   

Acordo 
14/03 

Acordo sobre a criação de uma comissão intergovernamental para promover uma política integrada 
de saúde sexual e reprodutiva na região do Mercosul e Chile 

      1   
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Acordo 
15/03 

Utilização de páginas web específicas por parte do subgrupo de trabalho nº 11 “saúde” e criação de 
fórum virtual de harmonização do Mercosul e Chile 

  1       

RMS 
XVI 

Acordo 
01/04 

Ratificação da convenção quadro para o controle do tabaco nos estados partes do Mercosul         1 

Acordo 
02/04 

Ratificação da convenção quadro para o controle do tabaco nos estados partes do Mercosul, da 
república da Bolívia e da república do Chile 

        1 

Acordo 
03/04 

Acordo sobre a participação dos estados partes do Mercosul, da república da Bolívia e da república 
do Chile para a elaboração de uma posição comum nas reuniões internacionais sobre população e 
desenvolvimento 

        1 

Acordo 
04/04 

Acordo sobre a participação dos estados partes do Mercosul, da república da Bolívia e da república 
do Chile para a elaboração de uma posição comum nas reuniões internacionais sobre população e 
desenvolvimento 

        1 

Acordo 
05/04 

Comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução de vulnerabilidades no Mercosul       1   

Acordo 
06/04 

Comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução de vulnerabilidades no Mercosul, da 
república da Bolívia e da república do Chile 

      1   

Acordo 
07/04 

Acordo sobre a criação da comissão intergovernamental de saúde e desenvolvimento para o 
Mercosul 

      1   

Acordo 
08/04 

Acordo sobre a criação da comissão intergovernamental de saúde e desenvolvimento para o 
Mercosul, da república da Bolívia e da república do Chile 

      1   

Acordo 
09/04 

Comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução de vulnerabilidades no Mercosul       1   

Acordo 
10/04 

Estratégias de acesso aos medicamentos antirretrovirais na região do Mercosul, da república da 
Bolívia e da república do Chile 

    1     

RMS 
XVII 

Acordo 
11/04 

Participação do Mercosul e estados associados no processo de revisão do regulamento sanitário 
internacional 

        1 

Acordo 
12/04 

Participação do Mercosul e estados associados no processo de revisão do regulamento sanitário 
internacional com Chile 

        1 

Acordo 
13/04 

Plano regional de intensificação das ações de controle da dengue no Mercosul 1         

Acordo 
14/04 

Plano regional de intensificação das ações de controle da dengue no Mercosul e estados associados 1         

Acordo 
15/04 

Estratégias de redução da transmissão materno-infantil do hiv e sifilis congênita na região do 
Mercosul 

1         

Acordo 
16/04 

Estratégias de redução da transmissão materno-infantil do hiv e sifilis congênita na região do 
Mercosul e estados associados 

1         
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Acordo 
17/04 

Politica para o controle do tabaco no Mercosul     1     

Acordo 
18/04 

Politica para o controle do tabaco no Mercosul e estados associados     1     

Acordo 
19/04 

Acordo sobre contas nacionais     1     

Acordo 
20/04 

Acordo sobre contas nacionais com os estados associados     1     

Acordo 
21/04 

Aprovação do documento de trabalho diretrizes para a atenção à saúde sexual e reprodutiva de 
homens e mulheres na região do Mercosul 

    1     

Acordo 
22/04 

Comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução da vulnerabilidade no Mercosul       1   

Acordo 
23/04 

Comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução da vulnerabilidade no Mercosul e 
estados associados 

      1   

Acordo 
24/04 

Criação da comissão intergovernamental de saúde ambiental e saúde do trabalhador do Mercosul       1   

Acordo 
25/04 

Criação da comissão intergovernamental de saúde ambiental e saúde do trabalhador do Mercosul e 
estados associados 

      1   

Acordo 
26/04 

Recomendações sobre os regimes de patentes e o acesso aos medicamentos para os estados 
partes do Mercosul 

