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Capítulo 5

SAÚDE E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

OCompromisso mundial de trabalhar por um mundo de maior equidade social e sem pobreza é

a força motriz dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que por sua vez orienta e

dirige a agenda da cooperação internacional. A ajuda ao desenvolvimento, as alianças público-

privadas, a cooperação técnica entre países e as iniciativas de integração sub-regional são formas distintas

de expressão da cooperação internacional nas Américas.

A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD), que engloba os empréstimos e doações dos países de-

senvolvidos destinados ao bem-estar e ao desenvolvimento econômico dos países em vias de desenvolvi-

mento, foi aumentado para a África Subsaariana e ao Sudeste Asiático (que representaram dois terços de

toda a AOD em 2005), diminuindo dessa forma para a América Latina e o Caribe (que receberam menos de

10% de toda a AOD em 2005). O volume de ajuda per capita faz com que as diferenças se tornem mais vi-

síveis: em 2004, a AOD per capita para a África foi de US$ 34, enquanto que para a América Latina e o Ca-

ribe foi de US$ 13. O fluxo de ajuda em direção aos diversos países é baseado na classificação mundial das

economias: os países de receitas baixas e de receitas médias recebem mais AOD. Em geral, a proporção da

AOD que se destina à saúde (assistência primária, prevenção e controle de doenças, planejamento familiar,

infra-estrutura, e gestão do setor de saúde) teve aumento. A região da América Latina e do Caribe recebeu

17% do total da AOD destinada à saúde entre 2002 e 2004 (US$ 402,6 milhões), e as agências bilaterais

proporcionaram três quartos da mesma, fundamentalmente para o combate às infecções de transmissão

sexual e para a implementação de políticas relacionadas à saúde, à população e à assistência primária da

saúde. Uma parte importante da assistência multilateral para a ajuda na saúde na América Latina e no Ca-

ribe veio dos bancos de desenvolvimento (o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a
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Cooperacão Andina de Fomento, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o Banco Centro-americano de

Integração Econômica). As fundações filantrópicas e as organizações não governamentais (ONGs) contri-

buíram com outra parcela significativa de ajuda à saúde para a região. A AOD deveria, de forma ideal, aten-

der as prioridades na saúde com base no indicador da carga global de doença, que representa uma esti-

mativa da magnitude das doenças, lesões e fatores de risco medida através dos Anos de Vida Ajustados por

Incapacidade (AVAD). O objetivo deveria ser o de que a ajuda oficial à saúde fosse consistente com as prio-

ridades na saúde dos países. Todavia, na América Latina e no Caribe, a relação entre a carga de doenças e

os fundos adjudicados mostra discrepâncias. Por exemplo, enquanto as doenças não transmissíveis repre-

sentam 60% da carga de doenças, estas doenças recebem somente 27% da AOD destinada à saúde.

As alianças público-privadas, uma nova forma de cooperação na saúde que envolve múltiplos atores,

cresceu notavelmente na última década. O Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a Malaria,

cuja junta diretora é integrada por representantes dos países receptores, doadores, ONGs, empresas, fun-

dações, organizações internacionais, e das comunidades afetadas, se tornou, desde sua criação em 2002,

uma das mais importantes fontes financeiras de ajuda à saúde. O fundo Mundial destinou US$ 466 milhões

para a América Latina e o Caribe. A Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI) arrecadou quase 

US$ 3.300 milhões a título de financiamento tradicional por parte de governos e doadores privados e con-

seguiu a imunização de milhões de crianças que previamente não tinham acesso à vacinação, e estima-se

que tenham sido evitadas mais de 1,7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo graças ao apoio da

GAVI. O Programa para a Eliminação da Oncocercose nas Américas, uma colaboração da companhia Merck

Sharp & Dohme, de ONGs como o Centro Carter, dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças

(CDC) e dos países com oncocercose, entre outros, se propõe a eliminar a doença como problema de saúde

pública e interromper sua transmissão para 2007. Finalmente, um importante objetivo de várias alianças

público-privadas foi à cooperação para o controle e diminuição de desastres, para o quê entre 2000 e 2005

foram mobilizados US$ 21 milhões provenientes de diversos doadores.

A cooperação técnica entre os países, um processo horizontal e recíproco no qual dois ou mais países

trabalham em conjunto para a construção de capacidades individuais e coletivas através do intercâmbio de

conhecimentos, habilidades, recursos e tecnologias, inclui mais de 200 projetos na saúde aprovados pela

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) desde 1998 em áreas tais como o controle de doenças, o

manejo de riscos, a saúde ambiental, a saúde familiar e comunitária, os serviços de saúde, as emergências

e desastres, e a ajuda humanitária.

Para assegurar a maior efetividade da ajuda ao desenvolvimento, está sendo acentuada a importân-

cia de sua “harmonização” (os esforços dos doadores para coordenar suas atividades), seu “alinhamento”
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(a coordenação das prioridades do doador com as prioridades do país receptor, contrapondo-se às priorida-

des deste último) e um processo de reforma das Nações Unidas que se propõe a coordenar as operações de

várias agências da ONU nos países em desenvolvimento. Uma importante iniciativa para abordar os desa-

fios da saúde nas Américas é a adoção, por todos os países da Região, da Agenda de Saúde para as Améri-

cas 2008–2017.

Para ampliar suas oportunidades políticas e econômicas, os Países das Américas, com história, cultura

e em alguns casos fronteiras comuns, entraram em processos de integração regional. Ainda que sua priori-

dade seja o aspecto comercial, estes processos estabeleceram as bases para a cooperação em temas sociais

e relacionados com a saúde. No Cone Sul, o principal processo de integração, o MERCOSUL está explorando

a harmonização das regulamentações na saúde. A Comunidade Andina de Nações conta com um mecanismo

de integração do setor da saúde, o Convênio Hipólito Unanue, que fomenta os esforços dos países de forma

individual e coletiva para melhorar a saúde de seus povos. O sistema de Integração Centro-americano esta-

beleceu uma Aliança para o Desenvolvimento Sustentável e realiza reuniões periódicas dos ministros da

saúde conhecidas como a RESSCAD, que congregam um amplo espectro de instituições do setor da saúde,

entre outras da previdência social, da água e do saneamento. A Comunidade Caribenha estabeleceu uma Ini-

ciativa de Cooperação para a Saúde no Caribe que prioriza o fortalecimento dos sistemas de saúde e o de-

senvolvimento dos recursos humanos e aborda temas relacionados com a saúde familiar, alimentação, nu-

trição, e saúde ambiental. O Tratado de Livre Comércio da América do Norte entre o Canadá, o México e os

Estados Unidos inclui disposições para a cooperação na saúde entre os três países.

A AJUDA OFICIAL AO DESENVOLVIMENTO

A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) é uma ferramenta
de crescente importância na obtenção dos ODM (1). O Comitê de
Assistência para o Desenvolvimento (CAD) da Organização para
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a
AOD como as doações a fundo perdido e empréstimos subven-
cionados a países e territórios em vias de desenvolvimento e que
integram a lista do CAD de receptores de AOD.

A AOD deve ser proporcionada pelo setor oficial do país doa-
dor e deve estar orientada a promover o desenvolvimento econô-
mico e o bem-estar do país beneficiário. No caso de emprésti-
mos, deve ter um elemento de doação de no mínimo 25%. O
sistema de Relatórios de Créditos (Credit Report System, CRS) e

as estatísticas anuais agregadas do CAD (2) registram e dão um
seguimento detalhado das tendências da AOD. Ambos os siste-
mas abordam informações sobre os compromissos e os desem-
bolsos da ajuda dada pelos 22 países membros da CAD11 e é a
principal fonte de informação desta seção. Os países receptores
de as AOD são aqueles que figuram na lista de países em desen-
volvimento, a que foi publicada pela CAD pela primeira vez em
1962, com o propósito de estabelecer um sistema exaustivo de
registro da AOD e das contribuições restantes dos membros da

1Integram a CAD os seguintes países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França,
Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega,
Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido.
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CAD aos Países em desenvolvimento. A CAD estabelece que as
listas tenham propósitos estatísticos e que não tem como finali-
dade dar diretrizes sobre a distribuição geográfica da ajuda ou 
a elegibilidade dos países. Entre 1993 e 2005, a lista da CAD se
dividiu em duas partes, e na chamada Parte I da lista foram in-
cluídos todos os Países e territórios receptores da AOD, que se de-
signavam como países em desenvolvimento. Em 2005 a CAD de-
cidiu utilizar uma única lista de receptores da AOD e eliminou a
parte II. A lista atual da CAD incorpora quatro grupos de países
que podem ser receptores da AOD: os países menos desenvolvi-
dos; e os de baixa renda; os de renda média baixa, e os de rendas
médias altas. A classificação é feita com base na renda nacional
bruta (INB) per capita dos países.

A dotação de 0,7% do produto interno bruto
Em 2005, a AOD alcançou a cifra recorde de US$ 106.500

milhões, o que representou 0,33% do produto interno bruto (PIB)
dos países membros da CAD, enquanto que em 2004 a AOD re-
presentou 0,26% do PIB do mesmo grupo de países (3). As pro-
jeções que podem se realizar levando-se em conta os compromis-
sos de ajuda assumidos pelos países membros da CAD indicam
que em 2010 a AOD alcançará US$ 130.000 milhões, praticamente
o dobro da soma do ano 2000. A AOD representou, portanto so-
mente 0,33% do PIB em 2005 e em 2010 se estima que chegue a
0,35% do PIB dos países membros da CAD (figura 1).

Em 1970, a Assembléia Geral das nações Unidas recomendou
aos Países desenvolvidos que aumentassem sua assistência ofi-
cial aos Países em desenvolvimento e que envidassem “os maio-
res esforços para alcançar em meados do decênio uma quanti-

dade líquida mínima equivalente aos 0,7% de seu produto in-
terno bruto a preços de mercado” (4). A recomendação de que 
a AOD alcance pelo menos os 0,7% do PIB dos países doadores
foi reafirmada nas últimas assembléias mundiais de Chefes de
Estado e de Governo, na Assembléia do Milênio de 2000, na Con-
ferencia Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvi-
mento em (Monterrey, 2002) e no Diálogo de Alto Nível da As-
sembléia Geral sobre o Financiamento para o desenvolvimento
em 2005. Somente cinco países conseguiram superar esta meta:
Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega e Suécia (2).

A AOD para a América Latina e o Caribe
Cento e cinqüenta países de varias regiões do mundo foram

receptores da AOD em 2005, mas a distribuição não foi uniforme.
A prioridade geográfica para a AOD foi em 2005 às regiões da
África Subsaariana e o Sudeste Asiático, já que 66% de toda a
AOD se dirigiram em direção destas regiões, enquanto que na
América Latina e no Caribe só foram recebidos 9% da mesma. A
tendência do período 1998–2004 indica um crescente fluxo de re-
cursos em direção da África e um fluxo relativamente estável ou
decrescente para a América Latina e o Caribe, tal como mostra a
figura 2.

A AOD pode ser medida de três formas: em dólares america-
nos totais; como proporção do PIB; ou per capita. Esta última in-
dica a ajuda que recebe uma região ou país por pessoa e permite
padronizar a ajuda corrigindo o fator populacional. Por exemplo,
o nível da AOD total evoluiu de US$ 10 por pessoa em 2000 a
quase US$ 15 por pessoa em 2004. Com tudo, a análise por re-
giões mostra que em 2004, enquanto a África recebia US$ 34 por
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Classificação da cooperação internacional

Não existe uma tipologia única ou de valor universal da cooperação internacional. O conceito da ajuda ao desen-
volvimento está sujeito às experiências, aos antecedentes, interesses e prioridades dos países e organismos atuantes.
As classificações existentes, portanto, mais que responder ao rigor de uma ciência reflitam sobre a sistematização em-
pírica dos tipos de cooperação oferecida e recebida pelos países participantes.

