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RESUMO

INTRODUÇÃO: A Unasul é um organismo internacional, composto por doze países Sul-americanos com objetivo de construir uma relação de
integração política, econômica, cultural e social, respeitando as particularidades de cada país. Na área de saúde esse bloco prevê a construção de
políticas públicas através da cooperação internacional.

OBJETIVOS: Identificar nos documentos daUnasula previsão de participação social na construção de políticas regionais de saúde.

METODOLOGIA: Pesquisa Bibliográfica e Documental.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:É fundamental a liberdade em qualquer processo de integração, além de formas que assegurem a manifestação
popular democraticamente na construção de políticas públicas de saúde. A Unasul não é a primeira investida que busca a integração na América Latina
e em outras oportunidades inseriu variados mecanismos de participação social e a estrutura política, perfil e panorama da Unasul também propõe esses
espaços.

CONCLUSÃO: A solidez democrática é abordada intensamente nos objetivos da Unasul, assim como a garantia da participação social ampla como
forma aperfeiçoamento as tentativas de integração anteriores, buscando um relacionamento entre as variadas áreas políticas, culturais e sociais. Porém,
na teoria prevê dessa forma, no entanto, na prática não inclui a participação cidadã de forma efetiva, ou seja,a sociedade civil não tem suas
oportunidades de expressão e seus representantes inseridos nos espaços de construção de políticas públicas de saúde (Conselhos, Grupos de Trabalho,
Redes Estruturantes de Saúde, e etc.) da Unasul.

PALAVRAS-CHAVE

Cooperação Internacional, Participação social, cidadã, políticas públicas, UNASUL.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/index/index/index/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/about
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/login
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/user/account
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/search
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/index/schedConfs/archive
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/registration
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/cfp
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/program
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/public/conferences/2/Modelo_PPT_PesquisaSUS_ReDATS.pptx
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/ReDATS/schedConf/presentations
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/index
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/schedConf/presentations
http://conferencias.brasilia.fiocruz.br/index.php/pesquisasus/Pesquisasus/paper/view/226/0