    1     

Acordo 
27/04 

Recomendações sobre os regimes de patentes e o acesso aos medicamentos para os estados 
partes e associados do Mercosul 

    1     

RMS 
XVIII 

Acordo 
01/05 

Transferência das atividades do programa do banco de dados de preços de medicamentos do 
Mercosul para o grupo ad hoc da política de medicamentos do Mercosul e estados associados 

      1   

Acordo 
02/05 

Aprovação do documento de trabalho diretrizes para a atenção a saúde sexual e reprodutiva de 
homens e mulheres nos países do Mercosul e estados associados 

    1     

Acordo 
03/05 

Diretrizes para a harmonização da política de saúde ambiental e saúde do trabalhador para o 
Mercosul e estados associados 

    1     

Acordo 
04/05 

Plano de ação da comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução da vulnerabilidade no 
Mercosul e estados associados 

      1   

Acordo 
05/05 

Ações para a implementação da política para o controle do tabaco no Mercosul e estados 
associados 

    1     

Acordo 
06/05 

Aprovação das diretrizes para o acesso ao fórum virtual de articulação e o regulamento operacional 
do fórum virtual 

  1       

Acordo 
07/05 

Participação dos estados partes do Mercosul e estados associados no processo de implementação 
do regulamento sanitário internacional (2005) 

        1 
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Acordo 
08/05 

Estratégia regional para implementação do plano regional de dengue no Mercosul e estados 
associados 

1         

RMS 
XIX 

Acordo 
09/05 

Plano de trabalho do grupo técnico assessor de análise, avaliação e implementação do RSI (2005) 
nos estados partes do Mercosul e estados associados 

        1  

Acordo 
10/05 

Ações de fortalecimento político e viabilização de recursos para o controle do tabaco no Mercosul e 
estados associados 

    1     

Acordo 
11/05 

Plano de ação conjunta para enfrentar os riscos e impactos de uma eventual pandemia de influenza 
e gripe aviária 

1         

Acordo 
12/05 

Plano de ação da comissão intergovernamental de gestão de riscos e redução da vulnerabilidade no 
Mercosul e estados associados 

    1     

RMS 
XX 

Acordo 
01/06 

Estrutura Institucional da Reunião de Ministros da Saúde       1   

Acordo 
02/06 

Apoio às Iniciativas da Incosul-Chagas         1 

Acordo 
03/06 

Criação de uma Comissão Intergovernamental de Doação e Transplantes (CIDT) no Âmbito do 
Mercosul e Estados Associados 

      1   

Acordo 
04/06 

Incorporação do Enfoque de Contas Nacionais aos Ministérios da Saúde     1     

Acordo 
05/06 

Entendimento dos Ministros da Saúde para Impulsar a Cooperação na Luta contra o HIV-AIDS na 
Região 

1         

RMS 
XXI 

Acordo 
06/06 

Harmonização De Metas Para O Controle Do Tabaco No Mercosul     1     

Acordo 
07/06 

Harmonização De Metas Para O Controle Do Tabaco No Mercosul E Estados Associados     1     

Acordo 
08/06 

Solicitação De Status De Observador Para O Mercosul Nas Reuniões Da Conferência Das Partes Da 
Convenção Quadro Da Organização Mundial Da Saúde Para O Controle Do Tabaco 

        1 

Acordo 
09/06 

Solicitação De Status De Observador Para O Mercosul E Estados Associados Nas Reuniões Da 
Conferência Das Partes Da Convenção Quadro Da Organização Mundial Da Saúde Para O Controle 
Do Tabaco 

        1 

Acordo 
10/06 

Recomendações Para A Harmonização De Uma Política De Doação E Transplantes Para Os 
Estados Partes Do Mercosul 

    1     

Acordo 
11/06 

Recomendações Para A Harmonização De Uma Política De Doação E Transplantes Para Os 
Estados Partes E Associados Do Mercosul 