Pela sua origem, a cooperação pode ser definida como bilateral, quando se estabelece mediante um acordo entre
dois países e as respectivas agências oficiais financeiras ou técnicas desses dois países. As agências governamentais
que canalizam recursos para os países em desenvolvimento se denominam agências bilaterais. A cooperação é mul-
tilateral quando a é entre um país e os organismos internacionais multilaterais (bancos de desenvolvimento, agên-
cias e organismos das nações Unidas, entre outros). A cooperação é horizontal (também chamada de Cooperação
Técnica entre Países, CTP) quando seus atores principais são de dois ou mais países em desenvolvimento e se refere
às relações bilaterais e multilaterais onde implicam governos, instituições, corporações, pessoas e organizações não go-
vernamentais (ONG) de dois ou mais países em desenvolvimento. A cooperação é não governamental nos casos em
que as contribuições são realizadas pela ONG, fundações filantrópicas ou outras instituições privadas.

Fonte: Barreiro F, Berro M, Cruz A. América Latina e a Cooperação Internacional. ICD, Instituto de Comunicação e Desenvolvimento, Montevidéu, 1997.



pessoa, a América Latina e o Caribe recebiam US$ 13 por pessoa,
abaixo da média global, ainda que maior ao recebido pela Ásia
que chegou a US$ 6 por pessoa. Enquanto que a Ásia e América
Latina são a segunda e terceira região a receber AOD em dólares
americanos totais, a ajuda per capita as coloca em outra ordem
(figura 3).

Dentro da América Latina e do Caribe, a AOD foi dirigida prin-
cipalmente em direção aos países de baixas rendas e rendas
médias baixas, que em 2004 receberam US$ 27 e US$ 14 de ajuda
por pessoa, respectivamente. A ajuda recebida pelos países de
rendas médias altas na América Latina e no Caribe (US$ 2 por
pessoa em 2004) ficaram abaixo da média por toda a região,
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FIGURA 1. Ajuda Oficial ao Desenvolvimento 1990–2005 e estimativa até 2010.

Fonte: Adaptado de Organization of Economic Cooperation and Development. DAC members’ net ODA 1990–2005 and DAC Secretariat 
simulation of net ODA in 2006 and 2010. Disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/57/30/35320618.pdf.
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FIGURA 2. Ajuda Oficial ao Desenvolvimento por regiões 
em US dólares constantes de 2004.

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development. On-line CRS database 
on aid activities and DAC on-line database on annual aggregates (http://www.oecd.org/ 
dac/stats/idsonline).
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assim como abaixo da ajuda recebida pelos Países de rendas bai-
xas e médias baixas, como mostra a figura 4.

Em termos gerais, a ajuda representa o principal componente
dos fluxos de capitais estrangeiros para países de rendas baixas
(2,8% de seu PIB), enquanto que para os países de renda média
O fluxo de capitais privados é muito mais importante. Neste úl-
timo caso a ajuda representa somente 0,2% do PIB (5).

Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na Saúde
A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na Saúde (AODS) é à

parte da AOD que se dirige em direção ao setor da saúde, o qual
corresponde à saúde básica, assistência básica de saúde, infra-
estrutura básica de saúde, controle de doenças infecciosas, saúde
geral, serviços médicos, capacitação e investigação, políticas e
gestão administrativa da saúde, população, políticas e gestão ad-
ministrativa da população, atenção e saúde reprodutiva, planeja-
mento familiar, controle de infecções sexualmente transmitidas
(ITS), inclusive HIV/AIDS, e saúde e população (2).

Segundo dados recentes da OCDE, o crescimento médio da
AODS durante os últimos 15 anos (1990–2005) foi de 5,4% ao ano
(6). No período de 1996–2004 a proporção de ajuda bilateral e
ajuda multilateral se manteve constante: dois terços da ajuda na
saúde foi bilateral enquanto que em terço foi multilateral. Os com-
promissos assumidos pelos Países membros da CAD para ajuda
bilateral na saúde entre 1973 e 2003 foi de US$ 66.000 milhões e
os empréstimos para a saúde dos bancos de desenvolvimento du-
rante o mesmo período foram de US$ 18.000 milhões.

Os Estados Unidos foi o maior doador bilateral para a saúde
em termos absolutos, enquanto que a Irlanda foi o que mais
recursos forneceu à saúde em termos relativos (35% no período
2002–2004). A contribuição multilateral aumentou desde o 
ano 1999, mas mais ainda desde 2002, devido à criação do 
Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose, e a Malária
(FMSTM), que recebeu, entre 2002 e 2006, aproximadamente
US$ 3.700 milhões.

No período 2002–2004, o desembolso da AODS no mundo
chegou a US$ 8.580 milhões, dos quais 45% foram destinados à
África e 17% à América Latina e ao Caribe (US$ 402,6 milhões).
Estes recursos foram outorgados principalmente para o controle

5. SAÚDE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

411

Classificação das econômias mundiais

De acordo com a Classificação das economias mundiais do Banco Mundial, são considerados países de baixa
renda aqueles que têm uma renda nacional bruta (INB) per capita igual ou menor que US$ 905. Se o INB por pessoa
está entre US$ 906 e US$ 3.595 o país é considerado como de renda média baixa; o país é de renda média alta se seu
INB por pessoa está entre US$ 3.596 e US$ 11.115, e de renda alta quando for superior a US$ 11.115. Na América La-
tina e no Caribe o único país que corresponde à categoria de país de baixa renda é o Haiti, enquanto que Antígua e
Barbados, as Antilhas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, e Trinidad e Tobago pertencem ao grupo de
economias de rendas altas.

Argentina, Belize, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Granada, México, Panamá, Saint Kitts e Nevis, Santa Luzia,
São Vicente e as Granadinas, Uruguai e Venezuela são países de rendas médias altas. Os demais países da América La-
tina e do Caribe são de rendas médias baixas: Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Hon-
duras, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana e Suriname.

Fonte: Banco Mundial. Dados e estatísticas. Classificação de países.

FIGURA 4. Ajuda Oficial ao Desenvolvimento per capita 
para a América Latina e o Caribe, segundo níveis de 
rendas, 1998–2004.

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development. Online CRS database 
on aid activities and DAC online database on annual aggregates (http://www.oecd.org/ 
dac/stats/idsonline).
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de ITS, entre elas o HIV/AIDS, e para execução de políticas de
saúde e população e assistência primária de saúde (7).

Porem, e como mostra a figura 5, a ajuda orientada à América
Latina e ao Caribe para o controle das ITS, incluído o HIV/AIDS,
representou somente 7% da AODS destinada a este tema em todo
o mundo. Em troca os recursos para serviços médicos, capaci-
tação e investigação orientadas à América Latina e ao Caribe, re-
presentam 14% da AODS destinada a este tema no mundo. Entre
1990 e 2004, a AOD segundo setores mostra uma leve tendência
ao aumento para o setor de saúde e população, passando de 4%
do total a 7% do total em 2004, tal como se observa no quadro 1.

A AODS na América Latina e no Caribe
No período 2002–2004, a saúde representou 13% do total da

AOD no mundo (6),enquanto que no período 1996–1998 havia
representado 8,7%. Em 1998, a região da América Latina e do
Caribe recebeu 11% de toda a AOD, porcentagem que em 2004
baixou para 8,7%. Se bem que se comprove uma tendência cres-
cente da ajuda destinada à saúde a nível mundial, a tendência 
da destinação para a América Latina e o Caribe é decrescente. No
período de 2002–2004, a América Latina e o Caribe receberam 
US$ 402,6 milhões em ajuda destinada à saúde, que foram cana-
lizados através de fontes bilaterais, multilaterais e privadas (7). A
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FIGURA 5. Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na saúde para América Latina e o Caribe, 
quantidade e percentual por setores, 2002–2004.

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development. Online CRS database on aid activities and DAC online database on 
annual aggregates (http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline).
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QUADRO 1. Distribuição percentual da AOD na América Latina e no Caribe segundo 
setores, 1990–2004.

Setor 1990–1992 1993–1995 1996–1998 1999–2001 2002–2004

Educaçáo 4 3 6 7 8
Saúde e população 4 8 8 6 7
Água e saneamento 5 9 9 7 4
Outros setores sociais 22 23 21 35 38
Infra-estrutura econômica 21 13 14 8 5
Produção 13 11 12 8 10
Multisetor 12 14 8 12 11
Outros 19 19 22 17 17

Total 100 100 100 100 100

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development. Online CRS database on aid activities and DAC
online database on annual aggregates (http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline).



proporção da ajuda em saúde para a América Latina e o Caribe,
segundo as distintas fontes de cooperação, é mostrada na figura 6.

As agências bilaterais contribuíram com 75% de toda a ajuda
destinada à saúde para a América Latina e o Caribe no período de
2002–2004, e os cinco países que mais contribuíram foram: Esta-
dos Unidos, Japão, Espanha, França e Canadá, nessa ordem. Des-
tes países, a França e o Canadá foram os Países que destinaram
uma maior proporção de sua ajuda para a saúde e orientaram
pelo menos 10% de toda sua ajuda para a saúde para a América
Latina e o Caribe, como indica o quadro 2. O maior colaborador
em termos absolutos para a América Latina e o Caribe em temas
de saúde foram os Estados Unidos, que destinaram mais de 
US$ 135 milhões.

No período 2002–2004, as agências multilaterais doaram
22% de toda a ajuda em saúde para América Latina e para o
Caribe, e os bancos de desenvolvimento, que outorgam coope-
ração financeira reembolsável, contribuíram no mesmo período
com 8% de todos os recursos desembolsados pelas agências mul-
tilaterais para a saúde na região da América Latina e do Caribe.
A assistência do grupo do Banco Mundial para a América Latina
e o Caribe alcançou os US$ 5.338 milhões no exercício de 2004
(8), dos quais US$ 5.000 milhões corresponderam a emprésti-
mos do Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (BIRF)
e US$ 338 milhões, a crédito da Associação Internacional de
Fomento (AIF). Em junho de 2004, a carteira de projetos em
execução na América Latina e no Caribe alcançava a cifra de 
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QUADRO 2. A ajuda em saúde para a América Latina e o Caribe segundo origem,
2002–2004.

Percentagem do Ajuda oferecida a
Ajuda na saúde total da ajuda todos os setores

Doadores (US$ milhões) na saúde (US$ milhões)

Estados Unidos 135,2 33,6 1776,0
Japão 44,0 10,9 944,
FMSTM 37,2 9,3 37,2
Espanha 34,5 8,6 537,4
UNFPA 33,0 8,2 33,0
França 24,7 6,1 243,5
Canadá 13,0 3,2 131,1
Holanda 11,4 2,8 265,8
Alemanha 10,5 2,6 737,2
Suíça 9,8 2,4 124,7
Outras fontes 49,3 12,3 624,2
Todos os doadores 402,6 100 5454,1

FMSTM: Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a Malaria. 
UNFPA: Fundo de População das Nações Unidas.
Fonte: Organization for Ecomomic Cooperation and Development. Online CRS database on aid activities and DAC

online database on annual aggregates (http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline).

FIGURA 6. Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na saúde para a América Latina e o Caribe, 
segundo fonte de cooperação, 2002–2004.
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Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development. Online CRS database on aid activities and DAC online database on 
annual aggregates (http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline).



US$ 19.300 milhões. Durante o exercício fiscal de 2003, o Banco
Mundial canalizou 27% de seus créditos (US$ 1.570 milhões)
para dar apoio a projetos do setor da saúde e de serviços sociais
críticos para os Países da América Latina e o Caribe. Os projetos
relacionados com a Saúde financiados pelo Banco Mundial res-
paldaram as políticas dos países da América Latina e o Caribe
para melhorar a saúde e a nutrição, assim como as políticas em
questão de população.

O volume de empréstimos do Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) chegou a pouco mais de US$ 7.000 milhões em
2005 (9), cifra que representa um aumento de 17% com respeito
a 2004. Os desembolsos aumentaram quase 20%, chegando a 
US$ 5.338 milhões.

