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ción internacional de la Seguridad Social, a Conferência Interamericana 

de Seguridade Social e a Organização Panemericana de Saúde, hão 

promovido a nivel internacional o ensino da Seguridade Social e a 

medicina social nas universidades.  

 

Assim mesmo, mencionou-se o papel importante que guarda no risco 

profissional a prevenção higiene e segurança no trabalho, com fases 

particulares de proteção da saúde, que devem se integrar nos 

programas de segurirdade social e se coordenar com os de saúde 

pública.  

 

DECLARAÇÃO DE OAXTEPEC 

 

 

Como conclusão dos debates e aportes apresentados em relação com a 

tese da palestra, a Mesa Redonda Mundial de Oaxtepec:  

 

Reconhece:  

 

1- Que os sistemas de seguridade social embasados em uma 

solidariedade coletiva organizada, contribuem de maneira potencial 

aos objetivos de uma política integrada de saúde, reconhecendo o 

direito a saúde com um dos postulados básicos de seu esquema de 

prestações econômicas, médias e sociais. 

2- Que a evolução das instituições de seguridade social em direção a 

proteção integral do ser humano e o fomento de seu bem-estar, tem 

incrementado sua ação em favor da saúde, e, em muitos países, tem 

transmitido de maneira direta a atenção médica a população 

amparada.  

3- Que os mecanismos de solidariedade sobre os que repousa a 

organização financeira e administrativa da seguridade social, mais 

que se orientar pelo princípio da justiça contributiva, propiciam a 

atenção médica a um alto nível e fazem realmente de sua 

transmissão ao exercício de um direito.  

4- Que ainda em sua etapa atual de evolução, a seguridade social tem 

que se preocupar, por razões cientificas e técnicas, por promover a 
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avaliação geral das condições de saúde e de higiene da população 

amparada, incrementando seus serviços de medicina preventiva, 

curativa e reabilitadora, coincidindo por tanto com as tarefas que são 

próprias dos serviços de saúde.  

 

Em virtude de essas fundamentações, a Mesa Redonda Mundial 

Oaxtepec: 

 

Declara: 

 

1- Que é de suma importância para o cuidado da saúde e para o 

melhor aproveitamento das estruturas e dos recursos que se 

destinam a este fim, o estabelecimento de sistemas eficazes de 

colaboração e de complementação, a nível nacional e 

internacional, entre os organismos gestores da saúde pública e 

da seguridade social, por meio de comissões mistas de 

coordenação, de comitês técnicos para o estudo de problemas em 

comum e de instrumentos de planejamento e de execução 

conjuntas.  

2- Que é indispensável a participação dos organismos de seguridade 

social nos programas de saúde e altamente recomendável sua 

intervenção, conjuntamente com os Ministérios de Saúde Pública, 

na formulação dos planos gerais de desenvolvimento de caráter 

nacional ou regional, a fim de que colaborem à determinação de 

prioridades e na decisão de políticas de bem-estar.  

3- Que tais efeitos, a seguridade social deve dispor de recursos 

materiais, técnicos e humanos, para outorgar prestações medicas 

que a coloquem em condições adequadas para fazer efetiva a 

aplicação racional da medicina e a proteção da saúde.  

4- Que, assim mesmo, considera necessária assignar preferência 

aos programas de medicina preventiva destinados a toda a 

população, tanto para reduzir os custos da assistência medica, 

como para combater as causas que afetam a saúde e incidem na 

produtividade.  

5- Que as instituições de seguridade social devem procurar a 

formação, manutenção e utilização de conhecimentos do pessoal 
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médico e técnico auxiliar, em todos os níveis de ensino, 

coordenado os esforços com os serviços de saúde, com as 

instituições docentes e com todos os organismos interessados no 

ensino e pesquisa da medicina, na manutenção de um alto nível 

de serviços médicos, assim como, em sua vinculação às 

necessidades sociais e desenvolvimento geral da população.  

6- Que as instituições de seguridade social requerem para a eficaz 

prestação dos serviços médicos, a colaboração de corpo médico 

e que este deve compreender, por sua parte, que a função do 

médico e da medicina está ligada a satisfação do direito a saúde 

e aos progressos científicos e que se requere a organização na 

outorga da atenção medica, para obter as condições econômicas 

e técnicas indispensáveis, que permitem a utilização dos 

progressos da medicina e sua aplicação ao serviço de toda a 

população. 

7- Que a fim de utilizar plenamente o potencial das instituições de 

seguridade social, convém que suas prestações medicas se 

dirijam a totalidade do núcleo familiar e apliquem de maneira 

sistemática e integral os meios preventivos, curativos e de 

reabilitação, ainda, das técnicas que contribuem para a melhoria 

do estado físico, mental e social dos indivíduos.  

8- Que em razão da insuficiência de meios técnicos e financeiros que 

dispõe as instituições de saúde pública e de seguridade social, é 

desejável que todos estes meios se ponham a disposição do 

conjunto da população, sobre a base de uma coordenação entre 

os diferentes organismos interessados.  

9- Que dentro de seus planos de extensão e de integração de 

serviços médicos, as instituições de seguridade social devem 

incrementar a ação que realizam em favor do melhoramento da 

saúde no ambiente de trabalho, promovendo em seus países a 

ratificação dos convênios internacionais adotados na matéria.  

10- Que a fim de que se faça universalmente efetivo do direito a 

saúde e de que a atenção medica não dependa do privilegio 

econômico, é preciso incrementar substancialmente o volume de 

recursos que atualmente se destinam a essa tarefa. As 

instituições de seguridade social, em apoio de programas de 



   

Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
Dirección Ejecutiva de Cooperación y Vinculación 

División de Cooperación 
  

 

  

 

     SEGURIDAD SOCIAL PARA BIENESTAR     

 

 
 

saúde pública, devem pugnar para que se destine em todos os 

países uma porcentagem suficiente do produto nacional bruto 

para assegurar a atenção medica integral de todas as pessoas.  

11- Que os resultados deste intercambio internacional na matéria 

de relações entre a seguridade social e os programas de saúde 

pública, colocam manifesta a necessidade de continuar estes 

estudos dentro do programa de atividades da Associação 

Internacional de Seguridade Social.  