    1     

Acordo 
12/06 

Apoio Às Iniciativas De Participação Social Na Saúde Do Mercosur     1     

Acordo Apoio às iniciativas de participação social em saúde dos estados partes e associados do Mercosul.     1     
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13/06 

Acordo 
14/06 

Acordo Sobre Doenças Não Transmissíveis E Fatores De Risco Nos Estados Partes Do Mercosul     1     

Acordo 
15/06 

Acordo Sobre Doenças Não Transmissíveis E Fatores De Risco Nos Estados Partes E Associados 
Do Mercosul 

    1     

RMS 
XXII 

Acordo 
01/07 

Estratégias Conjuntas para a capacitação de recursos humanos de doação e transplante, 
instrumentação do marco jurídico e elaboração de projetos para integração de registros para os 
Estados Parte do MERCOSUL.  

    1     

Acordo 
02/07 

Estratégias Conjuntas para a capacitação de recursos humanos de doação e transplante, 
instrumentação do marco jurídico e elaboração de projetos para integração de registros para os 
Estados Parte do MERCOSUL e Associados do MERCOSUL.  

    1     

Acordo 
03/07 

Estratégia de gestão integrada de prevenção e controle da dengue nos Estados Parte do 
MERCOSUL - EGI - Dengue - MERCOSUL.  

1         

Acordo 
04/07 

Estratégia de gestão integrada de prevenção e controle da dengue nos Estados Parte e Associados 
do MERCOSUL - EGI - Dengue -  MERCOSUL. EGI – Dengue –MERCOSUL – EA. 

1         

Acordo 
05/07 

Recomendações para as Políticas de Saúde Sexual e Reprodutiva dos Estados Parte do MECOSUL.     1     

Acordo 
06/07 

Recomendações para as Políticas de Saúde Sexual e Reprodutiva dos Estados Parte e Associados 
do MECOSUL. 

    1     

Acordo 
07/07 

Adesão dos Estados Parte do MERCOSUL à Conferência Internacional de Saúde Para o 
Desenvolvimento: Direitos, Feitos e Realidades” – Buenos Aires 30/15: de ALMA ATA à Declaração 
do Milênio.  

        1 

Acordo 
08/07 

Adesão dos Estados Parte e Associados do MERCOSUL à Conferência Internacional de Saúde Para 
o Desenvolvimento: Direitos, Feitos e Realidades” – Buenos Aires 30/15: de ALMA ATA à 
Declaração do Milênio. 

        1 

Acordo 
09/07 

Avançando em uma Agenda de integração sul americana em Saúde.      1     

RMS 
XXIII 

Acordo 
10/07 

Pedido de Priorização de Projetos de Cooperação Técnica em Matéria de Saúde       1   

Acordo 
11/07 

Fortalecimento Político para o Controle da Promoção e Propaganda de Produtos de Uso e Consumo 
Humano com Impacto na Saúde no Mercosul e Estados Associados 

    1     

Acordo 
12/07 

Recomendações Sobre Medidas De Combate À Falsificação E Fraude Nos Estados Parte Do 
Mercosul E Estados Associados 

    1     

Acordo 
13/07 

Estratégias conjuntas para o funcionamento do banco de preços de medicamentos do Mercosul e 
estados associados. 

    1     
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Acordo 
14/07 

Incorporação E Promoção Do Enfoque De Determinantes Da Saúde No Âmbito Do Mercosul         1 

Acordo 
15/07 

Participação dos estados partes do Mercosul e estados associados no processo de implementação 
do regulamento sanitário internacional (2005) 

        1 

RMS 
XXIV 

Acordo 
01/08 

Acordo Para O Fortalecimento Da Redução Da Mortalidade Materna E Infantil No Marco Dos 
Objetivos De Desenvolvimento Do Milênio 