O Banco Centro-americano de Integração Econômica (BCIE)
aprovou empréstimos, durante 2004 e 2005, que alcançaram 
a cifra de US$ 2.446,3 milhões e os desembolsos foram de 
US$ 2.432,8 milhões (10), o que representa um quarto do apro-
vado e desembolsado em toda a historia do Banco, constituindo-
se no principal veículo de recursos financeiros multilaterais para
o desenvolvimento da América Central. Durante 2005 foram re-
gistrados avanços significativos nos três eixos estratégicos do
BCIE: globalização, integração e luta contra a pobreza (11), o qual
aprovou um número importante de créditos no setor social, in-
cluindo a saúde. Durante os anos 2004 e 2005, o BCIE outorgou
cooperação financeira a fundo perdido de US$ 13,6 milhões para
o apoio a diversos projetos nos quais se destacam a reabilitação,
prevenção e capacitação para crianças queimadas da América
Central, assim como para o fortalecimento da integração social.

O montante de operações aprovadas em 2005 pela Cooperação
Andina de Fomento (CAF) foi em torno de US$ 43.000 milhões
(12), com desembolsos que superam os US$ 30.000 milhões e
uma carteira total de empréstimos e investimentos de capital de
mais de US$ 8.000 milhões. Durante seus 35 anos de existência,
a CAF se converteu na principal fonte de financiamento multila-
teral para os Países da Comunidade Andina e numa alternativa
importante para as restantes nações acionistas.

O Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC) aprovou 15 em-
préstimos durante 2005 (13) num total de US$ 146 milhões e do-
ações de US$ 14 milhões para os Países membros da Comuni-
dade Caribenha. Aproximadamente 12% de todas as operações
aprovadas pelo BDC foram orientadas para a saúde e o setor de
emergências e mitigação de desastres.

As instituições privadas (fundações filantrópicas e ONG)
doaram 3% de toda a ajuda em saúde para a América Latina e o
Caribe no período 2002–2004. De acordo com informes indepen-
dentes de fluxos privados de ajuda (10), durante 2005 em torno
de 68.000 fundações empresariais, comunitárias ou independen-
tes destinaram US$ 33.600 milhões para doações em todo o
mundo, cifra que supera em 5,5% o volume mobilizado pelas
mesmas fontes em 2004. A América Latina e o Caribe e a África
são a terceira e quarta regiões no recebimento dos fundos de fun-
dações filantrópicas, após a Ásia-Pacífico e o Leste Europeu. Nos
Estados Unidos, as fundações mobilizaram US$ 3.200 milhões
em 2002, US$ 3.000 milhões em 2003 e US$ 2.800 milhões em
2004.

Em 2004, as fundações em todo o mundo destinaram aproxi-
madamente US$ 3.400 milhões para projetos para a saúde, o que
significa um aumento anual de 1,3% entre 2001 e 2004. Este au-
mento é atribuído à contribuição de US$ 750 milhões da Fun-
dação Bill e Melinda Gates ao Fundo de Vacinas da Aliança Mun-
dial para Vacinas e Imunização (GAVI, pela sua sigla em inglês).
Durante 2004, a Fundação Bill e Melinda Gates realizou 112
doações para a saúde, totalizando US$ 1.200 milhões.

A Fundação Pan-americana da Saúde e Educação (PAHEF) é
uma fundação filantrópica de especial relevância para a Região
das Américas. A PAHEF administra subvenções destinadas a
melhorar a saúde e promove prêmios internacionais que recon-
hecem a excelência em áreas como os serviços comunitários, in-
formação científica na saúde, saúde pública veterinária, saúde
interamericana, e bioética.

Carga Global de Doença e a Ajuda Oficial ao 
Desenvolvimento na Saúde

A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na Saúde tem como obje-
tivo apoiar os Países em vias de desenvolvimento a lograr seus
objetivos sanitários e, dessa forma, contribuir com o desenvolvi-
mento e o bem-estar de sua população. Estes objetivos sanitários
estão em função das prioridades sanitárias de cada país, para o
que costumam ser usados indicadores que mostram a situação
da saúde e assinalam danos que são responsáveis pela deterio-
ração da saúde da população.

A utilização de medidas de saúde que combinam a duração da
vida ponderada em função do estado de saúde foi ampliada
grandemente durante os últimos 30 anos. Genericamente,
quando estas medidas têm um enfoque populacional, são cha-
madas de medidas sintéticas ou medidas resumo da saúde das
populações. Uma das medições mais úteis é a Carga Global de
Doença, um novo indicador para se estimar e comparar a magni-
tude das doenças, lesões e fatores de riscos em distintas regiões
do mundo, mediante a valorização conjunta de suas conseqüên-
cias mortais e não mortais, que se denomina Anos de Vida Ajus-
tados por Incapacidade. Com base nas prioridades sanitárias dos
países é possível analisar a ajuda recebida em saúde e sua con-
gruência com essas prioridades.
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“No curso do último decênio o feito mais importante no
terreno da saúde pública nas Américas foi o rápido aumento
adquirido pela colaboração internacional na solução dos
problemas sanitários do Hemisfério, e o constante melhora-
mento da coordenação de atividades dos diversos organismos
oficiais participantes nessa tarefa.”

Fred Soper, 1958



A OCDE já assinalou a incongruência entre as prioridades 
de saúde indicadas através da carga de doença e a AODS (14). Se-
gundo o estudo da Carga Global de Doença (15) da Organização
Mundial da saúde (OMS), em 2002 o HIV/AIDS foi responsável
por 2,3% do total da Carga Global de Doença na América Latina
e no Caribe. Todavia, 25% de toda a ajuda na saúde que a Amé-
rica Latina e o Caribe receberam no período 2002–2004 fomos
destinados ao HIV/AIDS. Da mesma forma, as doenças crônicas
não transmissíveis foram responsáveis no mesmo período por
60% do total da carga de doenças, mas receberam somente 36%
da ajuda em saúde, como mostra a figura 7. Finalmente, as lesões
foram responsáveis por 16% da carga de doenças, mas recebe-
ram somente 10% da ajuda.

Na mesma figura 7 pode-se observar análise idêntica para a
Bolívia, Guiana, Haiti, Honduras e Nicarágua, os cinco primeiros
países receptores da AODS na região da América Latina e do
Caribe. Estes cinco países foram identificados como Países Po-
bres e muito endividados (HIPC, pela sua sigla em inglês), uma
iniciativa de alivio da dívida com o Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional (FMI), que beneficia a muitas nações
em todo o mundo.

ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS: NOVO
MODELO DA COOPERAÇÃO NA SAÚDE

Enquanto que a AOD se canaliza através da participação de
agências oficiais dos países contribuintes e dos países receptores,
nos últimos anos foram fortalecidas também distintas alianças
entre o setor público e privado. Entre 1995 e 2005 foram consti-
tuídas mais de 70 alianças em saúde que envolveram muitos par-
ticipantes de diversas naturezas e conseguiram adesões (16).

O Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a
Malária se constituiu, desde sua criação em 2002, em uma das
mais importantes fontes financeiras da ajuda na saúde. O Fundo
Mundial é uma associação público-privada, cuja junta diretora é
formada por representantes dos governos doadores e beneficiá-
rios, de ONG, empresas, fundações e das comunidades afetadas.
Também participam sócios chave do desenvolvimento interna-
cional, entre eles a OMS, o programa Conjunto das nações Unidas
sobre HIV/AIDS (ONUAIDS) e o Banco Mundial. O Fundo Mun-
dial foi criado com o propósito de aumentar radicalmente os re-
cursos para a luta contra três das doenças mais devastadoras no
mundo e dirigir estes recursos às zonas mais necessitadas. Como
associação entre os governos, a sociedade civil, e o setor privado
e as comunidades afetadas, O Fundo Mundial representa um en-
foque inovador do financiamento internacional da saúde.

Nas cinco rodadas de subvenções convocadas desde 2002 até
meados de 2006, o Fundo Mundial aprovou 4.900 milhões de
dólares, na forma de 350 subsídios em 131 países, com uma
maior proporção destinada à África, como mostra figura 8.

A América Latina e o Caribe receberam US$ 466 milhões 
de todos os recursos dotados pelo Fundo Mundial desde sua

criação, (17). A figura 9 apresenta os montantes anuais aprova-
dos e entregues à América Latina e ao Caribe em todas as rondas
de convocações do Fundo Mundial.

O Fundo Mundial é o principal doador para as intervenções
encaminhadas para o combate da infecção pelo vírus HIV/AIDS
na América Latina e no Caribe, com um total de 22 programas
que recebem fundos aprovados para um período de 5 anos.
Isto foi importante para o cumprimento da meta planejada pelos
Chefes de Estado na Assembléia Extraordinária das Américas de
Monterrey (2004), de que pelo menos 600.000 pessoas com
HIV/AIDS nas Américas deveriam ter acesso a tratamento anti-
retroviral em 2005. Em fins de Junho de 2005, o número esti-
mado de pessoas que recebiam tratamento nas Américas era de
622.275. Na América Latina e no Caribe foram iniciados 108.415
novos tratamentos no período de 2002 a 2005, e o número de
pessoas sob tratamento aumentou de 196.000 para 304.415. Os
resultados da sexta rodada, divulgados em novembro de 2006,
significaram 85 novos projetos em 62 países em todo o mundo,
para um total de US$ 846 milhões. Quatro países da América
Latina e do Caribe (Cuba, Guatemala, Paraguai e Peru) receberam
US$ 48 milhões.

A Aliança Mundial para Vacinas e Imunização foi formada em
2000 para ajudar os Países mais pobres a fornecer vacinas a todas
as suas crianças. Esta aliança entre o setor privado e público
complementa as fortalezas de múltiplos sócios em imunização,
como distintos governos, a UNICEF, a OMS/OPAS, a Fundação
Bill e Melinda Gates, o Banco Mundial, os produtores de vacinas,
as ONGs e os centros de investigação. No ano 2005 a GAVI (18)
arrecadou quase US$ 3.300 milhões como financiamento tradi-
cional por parte de governos e doadores privados e já recebeu
50% dessa soma. Em fins de 2005 a GAVI tinha conseguido a
imunização de milhões de crianças que previamente não tinham
acesso às vacinas: cerca de 13 milhões de crianças com a vacina
contra difteria, tétano e coqueluche; 90 milhões de crianças con-
tra hepatite B; aproximadamente 14 milhões de crianças contra 
a bactéria Haemophilus influenzae tipo B; aproximadamente 14
milhões de crianças contra febre amarela. Estima-se que ao final
de 2005 mais de 1,7 milhões de mortes prematuras tenham sido
evitadas graças ao apoio da GAVI.Algumas destas mortes teriam
ocorrido durante a infância, enquanto que outras (por exemplo,
devido à hepatite B) teriam ocorrido na idade adulta, durante os
anos de maior produtividade.

O Programa para Eliminação da Oncocercose nas Américas
(OEPA, pela sua sigla em inglês) tem sua origem na decisão to-
mada em 1987 pela companhia Merck Sharp & Dohme de forne-
cer gratuitamente o medicamento ivermectina aos programas de
controle da oncocercose. O OEPA foi criado em 1991 como uma
aliança multinacional de diversas entidades e países participantes
com oncocercose endêmica, ONG, os Centros para o Controle e a
Prevenção de Doenças (CDC), instituições acadêmicas, agências
de financiamento e a OPAS. A OEPA tem apoio da Fundação
Ceguera de los Ríos e do Centro Carter dos Estados Unidos. A
OEPA gerou o apoio político, Econômico e técnico necessário para
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FIGURA 7. Carga de doença e Ajuda Oficial ao Desenvolvimento na América Latina e no Caribe e na Bolívia, Guiana, Haiti, 
Honduras e Nicarágua, 2002–2004.