        1 

Acordo 
02/08 

Abordagens Intersetoriais       1   

Acordo 
03/08 

30 Anos de Alma Mata         1 

Acordo 
04/08 

Acordo Dos Estados Partes E Associados Do Mercosul Em Relação À Saúde Pública, Inovação E 
Propriedade Intelectual 

    1     

Acordo 
05/08 

Acordo Sobre Intensificação Das Ações De Prevenção E Controle Da Febre Amarela 1         

Acordo 
06/08 

Acordo Sobre Promoção Da Doação Voluntária De Sangue Nos Estados Partes E Associados Do 
Mercosul 

    1     

RMS 
XXV 

Acordo 
08/08 

 Estratégia Relativa à Vigilância e Combate à Falsificação e Adulteração de Medicamentos e 
Produtos Médicos 

     1     

Acordo 
09/08 

 Estratégia Conjuntas para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos no MERCOSUL     1     

Acordo 
10/08 

Acesso a Medicamentos de Alto Custo     1     

Acordo 
11/08 

Plano de Trabalho das Prioridades Definidas para a Política de Medicamentos do MERCOSUL, 
Bolívia e Chile 

    1     

Acordo 
12/08 

Reorientação das Atividades da Comissão Intergovernamental “Sistemas de Informação e 
Comunicação em Saúde 

      1   

Acordo 
13/08 

Fortalecimento das Ações de Promoção, Prevenção, Detecção Precoce, Tratamento e Reabilitação 
do Paciente com câncer do Colo de Útero no MERCOSUL 

    1     

Acordo 
14/08 

Acordo MERCOSUL para Redução da Mortalidade Materna e Neonatal     1     

Acordo 
15/08 

Plano Integrado de Preparação para Pandemia de Influenza no MERCOSUL 1         

Acordo 
16/08 

Estratégias para intensificar as intervenções de acesso universal em HIV;AIDS em populações em 
condições de maior vulnerabilidade no MERCOSUL 

1         

Acordo 
17/08 

Estratégia MERCOSUL de Nutrição para a Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional     1     
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Acordo 
18/08 

Observatório MERCOSUL de Sistema de Saúde   1       

RMS 
XXVI 

Acordo 
01/09 

Publicidade, Promoção E Patrocínio Dos Produtos Do Tabaco Nos Estados Partes Do Mercosul     1     

Acordo 
02/09 

Promover A Equidade Em Saúde Atuando Sobre Os Determinantes Sociais Da Saúde     1     

Acordo 
03/09 

Estratégia de gestão integrada de prevenção e controle da dengue nos estados partes e associados 
do Mercosul Egi-dengue-Mercosul-ea 

1         

Acordo 
04/09 

Regulamentação Do Funcionamento Dos Bancos De Células Progenitoras Hematopoiéticas E 
Outras Nos Estados Partes E Associados Do Mercosul  

    1     

Acordo 
05/09 

Combate Ao Tráfico De Órgãos, Tecidos E Células E Ao Turismo De Transplantes Nos Estados 
Partes E Associados Do Mercosul 

    1     

Acordo 
06/09 

Criação Da Comissão Intergovernamental De Determinantes Sociais Da Saúde E Sistemas De 
Saúde 

      1   

RMS 
XXVII 

Acordo 
07/09 

Política Para O Controle Do Tabaco No Mercosul E Estados Associados     1     

Acordo 
08/09 

Estratégia Mercosul De Nutrição Para A Saúde E Segurança Alimentar E Nutricional     1     

Acordo 
09/09 

Critérios de patenteabilidade, acesso a medicamentos e saúde pública     1     

Acordo 
10/09 

Regulação da Inscrição de Pacientes Estrangeiros nas Listas de Espera para Transplantes de 
Órgãos e Tecidos Cadavéricos nos Estados Partes e Associados do Mercosul 

    1     

Acordo 
11/09 

Recomendações Dos Estados Partes E Associados Do Mercosul Para Fortalecer A Gestão E O 
Acesso A Medicamentos 

    1     

Acordo 
12/09 

Mudanças Climáticas e Saúde       1   

Acordo 
13/09 

Processo de implementação do regulamento sanitário Internacional (2005)          1 

Acordo 
14/09 

Acordo Para Implementação De Ações Na Redução Da Mortalidade Materna E Neonatal No 
Mercosul 

    1     

Acordo 
15/09 

Plano De Trabalho Para A Consolidação De Políticas De Determinantes Sociais E Sistemas De 
Saúde 

    1     

RMS 
XXVIII 

Acordo 
01/10 

Promoções De Políticas De Controle De Câncer Nos Estados Partes E Associados Do Mercosul     1     

Acordo 
02/10 

Promoção De Políticas De Fortalecimento Para A Disponibilidade, Segurança E Qualidade De 
Sangue E Hemoderivados Nos Estados Partes E Associados Do Mercosul 

    1     
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Acordo 
03/10 

Aprovação Do Glossário De Saúde Do Trabalhador Para Os Estados Partes E Associados Do 
Mercosul 

    1     

Acordo 
04/10 

Prêmio mérito em saúde pública dos estados partes e associados do Mercosul   1       

Acordo 
05/10 

Combate a Falsificação de Medicamentos     1     

Acordo 
06/10 

Banco De Advertências Sanitárias Dos Estados Partes E Associados Do Mercosul     1     

Acordo 
07/10 

Ratificação Do Convenio Quadro Da Organização Mundial Da Saúde Para O Controle Do Tabaco 
(CMCT) Pelos Estados Partes E Associados Do Mercosul E Declaração De Interesse Da 
Conferencia Das Partes Do CMCT 

        1 

RMS 
XXIX 

Acordo 8/10 Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco     1     

Acordo 9/10 
Participação dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados no Processo de 
Implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005) 

        1 

Acordo 
10/10 

Declaração de Interesses do 11º Congresso da Sociedade Internacional de Doação e Procura de 
Órgãos 

        1 

Acordo 
11/10 

Registro Mercosul de Doação e Transplantes     1     

Acordo 
12/10 

Estratégia Conjunta de Uso Racional de Medicamentos no Mercosul     1     

RMS 
XXX 

Acordo 
01/11 

Promoção da Saúde no Mercosul     1     

Acordo 
02/11 

Criação da Comissão Intergovernamental de Enfermidades Não Transmissíveis no Mercosul       1   

Acordo 
03/11  

Educação Superior em Saúde no Mercosul     1     

Acordo 
04/11 

Priorização de Estratégias de Prevenção da Transmissão de Mãe para Filho do HIV e Sífilis e 
Prevenção do HIV/ITS em Zonas de Fronteira do Mercosul 

1         

Acordo 
05/11 

Direitos Sexuais e Reprodutivos dos Adolescentes     1     

Acordo 
06/11 

Recomendações para o Fortalecimento das Ações de Saúde na Fronteira do Mercosul     1     

Acordo 
07/11 

Comissão Intergovernamental de Determinantes Sociais e Promoção da Saúde       1   

Acordo 
08/11 

Estratégia para a Criação de uma Farmacopeia Mercosul     1     
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Acordo 
09/11 

Registro MERCOSUL de Doação e Transplante     1     

RMS 
XXXII 

Acordo 
01/12 

Desenvolvimento de Formulários Terapêuticos de Medicamentos para a Utilização da Atenção 
Primária 

    1     

RMS 
XXXIII 

Acordo 
02/12 

Estratégia Regional para Controle da Tuberculose no Mercosul 1         

Acordo 
03/12 

Plano de Fortalecimento das Estratégias de Gestão Integrada para a Prevenção e Controle da 
Dengue do Mercosul 

1         

Acordo 
04/12 

Estratégia Regional de Vigilância e Controle da Leishmaniose no Mercosul 1         

Acordo 
05/12 

Fortalecimento das Ações de Saúde em HIV/AIDS para as Pessoas Privadas de Liberdade no 
Mercosul 