Fonte: Organization for Ecomomic Cooperation and Development. Online CRS database on aid activities and DAC online database on annual aggregates (http://www.oecd.org/dac/stats/ 
idsonline).
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alcançar a meta de eliminar da Região das Américas toda morbi-
lidade pela oncocercose até 2007 mediante a distribuição de iver-
mectina ao público (19). A OEPA tem como objetivo interromper
a transmissão da oncocercose em seis países onde esta doença é
endêmica: Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Vene-
zuela. Durante 2002, os programas nacionais desses países pro-
porcionaram 749.182 tratamentos com ivermectina e foram con-
seguidas coberturas de 65% a 85% na população afetada.

No período 2001–2005 os Países das Américas fortaleceram
sua cooperação na área de desastres naturais, incluindo seus Pro-
gramas Nacionais de Desastres no setor da saúde e estabelece-
ram melhores relações de trabalho com diferentes agências in-
ternacionais como o UNICEF, o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório de Coordenação
de Assuntos Humanitários (OCHA) das Nações Unidas; com
ONGs como a Federação Internacional de Sociedades da Cruz
Vermelha e a Meia Lua Vermelha (FICR), o Comitê Internacional
da Cruz Vermelha (CICR), e Médicos Sem Fronteiras, e com os
países doadores, especialmente Canadá, Estados Unidos e Reino
Unido.

Durante o qüinqüênio 2000–2005 foram mobilizados 
US$ 21.195 milhões de diversos doadores para atender as neces-
sidades da Região no controle e mitigação dos efeitos de
emergências e desastres nas Américas. Este é o resultado da con-
solidação de alianças e associações efetivas com os organismos
de cooperação bilateral, multilateral e instituições privadas.
85% desta ajuda fomos provenientes de agências bilaterais de co-
operação, sendo o Reino Unido o país que doou a maior quanti-
dade de recursos através de sua agência oficial de cooperação
(Departamento para o Desenvolvimento Internacional) e em se-
gundo lugar o serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Euro-
péia (ECHO). Os cinco primeiros países que receberam esta ajuda
no mesmo período foram Haiti, Colômbia, El Salvador, Nicarágua
e Guatemala. Na América Latina e no Caribe o volume de ajuda
para desastres passou de US$ 2 milhões em 2000 a mais de 
US$ 5 milhões em 2005, como se observa na figura 10.

COOPORAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES

Enquanto a oferta de cooperação através da AOD para a Amé-
rica Latina e o Caribe tende a decrescer, os Países em desenvolvi-
mento buscam novas formas de cooperação que possam comple-
mentar a AOD, tais como a Cooperação Técnica entre Países
(CTP). A CTP é essencialmente um processo pelo qual dois ou
mais países trabalham juntos para alcançar o desenvolvimento
da capacidade individual ou coletiva com intercâmbios coopera-
tivos de conhecimentos, habilidades, recursos e tecnologias. Sua
principal característica permite compartilhar capacidades espe-
cializadas e experiências com êxito na área da saúde entre os
Países numa relação mais horizontal, solidária e integral, do que
a clássica ajuda oficial ao desenvolvimento que tende a ser unidi-
recional. A CTP, chamada também de Cooperação Horizontal ou
Cooperação Sul-Sul, nasce como uma iniciativa para comple-
mentar a AOD e para responder ao fenômeno da redução da
oferta de cooperação por parte dos doadores habituais, que de-
vido às pressões mundiais das mudanças econômicas aos fenô-
menos políticos imperantes mudaram suas prioridades de as-
sistência tanto em relação às regiões geográficas a cobrir, como
aos temas a abordar.
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FIGURA 8. Recursos desembolsados pelo Fundo Mundial 
de Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a Malária nas 
cinco primeiras rodadas, segundo regiões, 2004–2006.

Fonte: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Funds committed and 
disbursed (http://www.theglobalfund.org).
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FIGURA 9.  Montantes aprovados e desembolsados pelo 
Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a 
Malária para os países da América Latina e do Caribe, 
2002–2006.

Fonte: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Funds committed and 
disbursed (http://www.theglobalfund.org).
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A diferença da AOD, cujo movimento é monitorado pela 
OCDE através de uma detalhada base de dados, a CTP não dispõe
de uma única fonte de dados de informação consolidada e
padronizada.

Em particular, entre 1998 e 2003, na OPAS foram aprovados
175 projetos de CTP, dos quais 51 (29%) corresponderam ao biê-
nio 1998–1999, 56 (32%) ao biênio 2000–2001, e 68 (39%) ao
biênio 2002–2003 (20). Bolívia, Guiana, Haiti, Honduras e Nica-
rágua (os Países elegíveis dentro da iniciativa HIPC) participam
ativamente em projetos de CTP sob os auspícios da OPAS. No
último biênio, de um total de 44 projetos aprovados, 18 (41%)
correspondiam a alguns destes cinco países.

Durante o período de 1998–2003, as sub-regiões da Área An-
dina e da América Central, receberam mais de 50% dos recursos
disponíveis para a CTP da OPAS, recursos estes que propiciaram
um ativo intercâmbio de experiências e capacidades entre os pa-
íses destas sub-regiões em temas como controle de doenças e
gestão de riscos, saúde ambiental, saúde familiar e comunitária,
serviços de saúde, ação intersetorial, emergências, e ajuda huma-
nitária (21).

HARMONIZAÇÃO, ALINHAMENTO E
COORDENAÇÃO DA COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL NA SAÚDE

Um dos mais importantes desafios da cooperação internacio-
nal na saúde na Região das Américas é a necessidade de sua har-
monização, alinhamento e coordenação.

Em fevereiro de 2003, os principais bancos multilaterais de
desenvolvimento, as organizações internacionais e bilaterais, e os
representantes dos países beneficiários se reuniram em Roma,
Itália, por ocasião do Primeiro Fórum de Alto Nível sobre Har-
monização. Em março de 2005, a Declaração de Paris sobre a efi-
cácia da ajuda ao desenvolvimento, aprovada pelos delegados que
compareceram ao Segundo Fórum de Alto Nível, Foi introduzida
uma mudança no programa sobre a eficácia da ajuda, de modo a
que o consenso geral alcançado em Roma avançou em direção a
compromissos mais concretos para aumentar os esforços em
temas de harmonização, alinhamento e gestão, e estabeleceu me-
canismos para a vigilância do avanço (22).

A Declaração de Roma (23) expressou o compromisso de seus
subscritores de assegurar que os esforços de harmonização este-
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FIGURA 10. Ajuda para controle de emergências e 
desastres na América Latina e no Caribe, 2000–2005.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Área de Preparativos para 
Situações de Emergência e Socorro em caso de Desastres.
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Projeto CTP ajuda a melhorar as condições de saúde 
de residentes do Chaco Sul-americano

O Chaco Sul-americano é uma região de clima inóspito, que se estende em partes da Argentina, Bolívia e Para-
guai. Em seu território estão localizados diferentes grupos étnicos nativos, cujos direitos à saúde e a um padrão de vida
adequado foram em grande medida esquecidos. Os povos nativos do Chaco Sul-americano uniram seus esforços para
avançar pelos caminhos do desenvolvimento a partir da perspectiva da saúde como principal eixo de integração.

A Confederação de Povos Indígenas do Chaco Sul-americano (COPICHAS), com o acompanhamento da OPAS/OMS,
executou, entre 2000 e 2003, um projeto cujo propósito foi o de desenvolver e fortalecer as capacidades institucionais
da referida Organização para pôr em prática estratégias de trabalho conjuntas nos territórios do Chaco da Argentina,
Bolívia e Paraguai. Os principais componentes abordados foram: o fortalecimento das comunicações entre os diferen-
tes povos indígenas do Chaco; a capacitação de líderes locais na gerência de projetos sociais; e o fortalecimento das
capacidades de análise da situação da saúde e das condições de vida.

Os resultados alcançados incluem o processo de criação de uma infra-estrutura organizacional para continuar um
esforço de cooperação mais sustentado com  a COPICHAS e com outras organizações indígenas.



jam adaptados ao contexto dos países receptores e que a as-
sistência ao Desenvolvimento esteja alinhada com as prioridades
do país membro receptor e siga os princípios de boas práticas
acordados pela comunidade internacional nesta reunião.

Em 2005, os participantes deste Fórum de Alto Nível se reuni-
ram novamente com objetivo de avaliar os avanços no tema.
Além dos representantes de todas as agências de cooperação bi-
lateral e multilateral que trabalham na Região das Américas, par-
ticiparam representantes da Bolívia, Guatemala, Guiana, Hondu-
ras, Jamaica e Nicarágua.

Como novas modalidades da cooperação técnica, o alinha-
mento e a harmonização são uma clara tendência da ajuda; por
harmonização entendem-se os esforços dos doadores para coor-
denar suas atividades entre si; o alinhamento é a coordenação
das prioridades do doador com as prioridades do país receptor,
contrapondo-se às prioridades deste último. O principal objetivo
do alinhamento e da harmonização da ajuda é incrementar a li-
derança e apropriação dos objetivos da ajuda por parte dos paí-
ses receptores, evitando, além disso, a duplicidade de ações e de
estruturas para entrega da ajuda e o monitoramento da mesma.
Como é previsível, isso não somente incrementa o custo de tran-
sação da ajuda, mas também gera uma carga a mais para o país
receptor.

Esta agenda de harmonização e alinhamento inclui todos os
tipos e modalidades de ajuda, sendo um dos objetivos fazer com
que uma maior proporção da ajuda seja entregue através de mo-
dalidades que promovam enfoques programáticos como o apoio
orçamentário e o Enfoque Setorial Ampliado (SWAP, pela sua
sigla em inglês), no qual todos os fundos significativos para um
setor apóiam uma única política e programa de gasto, e o go-
verno é o único executor e distribuidor dos recursos.

Nas Américas, iniciativas como a Estratégia de Redução da Po-
breza e os SWAP, compreendidas neste processo de alinhamento e
harmonização da ajuda, começam a ser discutidas com maior
intensidade. Uma avaliação realizada em 2001 sobre o apoio orça-
mentário como modalidade de desembolso da ajuda (24) mos-
trou que foram constatados resultados claramente positivos em
cinco dos sete países considerados no estudo (Burkina Faso,
Malawi, Moçambique, Nicarágua, Ruanda, Vietnam e Uganda).

Na Região, Bolívia, Brasil, Equador, Guiana, Honduras, Ja-
maica, México, Nicarágua e a República Dominicana desenvolve-
ram ações sobre “harmonização e alinhamento da cooperação”
(25), que foram consideradas dentro do monitoramento do
Banco Mundial. Em tal sentido é necessário destacar que estes
processos já começaram na América Latina e no Caribe, mas
ainda de forma limitada no setor da saúde.

Nesta mesma tendência, o processo de reforma das Nações
Unidas é uma iniciativa que busca melhorar a efetividade e efi-
ciência do trabalho de suas diferentes agências no seu trabalho
em países em vias de desenvolvimento. O Grupo das nações Uni-
das para o Desenvolvimento (UNDG) tem duas ferramentas que
estão sendo usadas para alcançar suas metas neste processo de

reforma: A Avaliação Comum do País (CCA pela sua sigla em
inglês) e o Marco de Assistência das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (UNDAF pela sua sigla em inglês). Ambas as fe-
rramentas buscam melhorar a coordenação do trabalho entre as
agências em países em vias de desenvolvimento, o qual repre-
senta uma grande oportunidade para promover uma ação inter-
setorial nas Américas.

PERSPECTIVAS DA COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL NAS AMÉRICAS

O desafio mais importante para a América Latina e o Caribe
em relação à AOD é, no mínimo, manter a proporção desta ajuda
destinada à saúde para as Américas, considerando a prioridade
que outras regiões do mundo têm neste momento.