1         

Acordo 
06/12 

Inclusão de Meta de Doenças Crônicas não Transmissíveis nos Objetivos do Milênio, Metas de 
DCNT da Organização Mundial de Saúde em 2013 e Apoio aos Planos de Ação Global, Regionais e 
Nacionais 

        1 

Acordo 
07/12 

Desenvolvimento das Ações do Projeto Prevenção, Atenção e Apoio em HIV nos Espaços 
Fronteiriços do Mercosul 

1         

Acordo 
08/12 

Desenvolvimento de um Projeto de Cooperação Técnica para a Prevenção da Obesidade entre os 
Estados Partes do Mercosul 

    1     

RMS 
XXXIV 

Acordo 
01/13 

Promover A Difusão De Experiências De Intervenções Sobre Os Determinantes Sociais Da Saúde 
Nos Países Do Mercosul (criação de prêmio) 

  1       

Acordo 
02/13 

Convite Aos Ministros Da Área Social Para Apoiar Ações De Promoção De Saúde Para Combater O 
Sustentado Aumento Da Obesidade E Outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

      1   

RMS 
XXXV 

Acordo 
03/13 

Criação da Comissão Intergovernamental de Sangue e Hemoderivados do Mercosul       1   

Acordo 
04/13 

Autossuficiência de Componentes e Derivados do Sangue nos Estados Partes do Mercosul     1     

Acordo 
05/13 

Reorientação das Atividades do Núcleo de Operacionalização e Articulação de Tecnologias de 
Informação e Comunicação em Saúde 

      1   

Acordo 
06/13 

Fortalecimento do Componente de Mobilização Social da Estratégia de Gestão Integrada para a 
Prevenção e Controle da Dengue no Mercosul 

1         

Acordo 
07/13 

Diretrizes Prioritárias para a Política de Medicamentos     1     

Acordo 
08/13 

Estratégia Regional sobre Defeitos Congênitos e Descapacidades no Mercosul     1     
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Acordo 
09/13 

Plano de Fortalecimento das Estratégias Regionais para o Controle da Tuberculose nos Estados 
Partes e Associados do Mercosul 

1         

Acordo 
10/13 

Prêmio ao Mérito em Saúde Pública   1       

Acordo 
11/13 

Prêmio ao Mérito em Saúde Pública   1       

Acordo 
12/13 

Prêmio ao Mérito em Saúde Pública   1       

      40 13 77 35 21 

 
Fonte: elaborada pela autora com base nos Acordos da RMS. 
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Apêndice E – Acordos da RMS por Comissão e Temas Desenvolvidos 

 

Comissão Intergovernamental e temas desenvolvidos Acordo RMS 

Política de medicamento (criada em 2000)  

Política de medicamento (Comissão criada em 2000) Acordo RMS 

Política de medicamentos 01/2000; 05/2000; 
02/20001; 04/2003; 
11/2008 

Banco de dados de preço 02/2000; 06/2000; 
01/2005; 13/2007 

Acesso a medicamentos antirretrovirais 10/2004 

Regime de patentes e acesso 26/2004; 27/2004; 
09/2009; 11/2009 

Controle da promoção e publicidade de produtos sob 
vigilância sanitária 

 11/2007 

Prevenção e combate à falsificação de medicamentos 12/2007; 08/2008; 
12/2010 

Acesso a medicamentos de alto custo 10/2008.  