Por um lado, são cada vez menos os países Latino-americanos
e do Caribe escolhidos para receber ajuda do tipo oficial bilateral
de países doadores, dada a evolução dos indicadores de pobreza
e bem-estar usados por estes países, o qual contrasta com as
grandes brechas e ineqüidades que ainda persistem nesta região.
Por outro lado, existe a urgente necessidade de se melhorar a efe-
tividade no uso dos recursos da AOD, alinhando-a aos interesses
e prioridades dos países e melhorando a coordenação das ações
das diferentes agências bilaterais e multilaterais que trabalham
em saúde nos países da América Latina e do Caribe.

Sem dúvida um dos mais importantes desafios que a Região
enfrenta é a execução da Agenda de Saúde para as Américas

5. SAÚDE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

419

“As organizações internacionais necessitam aceitar que 
são necessárias mudanças fundamentais. A possibilidade de
tornar realidade essas mudanças está a caminho, e inclui a
implementação de novas iniciativas, na década de noventa.
Estas iniciativas dão um novo alento à cooperação sub-regio-
nal entre grupos de países numa relação mais estreita entre
as prioridades nacionais e as iniciativas de cooperação téc-
nica. Também promovem o reconhecimento do imenso poten-
cial dos recursos nacionais, apóiam a descentralização e a re-
gionalização dos sistemas nacionais de saúde e favorecem a
concentração de esforços nas áreas de necessidades mais crí-
ticas. Ademais, também estamos impulsionando para que se
reconheça o impacto que as decisões políticas têm sobre as
atividades relacionadas à Saúde, a aplicação dos princípios
da ‘saúde para todos’ e a estratégia de assistência primária, a
integração da saúde aos processos socioeconômicos e a mel-
hor aplicação da ciência e da tecnologia para satisfazer as ne-
cessidades dos povos.”

Carlyle Guerra de Macedo, 1990



2008–2017, que foi estabelecida de maneira conjunta pelos go-
vernos dos países das Américas, para orientar a ação coletiva dos
sócios nacionais e internacionais interessados em contribuir na
melhora da saúde dos povos ao longo desse decênio.

A CTP se constitui como uma opção diante do cenário de pro-
vável redução de recursos de ajuda financeira para a Região. Os
países das Américas desenvolveram capacidades e habilidades
que podem ser complementares para se lograrem os objetivos sa-
nitários e de desenvolvimento dos países da América Latina e do
Caribe. Não obstante, é preciso enfatizar a visão a longo prazo
que necessita ser impressa nesses projetos. O intercâmbio que se
estabelece via CTP deve ser visto como o primeiro passo de um
processo de maior duração e sustentável, o qual requer financia-
mento e tempo adicional. Portanto, seria necessário estabelecer
mecanismos que ajudem os Países a definir claramente os resul-
tados esperados da CTP tendo em conta o impacto de longo
prazo, incluindo metodologias e procedimentos para o monitora-
mento e avaliação dos mesmos.

Em particular, as Américas acumularam importante expe-
riência no manejo de desastres, e a cooperação internacional foi
fundamental para fortalecer os sistemas de mitigação, preparati-
vos e resposta a desastres. A região soube compartilhar esta ex-
periência e capacidade com outras regiões do mundo, superando
as barreiras geográficas e gerindo um círculo virtuoso de colabo-
ração global no tema dos desastres. Em desastres naturais como
o terremoto destruidor em Bam, Irã, em 2003, o devastador ma-
remoto do Oceano Índico de 2004, e o terremoto de grande mag-
nitude que afetou o Paquistão e a Índia em 2005, houve uma va-
liosa e solidária participação de especialistas de diferentes países
das Américas, o que constitui um valioso modelo de cooperação
internacional.

A SAÚDE E OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO
NAS AMÉRICAS

No mundo atual convivem dois processos simultâneos e com-
plementares: a globalização e a integração regional. Por um lado,
a globalização estimula a interdependência ao colocar os Países
numa arena única onde é necessário competir por mercados e
capitais e, por outro lado, a regionalização busca constituir blocos
de integração entre países com historia, cultura e, em alguns
casos, fronteiras comuns, a fim de ter melhores oportunidades e
opções de desenvolvimento neste contexto globalizador.

Nas Américas, os processos de integração regional tiveram ba-
sicamente motivações políticas e econômicas onde os países tra-
taram de preservar sua autonomia e identidade e, por sua vez, in-
serir-se em um ambiente globalizado estimulante, mas também
hostil e competitivo. Estes processos de integração regional nas
Américas tiveram dinâmicas próprias de desenvolvimento, com
períodos de paralisação e de desenvolvimento, onde os temas co-

merciais receberam atenção prioritária. Sem dúvida, todos estes
processos geraram um espaço relevante para o avanço dos temas
sociais e daqueles vinculados à saúde.

A integração no Cone Sul
Os Países do Cone Sul da América do Sul (Argentina, Brasil,

Chile, Paraguai e Uruguai) participam em diversos blocos de inte-
gração sub-regional simultaneamente, ou por áreas de coope-
ração, e desenvolveram alianças sub-regionais na saúde, que coin-
cidem em alguns casos com os sistemas de integração econômica.

O Cone Sul é uma sub-região heterogênea em termos sociais,
econômicos, demográficos, epidemiológicos, de situação de
saúde e de resposta do sistema, tanto entre os Países como no in-
terior dos mesmos. O maior volume da população se concentra
no Brasil (mais de 186 milhões de habitantes) e o menor no Uru-
guai (mais de 3 milhões de habitantes). A densidade populacio-
nal é mais alta no Brasil (21,8%) e Uruguai (19,6%) e mais baixa
no Paraguai (15,1%) e especialmente na Argentina (13,9%). A
análise da estrutura da população adverte que a razão de de-
pendência mais alta no Cone Sul ocorre no Paraguai (70,5%) de-
vido a uma maior população jovem, e no Uruguai (60%) como
resultado de um aumento progressivo da população da terceira
idade. Todos os países da sub-região mantêm um padrão popu-
lacional predominantemente urbano, a única exceção é o Para-
guai. Em termos demográficos, Argentina (26,4%) e Uruguai
(24,3%), foram em 2005 dois dos quatro países das Américas
(junto com Cuba e Chile) com percentuais mais baixos de meno-
res de 15 anos (26).

O Cone Sul acolhe uma moderada quantidade de população
indígena. No Brasil 52,2% da população indígena habita áreas ur-
banas, e no Paraguai somente 8,4% da população indígena habita
áreas urbanas. No Cone Sul existem marcadas diferenças entre as
médias nacionais de renda per capita, assim como na relação da
renda 20% superior sobre o 20% inferior (26).

O MERCOSUL é o principal processo de integração regional
no qual participam como membros plenos ou associados os paí-
ses do Cone Sul. Os países também integram a União de Nações
Sul-americanas (UNASUl); o Brasil participa da Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica, e o Chile participa do Orga-
nismo Andino de Saúde – Convênio Hipólito Unanue.

O MERCOSUL é a União Aduaneira (livre comércio intra-zona
e política comercial comum) entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai.Até o momento, os Estados Associados que foram incor-
porando ao MERCOSUL são: Chile (1996); Bolívia (1997); Peru
(2003); e Colômbia, Equador e Venezuela (2004); este último assi-
nou sua adesão plena em 2006.

O MERCOSUL tem três órgãos decisórios: (i) o Conselho do
Mercado Comum (CMC); (ii) o Grupo Mercado Comum (GMC),
e (iii) a Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) como
órgão técnico. Para os efeitos de coordenação das políticas ma-
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croeconômicas e setoriais foram criados 15 Subgrupos de Tra-
balho (SGT), entre outros o de Meio Ambiente, Agricultura, As-
suntos Trabalhistas, Emprego e Previdência Social e Saúde. Além
disso, o MERCOSUL conta com outros Órgãos Consultivos: A Co-
missão Parlamentar Conjunta (CPC), o Fórum Consultivo Econô-
mico Social (FCES) e a Comissão de Representantes Permanen-
tes do MERCOSUL (CRPM). A Secretaria do MERCOSUL está
sediada permanente na cidade de Montevidéu, Uruguai.

As reuniões de Ministros de Saúde do MERCOSUL (RMS)
ocupam-se da harmonização das políticas de saúde, enquanto
que o SGT No 11 (Saúde) trabalha na harmonização normativa.
No processo de integração do MERCOSUL, os desafios na saúde
estão vinculados no sentido de dar continuidade aos esforços 
de harmonização da normativa que permita a livre circulação 
de produtos para a saúde. Destacam-se as necessidades de se
melhorar o desempenho institucional das autoridades regulado-
ras e o processo de harmonização de normativas. Dentro delas,
identificam-se os aspectos vinculados às boas práticas de fabri-
cação e controle na área farmacêutica e farmoquímica, em
sangue e hemoderivados, em produtos médicos, em produtos sa-
nitários (produtos químicos de uso doméstico), em sistemas de
informação e análise de informação epidemiológica, avaliação 
de tecnologias, entre outras. De acordo com a agenda do
MERCOSUL, a ênfase da integração sub-regional e a cooperação
se identificam no: acesso à comunicação oportuna; doação e
transplante de órgãos, tecidos e células; adoção e implementação
do Regulamento Sanitário Internacional; sistema de vigilância
em saúde: dengue e outras doenças; fortalecimento da situação
de saúde das populações fronteiriças; política integrada para
epidemia de HIV e ITS; saúde sexual e reprodutiva; política inte-
grada para o controle do tabagismo; vigilância de desastres natu-
rais e acidentes com produtos perigosos; política de saúde am-
biental e do trabalhador; investigação na saúde pública; equidade
no acesso ao conhecimento como um bem público regional na
saúde no MERCOSUL.

A integração na Área Andina
A sub-região Andina é formada pela Bolívia, Chile, Colômbia,

Equador, Peru e Venezuela. A Colômbia é o país com a maior po-
pulação (41.242.948 habitantes) e a Bolívia é o país com a menor
população (9.182.000 habitantes). A densidade demográfica
mais alta se encontra no Equador e a mais baixa está na Bolívia.
A análise da estrutura da população indica que a Bolívia tem a
maior taxa de dependência da sub-região, por conta de uma
maior população infantil e um aumento progressivo da popu-
lação de adultos idosos.

A Bolívia e o Equador mantêm um padrão de população pre-
dominantemente rural, seguidos pelo Peru. Deve-se considerar
precisamente que nestes países existem importantes populações
indígenas, que via de regra residem na área rural dispersa.

As migrações internacionais são uma das realidades mais
complexas e desafiantes nos países da sub-região, já que os
padrões de origem e destino mudam constantemente; Todavia
existem fluxos inter-regionais e intra-regionais mais ou menos
caracterizados. Em geral prevalece o padrão migratório trabal-
hista, vinculado às profundas assimetrias econômicas entre estes
países. Outra causa importante de migração é o deslocamento de
populações devido à violência política e conflitos bélicos inter-
nos, como é o caso da Colômbia. O Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) estima entre 2 e 3,3 milhões
o número de pessoas deslocadas internamente nos países da
sub-região Andina, muitos dos quais buscam refúgio em outros
países da sub-região.

O processo de integração na sub-região começou em 1969 e
culminou com a criação formal da Comunidade Andina de
Nações (CAN) em 1996, cuja Secretaria Geral permanente tem
sede em Lima, Peru. A CAN é formada atualmente pela Bolívia,
Colômbia, Equador e Peru. Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai são membros associados.