Estratégia conjunta de uso racional de medicamentos 12/2010 

Estratégia para criação da Farmacopeia 08/2011 

Controle de dengue (criada em 2001)  

Cria comitê regional 08/2000; 01/2001 

Política de prevenção e controle da dengue 01/2002; 02/2003;  
11/2003; 12/2003; 
03/2007; 04/2007; 
03/2009 

Plano regional de intensificação das ações de controle 13/2004; 14/2004; 
08/2005  

Estratégia de gestão integrada de prevenção e controle 03/2007; 04/2007; 
06/2013 

HIV-AIDS (criada em 2002)  

Cria a comissão 02/2002 

Áreas prioritárias e plano de trabalho 05/2003 

Mortalidade materno-infantil  15/2004; 16/2004; 
01/2008 

Doenças sexualmente transmissíveis e fatores de risco 14/2006; 15/2006 

HIV-AIDS em populações vulneráveis 16/2008 

Controle do tabaco (criada em 2003)  

Estratégia regional 06/2003; 07/2003 

Ratificação da Convenção Quadro 01/2004; 02/2004; 
007/2010 

Política para o controle de tabaco 17/2004; 18/2004; 
05/2005; 10/2005; 
07/2009 

Harmonização de metas 06/2006; 07/2006 

Conferência das partes / Implementação da Convenção-
Quadro da OMS 

08/2006; 09/2006; 
08/2010 

Eliminar promoção, publicidade e patrocínio 01/2009 

Saúde sexual e reprodutiva (criada em 2003)  

Cria a comissão  13/2003; 14/2003 

Atenção à saúde sexual e reprodutiva 21/2004; 02/2005 
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Políticas de saúde sexual e reprodutiva 05/2007; 06/2007; 
14/2009 

Câncer de colo do útero 13/2008 

Redução da mortalidade materna e neonatal 14/2008 

Cria Grupo de Trabalho sobre Defeitos Congênitos e 
Descapacidades 

08/2013 

Saúde e desenvolvimento (criada em 2004)  

Cria a comissão 07/2004; 08/2004 

Revoga o acordo de criação (criação da CDSS) 06/2009 

Gestão de risco e redução de vulnerabilidades (criada 
em 2004) 

 

Cria a comissão 05/2004; 06/2004; 
09/2004; 22/2004; 
23/2004 

Plano de ação 04/2005; 12/2005 

Política de saúde ambiental e do trabalhador 03/2005 

Estratégia Mudanças Climáticas e Saúde (com CISAT)  

Saúde ambiental e do trabalhador (criada em 2004)  

Cria a comissão 05/2004; 06/2004; 
09/2004; 22/2004; 
23/2004 

Plano de ação 04/2005; 12/2005 

Implementação do RSI (criada em 2005)  

Revisão / implementação do regulamento 03/2001; 11/2004; 
12/2004; 07/2005; 
05/2007; 13/2009 

Plano de trabalho 09/2005 

Plano integrado de preparação para pandemia de influenza 15/2008;  

Sistemas de informação e comunicação em saúde 
(criada em 2003)/ Núcleo de Operacionalização em saúde 
do Mercosul (alteração em 2008) / Núcleo de 
Operacionalização e Articulação de Tecnologias de 
Informação e Comunicação em Saúde 

 

Cria o núcleo de articulação Sistemas de Informação em 
Saúde 

09/2003 

Reorientação das atividades 10/2003; 05/2013 

Doação e transplantes (criada em 2006)  

Cria a comissão 03/2006 

Política de doação e transplantes 10/2006; 11/2006; 
04/2009; 05/2009 

Capacitação, marco jurídico e integração de registros 01/2007; 02/2007 

Regulação de pacientes estrangeiros 10/2009 

Determinantes sociais da saúde  

Promoção do enfoque 14/2007; 02/2009 

Cria a comissão 04/2009 

Plano de Trabalho 15/2009 

Medidas institucionais  

Pedido De Priorização De Projetos De Cooperação Técnica 
Em Matéria De Saúde 

10/2007 

Abordagens intersetoriais 02/2008 

Criação do Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde  

Concertação política  

Reafirmar a saúde como direito humano: Alma Mata 03/2008 
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Reafirmar: Estratégia Global sobre a Saúde Pública, 
Inovação e Propriedade Intelectual aprovada no marco da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