O processo de integração político comercial da CAN tem 
seu equivalente no setor da saúde, com as Reuniões de Ministros
de Saúde da Área Andina (REMSAA) subscritas ao Convênio Hi-
pólito Unanue sobre Cooperação em Saúde dos Países da Área
Andina. Este Convênio, que foi criado em 2001 com o nome 
de Organismo Andino de Saúde-Convênio Hipólito Unanue
(ORAS-CONHU), tem como objetivo coordenar e apoiar os es-
forços que os Países membros, individual ou coletivamente, rea-
lizam para a melhoria da saúde de seus povos. Coordena e pro-
move ações destinadas a melhorar o nível de saúde dos países
membros, dando prioridade aos mecanismos de cooperação 
que impulsionam o desenvolvimento de sistemas e metodologias
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“Não devemos nos esquecer, devido ao aumento do plura-
lismo no Estado-nação, que o Estado tem certas
responsabilidades que não podem ser evitadas nem delega-
das. Ainda que as fronteiras dos Estados-nação estejam se
tornando cada vez mais porosas, o que permite a difusão de
propagandas que criam certos riscos para a saúde, o Estado
deve cumprir seu dever de evitar e conter esses riscos. Apesar
de que a colaboração na proteção e promoção da saúde no
contexto mundial e regional sempre será importante, o Es-
tado continua tendo certas responsabilidades básicas. O tipo
de governo mundial que se atribui as responsabilidades bási-
cas do Estado no que concerne à promoção da saúde e a luta
contra certos riscos para a saúde é uma transição que é im-
provável que cheguemos a ver.”

George A.O. Alleyne, 2002



sub-regionais. Nesse sentido, coordena com outros órgãos subre-
gionais, regionais e internacionais as ações que concorrem para
esse fim. O órgão diretivo da ORAS-COMHU é a REMSAA.

No marco da REMSAA houve avanços na questão de acesso a
medicamentos, e a Comissão Técnica Sub-regional para a Polí-
tica de Acesso a Medicamentos desenvolveu um plano de tra-
balho para dar continuidade ao processo de negociação conjunta
de medicamentos contra o HIV/AIDS.

Com relação à saúde nas fronteiras, o ORAS-COMHU está im-
plementando o Projeto PAMAFRO (Controle da Malária nas
Zonas Fronteiriças da Região Andina), com recursos do FMSTM
e a cooperação técnica e logística da OPAS/OMS, resultado de
uma iniciativa dos Ministros da Saúde da Área Andina e dos
esforços integrados da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (27).
Seu objetivo é reduzir a malária nas zonas de maior incidência na
sub-região.

A malária e a dengue continuam sendo importantes proble-
mas de saúde pública em todos os países da sub-região Andina,
com exceção do Chile.A magnitude do problema, no caso da ma-
lária, é somada à resistência do Plasmodium falciparum à cloro-
quina e a outras drogas antimaláricas. No caso da dengue, circu-
lam na sub-região os quatros sorotipos do vírus, e nos últimos
anos foram produzidos surtos de dengue hemorrágico. Se a 
raiva humana transmitida pelos cachorros está em fase de elimi-
nação, foram constatados surtos de raiva silvestre transmitida
por morcegos na região Amazônica, que afetam principalmente
às comunidades nativas da Amazônia. A epidemia de HIV/AIDS
está ainda concentrada em grupos de alto risco.A prevalência em
adultos de 15 a 49 anos de idade é de 0,5%, enquanto que em ho-
mens que fazem sexo com homens esta ultrapassa 10%, ainda
que exista uma ampla variedade dependendo da cidade e do
grupo de população que se estude.A principal via de transmissão
é a sexual, ainda que no Chile a transmissão parenteral entre
usuários de drogas injetáveis é também uma forma importante
de contaminação. O maior intercâmbio comercial e os tratados 
de livre comércio revelam a necessidade de se contar com nor-
mas fito e zoosanitárias na legislação que trata de alimentos,
assim como de se estabelecer redes de laboratórios para análise e
certificação da qualidade dos alimentos de consumo interno e de
exportação.

A integração na América Central
A sub-região da América Central inclui Belize, Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e a Repú-
blica Dominicana, e acolhe cerca de 50 milhões de habitantes.
A partir de um enfoque multicultural, a Guatemala identifica
48% de sua população como indígena e/ou descendente, Belize
19%, Panamá 10%, Nicarágua 8%, Honduras 7%, Costa Rica 2%,
e no caso de El Salvador foi estimado em 11% em 2006 (26). Se-
gundo um relatório do PNUD, no total a população indígena na

região se aproxima a 6.100.000 de pessoas (12% da população
total da América Central e da República Dominicana) (28). Se-
gundo a mesma fonte, em 2001 se registrava um total de 506.753
imigrantes em todos os Países do Istmo Centro americano. Cerca
de 70% são originários dos próprios países da sub-região. Deles,
59% estão na Costa Rica, 16% no Panamá e o restante em outros
países.

Para 1990 o total de emigrantes centro americanos se aproxi-
mava de 1.300.000 pessoas tendo como principal país de destino
os Estados Unidos da América. Em 2000, a cifra se aproximava a
1.800.000.

Na sub-região existem importantes hiatos de capacidades e
oportunidades entre ricos e pobres. Em El Salvador, Guatemala,
Honduras e Panamá, os 20% mais ricos da população têm uma
renda entre 20 e 25 vezes maior que os 20% mais pobres. Na Costa
Rica e na República Dominicana os 20% mais ricos da população
têm uma renda entre 10 e 12 vezes maior que os 20% mais pobres.
A Nicarágua é o país menos desigual em renda, o que constitui
uma potencialidade para reverter os indicadores de saúde e de-
senvolvimento (26).

Todos os Países formam, por sua vez, o Sistema de Inte-
gração da América Central (SICA), do qual a República Domi-
nicana é associada e os demais países são estados membros. Os
Países centro americanos desde há mais de 40 anos estão imer-
sos num processo de integração, e alcançaram importantes
avanços na década de noventa. O Protocolo de Tegucigalpa em
1991 cria e põe em prática uma nova estrutura institucional, cuja
principal instância é a SICA e estabelece uma plataforma progra-
mática básica denominada Aliança para o Desenvolvimento Sus-
tentável (ALIDES).

A Secretaria Geral da SICA (SG-SICA) está sediada perma-
nente em San Salvador, El Salvador, e alguns órgãos pertencentes
ao sistema têm suas sedes em outros países: o Parlamento da
América Central (PARLACEN) na cidade da Guatemala e a Corte
da América Central de Justiça em Manágua, Nicarágua. O órgão
supremo da SICA é a Reunião de Chefes de Estados e de Governo
dos países que o compõe. Outras instâncias institucionais são o
Conselho de Ministros de Relações Exteriores e os Conselhos Mi-
nisteriais Setoriais — entre os quais está o Conselho de Minis-
tros de Saúde (COMISCA). Além disso, a SICA conta com instân-
cias intersetoriais, como a Reunião de Ministros de Agricultura,
Ambiente e Saúde.A SICA conta com um Comitê Consultivo (CC-
SICA) e com uma Secretaria de Integração Social (SISCA) a nível
técnico setorial. Também faz parte de sua estrutura institucional:
o Instituto de Nutrição da América Central e Panamá (INCAP), o
Conselho Superior Universitário Centro americano (CSUCA), o
Comitê Coordenador Regional de Instituições de Água Potável e
Saneamento (CAPRE) e o Organismo Internacional Regional de
Saúde Agropecuária (OIRSA), entre outros.

Desde 1956 realiza-se a Reunião de Ministros de Saúde da
América Central e Panamá (REMCAP). A partir de 1985, estas
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reuniões passaram a denominar-se RESSCAD, por envolver ou-
tras instituições participantes do setor da saúde, como as de
previdência social e de água e saneamento. Em 2000 se incorpo-
rou como membro com plenos direitos e deveres a República Do-
minicana, que vinha participando como membro observador
desde 1988. A OPAS tem a seu cargo o Secretariado Técnico da
RESSCAD, segundo o estabelecido pelo artigo 3 da Regulamen-
tação da RESSCAD aprovado na XVI RESSCAD, celebrada em
2000.

Existem outras instâncias de integração relacionadas com a
agenda social: o Banco Centro-americano de Integração Econô-
mica; o Instituto Centro americano de Administração Pública
(ICAP); o Instituto Centro americano de Investigação e Tecnolo-
gia Industrial (ICAITI); o Centro de Coordenação para Prevenção
dos Desastres Naturais Na América Central (CEPREDENAC); a
Comissão Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), e a Co-
missão Centro americana Permanente para a Erradicação da
Produção, Tráfico, Consumo e Uso Ilícitos de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas (CCP).

Além disso, existem Secretarias ad hoc intergovernamentais
tais como: o Conselho Centro americano de Instituições de Pre-
vidência Social (COCISS); o Conselho de Eletrificação da Amé-
rica Central (CEAC); o Conselho do Istmo Centro americano de
Esportes e Recreação (CODICADER); o Conselho Centro ameri-
cano de Ministros de Habitação e Assentamentos Humanos
(CCVAH); a Comissão de Ciência e Tecnologia da América Cen-
tral e Panamá (CTCAP).

A integração no Caribe
A sub-região do Caribe compreende Antígua e Barbados,

Bahamas, Belize, Rep. Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Saint
Kitts e Nevis, Santa Luzia, São Vicente e as Granadinas, Suriname
e Trinidad e Tobago; os territórios de ultramar do Reino Unido:
Anguila, Bermuda, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Mont-
serrat, e Turcos e Caícos; os departamentos franceses nas Améri-
cas: Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica e os territórios
autônomos das Antilhas Holandesas de Bonaire, Curaçao, Saba,
São Eustáquio e San Martín.

A sub-região se compõe de pequenas ilhas e estados no conti-
nente, com superfícies que vão desde 13 km2 (Saba) a 214.970
km2 (Guiana). A quantidade populacional oscila entre aproxima-
damente 1.400 habitantes (Saba) a 2.651.000 (Jamaica). Esta
sub-região multilíngüe, multi-étnica e multi-cultural é muito he-
terogênea em termos de seu desenvolvimento sócio-econômico,
suas condições de saúde, necessidades de saúde e recursos.

No que refere à cooperação técnica, a sub-região apresenta um
complexo panorama. Os Países são membros de vários processos
de integração sub-regional, alguns dos quais contam inclusive
com a participação de países Latino-americanos, como a Organi-
zação do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e a Asso-

ciação de Estados do Caribe (ACS). Além disso, todos os Países
independentes mantêm relações e acordos bilaterais com outros
países, alguns como Cuba e outros com instituições financeiras
multilaterais, como o Banco Mundial ou o FMI. O FMSTM, o
plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS (PEP-
FAR), e a Fundação William J. Clinton apóiam projetos de saúde
na sub-região. Algumas ONGs poderosas, associações profissio-
nais e empresas privadas que operam a nível sub-regional e na-
cional mobilizam recursos que muitas vezes ultrapassam os do
setor público. As agências da ONU e do Sistema Interamericano
são também atores da cooperação na sub-região.

A principal entidade de cooperação sub-regional é a Comuni-
dade do Caribe (CARICOM), cujo Secretariado tem sua sede
em Georgetown, Guiana. O escritório de Coordenação de Progra-
mas no Caribe (OCPC) da OPAS/OMS firmou, em 1978, um
acordo com a CARICOM, e também coopera com a Organização
dos Estados do Leste Caribenho (OECS) e com a ACS. O Centro de
Epidemiologia do Caribe (CAREC) e o Instituto de Alimentação e
Nutrição do Caribe (CFNI), além do mais de serem centros espe-
cializados da OPAS/OMS, são parte das Instituições Regionais de
Saúde (RHI) do CARICOM. O Instituto de Saúde Ambiental do
Caribe (CEHI), o Conselho de Investigação em Saúde do Caribe
(CHRC) e o Laboratório Regional do Caribe para Análise de
Medicamentos (CRDTL) são também instituições de saúde do
sistema da CARICOM.

Em 2005, a OPAS/OMS desenvolveu a Estratégia de Coope-
ração com o Caribe Oriental (ECCS) 2006–2009, que define cinco
direções estratégicas: facilitar para que os sistemas de saúde ofe-
reçam acesso eqüitativo e melhorem a qualidade dos serviços;
fortalecimento de liderança na saúde pública; redução da morta-
lidade que pode ser prevenida, a morbilidade evitável e a incapa-
cidade em áreas prioritárias; redução da vulnerabilidade e ame-
aças por causas econômicas e ambientais; facilitar o uso ótimo
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“Se bem que as doenças novas e re-emergentes representam
uma ameaça, existem também outras preocupações. Os desas-
tres naturais, os acidentes químicos e nucleares, a mudança
climática e suas conseqüências e o bioterrorismo que podem
afetar a segurança da saúde pública internacional. Entre-
tanto, as mesmas forças da globalização que permitem que os
patógenos circulem livremente no mundo, podem ser utiliza-
das para construir alianças multinacionais para ajudar a ex-
pandir o acesso aos remédios e às vacinas, a fim de melhorar
a infra-estrutura da saúde pública nos países em desenvolvi-
mento e iniciar melhores programas de educação de recursos
humanos em saúde pública em todo o mundo.”

Mirta Roses, 2007



dos acordos mundiais, regionais e sub-regionais para o avanço
do desenvolvimento nacional em saúde (29).

Os principais desafios em saúde da sub-região se refletem nas
prioridades do marco estratégico da CARICOM para cooperação
em saúde, Cooperação para a Saúde no Caribe (CCH). O CCH
identificou as seguintes prioridades para sua segunda fase
(1999–2003): desenvolvimento de sistemas de saúde, desenvolvi-
mento de recursos humanos, saúde familiar, alimentação e nu-
trição, doenças crônicas não transmissíveis, doenças transmissí-
veis, saúde mental e saúde ambiental. Reconheceu-se a promoção
da saúde como uma estratégia transversal. A declaração de Nas-
sau dos Chefes de Governo do CARICOM (2001) incluiu a ratifi-
cação dos compromissos da segunda fase da CCH como “o marco
de trabalho sob o qual os planos regionais, sub-regionais, nacio-
nais e institucionais do setor devem ser considerados”. A decla-
ração enfatizou o HIV/AIDS, as doenças crônicas não transmis-
síveis e a saúde mental como prioridades para a ação (30). Uma
avaliação posterior da segunda fase da CCH, solicitada pelos Che-
fes de Governo, indicou vários avanços e algumas debilidades. A
terceira fase, cujo desenho está sendo terminado atualmente, vai
cobrir o período 2007–2015 e vai abordar as conclusões da men-
cionada avaliação.

A integração na América do Norte
Canadá, Estados Unidos da América e México implementaram

a, partir de Janeiro de 1994, o Tratado de Livre Comércio da
América do Norte (TLCAN).

Os países da América de Norte, ainda que tenham algumas
particularidades semelhantes, se diferenciam no geral em termos
sociais, econômicos, demográficos, epidemiológicos, de situação
de saúde e de resposta do sistema. Esta área geográfica conta com
aproximadamente 442 milhões de habitantes (49% do total da
população das Américas) e nos Estados Unidos estão concentra-
dos pouco mais de 301 milhões de pessoas. Em cada um dos três
países grande parte da população vive na área urbana; somente
21% da população da região vivem na área rural. O México se di-
ferencia do Canadá e dos Estados Unidos por ter uma taxa bruta
de natalidade maior (19,6 por 1.000 habitantes contra 10,1 e 13,9,
respectivamente). Em média, a área apresenta uma relação de de-
pendência de 49,9 % sendo a maior no México com 56% (26).

A sub-região da América do Norte se caracteriza por uma 
alta migração e travessias transfronteiriças. Somente na fronteira
do México com os Estados Unidos se estima que ocorram apro-
ximadamente 400 milhões de travessias transfronteiriças por
ano (31). Por outro lado, a Organização Internacional para as
Migrações (OIM) informou que, em 2006, aproximadamente
450.000 pessoas sem documentação emigraram do México em
direção a outros lugares do mundo, a maioria delas em direção ao
Canadá e aos Estados Unidos (32). De acordo com as autoridades
migratórias dos Estados Unidos, estima-se que aproximada-

mente 11 milhões de pessoas sem documentação residam nesse
país, seis milhões provenientes do México (33).

O intercâmbio comercial entre os três países membros do
TLCAN se incrementou nos primeiros 11 anos, passando de 
US$ 297.000 milhões em 1993 para US$ 810.000 milhões em
2005. A interdependência comercial entre os três países se reflete
no fato do Canadá e o México se converterem no primeiro e se-
gundo maiores mercados para os Estados Unidos, respectiva-
mente. Por outro lado, no que se refere ao intercâmbio agrícola,
o México triplicou suas exportações para os Estados Unidos, pas-
sando de US$ 3.600 milhões em 1993 para US$ 9.300 milhões em
2005 (34).

Simultaneamente à assinatura do TLCAN, os países membros
assinaram dois acordos colaterais: o Acordo de Cooperação Tra-
balhista da América do Norte (ACLAN) e o Acordo de Coope-
ração Ambiental da América do Norte (ACAAN). Para a imple-
mentação dos referidos acordos colaterais, os membros do
TLCAN criaram a Comissão para a Cooperação Trabalhista e a
Comissão para a Cooperação Ambiental. Adicionalmente, o Mé-
xico e os Estados Unidos criaram a Comissão de Cooperação
Ecológica Fronteiriça e o Banco de Desenvolvimento da América
do Norte.

Em uma de suas mais recentes publicações, a Comissão para
a Cooperação Ambiental analisa os dados disponíveis nos Regis-
tros de Emissões e Transferência de Contaminantes da América
do Norte, destacando os relatórios das substâncias cancerígenas,
os tóxicos do desenvolvimento, e os neurotóxicos. Ainda que
somente se conte com dados disponíveis para o Canadá e os Es-
tados Unidos, o relatório aborda particularmente o impacto des-
tas substâncias na saúde da população infantil da América do
Norte (35).

O enfoque principal do TLCAN é na direção da integração
econômica, e alguns aspectos de saúde são abordados através
dos acordos de trabalho e de meio-ambiente. A OPAS prestou co-
operação técnica na área ambiental, através da Comissão respec-
tiva, e na construção de consenso para a Regulamentação Sanitá-
ria Internacional, que foi lançada em junho de 2007, com uma
participação destacada dos três países que compõe o TLC e a as-
sessoria técnica da OPAS/OMS. Adicionalmente, a OPAS mantém
uma presença permanente na fronteira entre o México e os Esta-
dos Unidos através do Escritório de Campo para a Fronteira entre
o México e os Estados Unidos da América. Situado em El Paso, no
Texas, o Escritório foi criado em 1942 por solicitação dos gover-
nos de ambos os países, e articula e implementa um programa de
cooperação técnica da OPAS com os 10 estados fronteiriços (Ari-
zona, Califórnia, Texas e Novo México; Baixa Califórnia, Coahuila,
Chihuahua, Novo León, Tamaulipas e Sonora do México) e os go-
vernos locais, com o acompanhamento de ambos os níveis fede-
rais. O programa de cooperação se concentra na coordenação de
esforços para a abordagem binacional da complexa problemática
de saúde da população fronteiriça. O programa contribui funda-
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mentalmente para melhorar o intercambio da informação na
saúde, a compilação de dados básicos comparativos entre cidades
irmãs, estados fronteiriços e dos dois países, a vigilância e o con-
trole de doenças transmissíveis como a tuberculose e o
HIV/AIDS, e mais recentemente na análise da situação e deter-
minação de fatores de riscos de doenças não transmissíveis, par-
ticularmente a diabetes.
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Capítulo 6 

PERSPECTIVAS PARA A 
SAÚDE REGIONAL

Os países das Américas alcançaram um importante progresso na redução da mortalidade e da

morbilidade nos últimos dez anos, ainda que, contudo, persistam as desigualdades entre os pa-

íses e as desigualdades no interior dos mesmos. Tanto esse progresso como essas desigualdades

ocorrem em circunstâncias com um padrão de fluxo constante. Ao olhar em direção ao futuro, a continuidade

desse progresso e a correção dessas desigualdades dependerão de inumeráveis fatores e tendências dinâmi-

cas e da forma como as pessoas, as populações, os governos, e a comunidade internacional os abordem.

Tendências condicionantes do futuro da saúde

A saúde nas Américas nos anos e décadas vindouros se configurará à medida que se desenvolvam 

as tendências atuais. Predominarão três macro-tendências que guardam relação com o panorama sócio-

econômico, a situação de saúde e a resposta dos sistemas de saúde, o que explica a estrutura do conteúdo,

a saber, o contexto geral, as condições de saúde e a resposta setorial, nos volumes desta publicação que tra-

tam tanto da Região como dos países.

Tendências sócio-econômicas. Como foi descrito nas páginas anteriores, uma gama de tendências sócio-

econômicas, a saber, as relacionadas com a economia, a população, a educação, o ambiente, o acesso à

saúde e a ajuda internacional incidem na saúde da população da Região. Ainda que o produto interno bruto

per capita na América Latina e no Caribe tenha aumentado mais de 4% no período 2001 a 2005 e o número

de pobres diminuído, 40% da população (205 milhões de pessoas) continuam vivendo na pobreza e mais de

15% (79 milhões), em condições de pobreza extrema. A renda e sua distribuição influem muito no estado

da saúde.



Ainda que o crescimento demográfico da Região tenha desa-
celerado, uma porção cada vez maior dessa população tem mais
de 60 anos. Os sistemas de saúde terão que levar em conta o per-
fil de saúde da população que envelhece e as repercussões que
essa situação terá para a natureza e a prestação de serviços de
saúde. Um segundo fator demográfico importante que influi na
saúde é a urbanização que, apesar de permitir que as pessoas
tenham maior acesso aos serviços sociais, também tende a pro-
mover padrões de comportamento nocivos à saúde, entre eles a
nutrição deficiente, o abuso de drogas e álcool, a alienação e a
violência.

O progresso alcançado em matéria de educação nas Amé-
ricas — ainda que esteja comprometido por desigualdades no
que diz respeito a gênero, grupo étnico e localização geográfica
— tem se caracterizado por importantes aumentos nas duas
últimas décadas. Cerca de 94% da população sabe ler e escrever e
em torno de 95% das crianças estão matriculados em programas
de educação primária.

A América Latina e o Caribe alcançaram altas taxas gerais 
de cobertura de abastecimento de água (91%) e saneamento
(77%), ainda que as zonas rurais costumem ter menos cobertura.
Os principais desafios ambientais procedem da contaminação do
ar, da água e do solo, dos riscos da industrialização e do desen-
volvimento sem planejamento, assim como do impacto destrui-
dor dos desastres.

Milhões de pessoas na Região carecem de cobertura de seguro
de saúde (218 milhões) e de acesso a serviços de saúde (mais de
100 milhões). Esta exclusão da assistência de saúde é o resultado
da pobreza, da marginalização e de várias formas de discrimi-
nação e estigmatização que, por sua vez, guardam relação com 
a diferença de idiomas, o emprego informal, o desemprego e
subemprego, o isolamento geográfico, e a falta de educação e de
acesso à informação.

Uma tendência sócio-econômica final guarda relação com a
ajuda oficial para o desenvolvimento. Grande parte dessa ajuda
se destina agora a outras regiões do mundo, o que resulta em
uma menor proporção para as Américas ou, no caso da assistên-
cia bilateral, enfoca-se em determinados países ao invés de con-
centrar-se no desenvolvimento geral da Região.

Tendências na situação da saúde. As doenças transmissíveis
— como a malária, a dengue, a tuberculose, a infecção pelo
HIV/Aids e as zoonoses — continuam representando grandes
ameaças para a saúde da população da América Latina e do Ca-
ribe e certas doenças “não atendidas” — entre elas a filariase, a
leptospirose e a doença de Chagas — afligem desproporcionada-
mente os pobres da Região. Todavia, com freqüência cada vez
maior, as principais causas de morte e enfermidades em todos os
países das Américas são as doenças crônicas não transmissíveis
— particularmente, as doenças cardiovasculares, o câncer e a
diabete — junto com a violência, os traumatismos, as doenças
ocupacionais e a doença mental.