04/2008 

Vigilância epidemiológica  

Prevenção e controle Febre Amarela 05/2008 

Sangue e Hemoderivados   

Cria a Comissão  03/2013 

Promoção da doação de sangue 06/2008 

Promoção de políticas de segurança 02/2010; 04/2013 

Saúde e Segurança alimentar e nutricional  

Institui Grupo Técnico 17/2008 

Estratégia MERCOSUL de Nutrição para a Saúde e 
Segurança Alimentar e Nutricional e o Plano de Ação de 
Curto Prazo 

08/2009 

Enfermidades Não Transmissíveis  

Cria a comissão 02/2011 

Promoção de políticas de combate ao câncer 01/2010 

Saúde Indígena  

Cria a comissão 10/2013 

 01/2010 
 
Fonte: elaborada pela autora com base nos Acordos da RMS. 
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Apêndice F - Tabela – Participação dos Ministros nas RMS 

 

Legenda: 

RMS = Reunião dos Ministros da Saúde 

BR = Brasil 

ARG = Argentina 

URG = Uruguai 

PRG = Paraguai 

VNZ = Venezuela 

CMC = Conselho do Mercado Comum 

OPAS/OMS = Organização Panamericana da Saúde / 

Organização Mundial da saúde 

RMS Data BR ARG URG PRG VNZ 
Qtd. 
Acordos  

projetos / 
decisões 
CMC 

 
OPAS/ 

OMS 

I 07/11/1995 0 1 1 1  - 0   1 

III  
31/10/ 1996 e 
01/11/1996 

1 1 1 1  - 0 

  1 

IV 18/06/1997 1 1 1 1 - 0   1 

V  29/10/1997 1 1 1 1   0   1 

VI 17/07/1998 0 1 1 1 - 1   1 

VII 19/11/1998 1 1 1 1 - 7   1 

VIII 18/06/1999 0 1 1 1 - 7   1 

IX  17/11/1999 0 0 1 0 - 4   1 

X 24/06/2000 1 1 0 0 - 4   1 

XI 11/12/2000 0 0 1 1 - 4 * 0 

XII 27/11/2001 0 0 0 0 - 3   1 

XIII 07/06/2002 1 1 1 0 - 2   0 

XIV 18/06/2003 1 1 1 1 - 5   1 

XV 02/12/2003 1 1 1 1 - 12 * 1 

XVI 17/06/2004 1 1 1 1 - 10   1 

XVII 03/12/2004 1 1 1 0 - 17   1 

XVIII 30/06/2005 0 0 1 1 - 8 * 1 

XIX 11/11/2005 1 1 1 1 1 4 * 1 

XX 29/06/2006 0 1 1 1 1 5 * 1 

XXI 29/11/2006 0 1 1 1 0 10   1 

XXII 15/06/2007 1 1 1 1 0 9   1 

XXIII 30/11/2007 0 1 1 0 - 6 * 1 

XXIV 13/06/2008 1 1 1 1 0 7 * 1 

XXV 28/11/2008 1 1 1 1 0 11   0 

XXVI 19/06/2009 1 0 0 1 0 6   1 

XXVII 04/12/2009 0 1 1 0 - 9   1 

XXVIII 09/06/2010 0 1 1 1 0 7   1 

XXIX 12/11/2010 1 0   1 - 5   1 

XXX 09/06/2011 0 0 0 1 0 9   1 
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XXXI 07/12/2011 0 0 1 1 - 0   0 

XXXII 07/06/2012 1 1 1 1 - 1   1 

XXXIII  15/11/2012 1 0 0 Suspenso - 7   1 

XXXIV 14/06/2013 0 0 1 Suspenso 1 2   1 

XXXV 22/11/2013 0 0 0 Suspenso 1 ?   0 

34 30 18 23 27 24 4 182   29 

    53% 68% 79% 80%       85% 

 
Fonte: elaborada pela autora com base nos Acordos da RMS. 

 