Ainda que, em geral, os indicadores de saúde tenham melho-
rado em um passado recente, em grande medida como resultado
das intervenções em assistência primária, persistem as desigual-
dades em matéria de saúde. Os grupos indígenas, as mulheres,
os pobres e as pessoas carentes de instrução, os habitantes das
zonas rurais e os idosos são menos saudáveis que os outros gru-
pos da sociedade.

Tendências nos sistemas de saúde. Entre as tendências mais
predominantes características dos sistemas de saúde da Região
estão a segmentação dos serviços, a deficiência das políticas de
financiamento da saúde, a destinação deficiente de recursos de
saúde e a insistência na assistência terciária e individual sacrifi-
cando a assistência primária e pública. As reformas no setor de
saúde iniciadas na década de 1990 em realidade debilitaram a
posição dos Ministérios de Saúde, ao deteriorar sua capacidade
de assumir a liderança do setor e executar suas funções essen-
ciais da saúde pública.

O gasto nacional em saúde na América Latina e no Caribe re-
presentou menos de 7% do produto interno bruto da Região (em
torno de US$ 500 per capita ao ano) e compreendeu duas rubri-
cas principais, a saber, gasto em saúde pública (principalmente
em serviços governamentais) e gasto privado (incluindo os gas-
tos diretos em bens e serviços).

A força de trabalho em saúde apresenta vários problemas: em
muitos países, há muito poucos trabalhadores disponíveis para
atender as necessidades da população (menos de 25 trabalhado-
res de saúde por 10.000 habitantes, o que se considera uma co-
bertura mínima); esses trabalhadores de saúde têm uma distri-
buição desigual e não receberam a devida formação nem a
capacitação para atender as necessidades de saúde da população.
Além disso, a atenção dessas necessidades no futuro exigirá po-
líticas e investimentos de capital enfocados em ciência e tecnolo-
gia aplicadas à saúde.

Resposta às tendências regionais:
A Agenda de Saúde para as Américas, 2008–2017

Como ocorreu muitas vezes em mais de um século, e ao enca-
rar hoje as tendências e os desafios descritos nos parágrafos pre-
cedentes, os países das Américas têm se unido uma vez mais em
seu compromisso de trabalhar juntos para melhorar a saúde da
população de toda a Região. Com esse fim, elaboraram coletiva-
mente uma Agenda de Saúde para as Américas, 2008–2017 que
“considerará as tendências e os desafios previstos para a década
e se centrará em melhorias concretas para a saúde dos povos das
Américas”. Aprovada por delegações dos países das Américas
diante da Assembléia Mundial da Saúde (Genebra, maio de 2007)
e lançada na Assembléia Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos (Cidade de Panamá, junho de 2007), a Agenda de Saúde 
é um “instrumento político de alto nível”que estabelece metas re-
gionais específicas de saúde pública em oito “áreas de ações”
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principais, cujo fim conjunto é reduzir as desigualdades entre os
países e as desigualdades no interior dos mesmos.1 Essas áreas
de ação são resumidas a seguir:

1. Fortalecer a autoridade sanitária nacional. As autorida-
des sanitárias devem buscar um amplo compromisso com o de-
senvolvimento da saúde da população e a vontade política das
altas esferas para apoiar esse desenvolvimento, para o qual ne-
cessitaram assegurar a devida governança, uma liderança eficaz
e uma rendição de contas transparente. Para lograr esses fins, as
autoridades sanitárias nacionais deverão seguir várias estraté-
gias de importância crítica, a saber, assumir o papel diretor da
saúde; realizar funções essenciais de saúde pública; conseguir a
participação de outros setores, da sociedade em geral e das co-
munidades, com uma clara delineação das respectivas funções
das diversas partes; fortalecer os enfoques de assistência primá-
ria de saúde e abordar os determinantes sociais da saúde; fazer
os reparos para criar marcos jurídicos que permitam a gestão
apropriada do sistema de saúde; basear-se na adoção de decisões
em provas validadas; estabelecer sistemas confiáveis de infor-

mação para a administração financeira, a preparação de orça-
mentos e da contabilidade; e defender uma função central para a
saúde como parte da agenda de desenvolvimento continental.

2. Abordar os determinantes da saúde. A educação, o em-
prego, a renda e outros fatores sociais têm um impacto direto na
saúde. Disso se apreende que os êxitos no tema da saúde não de-
pendem totalmente dos esforços do setor de saúde; melhor dito,
a melhora da saúde da população exige a ação em várias frentes
sociais e a colaboração entre muitas outras instituições e setores,
educação, agricultura, aplicação da lei, transporte e outros simi-
lares. Será importante assegurar que os planos de desenvolvi-
mento nacional abordem os determinantes da saúde e destinem
recursos para superar os problemas de exclusão social, exposição
a riscos e violência, urbanização não planejada e os efeitos da
mudança climática. Os países quererão manter e ampliar as cam-
panhas de promoção da saúde, enfocando-se particularmente
nas mães, nas crianças e nas famílias, por meio de nutrição apro-
priada, lactância materna, vacinação e prevenção e controle das
doenças respiratórias e infecciosas.

3. Aumentar a proteção social e o acesso aos serviços de
saúde de qualidade. Na atualidade, a incerteza do mercado de
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1A versão completa da Agenda de Saúde está disponível em http://www.paho.org/
Spanish/DD/PIN/Agenda_de_Salud.pdf.

Uma tradição de planos regionais de saúde

Entre outras funções importantes, os governos estabelecem metas para melhorar a saúde de suas populações e, dentro do con-
texto dessas metas, avaliam as condições e os hiatos de saúde. Em uma determinada conjuntura na história de um país, essa evo-
lução assinalará invariavelmente o progresso alcançado e pendente. Os países das Américas têm trabalhado juntos por mais de um
século para enfrentar coletivamente os desafios nacionais e regionais no tema da saúde, e seus esforços têm se cristalizado por mais
de meio século em planos regionais de saúde. Por definição, esses planos nacionais de saúde constituem projetos básicos para a
ação continental e nacional com objetivo de melhorar a saúde e o bem estar dos povos das Américas.

Em 1961, com a Carta de Punta del Este e, em particular, o Programa Decenal de Saúde Pública da Aliança para o Progresso,
os países da Região, nas mais altas esferas políticas, concordam pela primeira vez com um programa continental para promover a
saúde. Esse programa estabelece a meta de “aumentar em um mínimo de cinco anos a esperança de vida ao nascer e elevar a ca-
pacidade de aprender e produzir, melhorando a saúde individual e coletiva”. Com esse fim, o programa recomenda a preparação de
planos nacionais e a formulação de uma política geral de saúde.

Em 1972, os Ministros de Saúde das Américas, ao retomar o trabalho onde terminou a Carta de Punta del Este, formulam um
novo Plano Decenal de Saúde para as Américas que declara a saúde como um direito universal, reconhece a importância da par-
ticipação social na adoção de decisões e fixa como nova meta principal a extensão dos serviços de saúde às populações desatendi-
das e sub-atendidas “para possibilitar a cobertura total da população pelo sistema de serviços de saúde em todos os países da Re-
gião”, prevendo assim o que se converteria na aspiração mundial de saúde para todos.

Tal como haviam feito ao princípio das duas décadas precedentes, no começo dos anos oitenta os países da Região se propu-
seram a tarefa de avaliar os êxitos e as deficiências na realização dos planos anteriores de saúde para as Américas e de preparar
um novo plano à luz da experiência adquirida até então. Já em 1980, a maioria dos países havia definido ou confirmado suas es-
tratégias nacionais para atingir a meta de saúde para todos, em consonância com a Declaração de Alma-Ata feita em 1978 pela
Conferência Internacional sobre Assistência Primária de Saúde e adotada anteriormente pela Assembléia Mundial da Saúde em
1979. Essas estratégias nacionais se convertem na base para formular as Estratégias regionais de saúde para todos no ano
2000. Nos anos noventa, houve uma série de planos de ação regionais e de orientações estratégicas e prioridades programáticas.

Neste contínuo de planejamento regional em saúde, a Agenda de Saúde das Américas, 2008–2017, é a última de uma série
de expressões da vontade coletiva dos países da Região de conseguir uma melhor saúde para suas populações.



trabalho nos países da Região compromete a renda da família e,
por extensão, o seguro social e o acesso a uma assistência de
saúde. Para as famílias carentes de proteção, o gasto em serviços
de saúde pode ser catastrófico. Os governos devem respaldar as
políticas públicas que protejam a todos os seus cidadãos; que as-
segurem o acesso da população aos serviços de assistência de
saúde, os medicamentos e as tecnologias necessários; que levem
a prestar serviços integrais, eficazes e eficientes mediante a re-
missão direta e cruzada, práticas baseadas em provas científicas
e modelos de assistência da família e da comunidade centrados
na promoção da saúde e da prevenção da doença; e que regulem
a assistência de saúde no setor privado para que contribua a atin-
gir as metas nacionais de saúde pública.

4. Diminuir as desigualdades em saúde entre os países e
as desigualdades em saúde no interior dos mesmos. Ainda
que os indicadores regionais mostrem que se tenham conseguido
importantes melhorias na saúde da população em décadas recen-
tes, persistem grandes desigualdades entre os países e profundas
desigualdades no interior dos mesmos. As pessoas sistematica-
mente privadas dos benefícios da inclusão social — os pobres, as
pessoas com um grau mínimo ou nulo de educação, os habitantes
das zonas rurais, os povos indígenas e outros grupos étnicos, as
mulheres e os idosos, entre outros — sofrem os piores níveis de
saúde ou estão expostos aos maiores riscos para a saúde ou tem
menos acesso aos serviços de saúde. Os governos necessitam pro-
porcionar intervenções em saúde que respondam às necessidades
especiais de cada grupo: serviços de saúde culturalmente aceitá-
veis para os grupos indígenas, que respeitem seus direitos como
cidadãos; serviços de saúde sexual e reprodutiva para as mulhe-
res, desde a concepção até a assistência ao recém nascido; as-
sistência integrada aos adolescentes e adultos jovens que aborde
suas necessidades de desenvolvimento, saúde mental e tendên-
cias a padrões de comportamento de risco; manutenção da quali-
dade de vida dos idosos e sua participação em seu próprio cui-
dado; e garantia de paridade nas políticas e programas de saúde
para homens e mulheres. A assistência para o desenvolvimento
internacional deve se concentrar em atividades de financiamento
que contribuam para reduzir as desigualdades na saúde.

5. Reduzir os riscos e a carga de doenças. Em cada país das
Américas, o perfil epidemiológico está mudando —projeta-se
uma intensificação das mudanças nos anos vindouros — e o
setor de saúde necessita adaptar suas políticas e programas em
conformidade com tanto. A prevenção e o controle das doenças
transmissíveis continuam sendo importantes e devem ser feitos
esforços intensivos para controlar e eliminar as doenças “desa-
tendidas” que tendem a afligir de forma desproporcionada os po-
bres.Ao mesmo tempo, os países necessitaram abordar as princi-
pais causas de doenças e morte: as doenças não transmissíveis
— a diabete, as doenças cérebrovasculares e cardiovasculares, o

câncer, etc. — e as causas externas, como as lesões de trânsito, os
homicídios e outras formas de violência. Com esse fim, as pes-
soas, os setores de saúde e educação, os meios de comunicação e
a sociedade em geral devem promover ativamente modos de vida
e padrões de comportamento saudáveis, dentre os quais os prin-
cipais são a disponibilidade de alimentos, hábitos de alimentação
mais saudáveis, uma maior atividade física, e o abandono do há-
bito de fumar.

6. Fortalecer a gestão e o desenvolvimento dos trabalha-
dores de saúde. Os países da Região, inclusive os mais desenvol-
vidos, assim como as zonas ao interior de todos eles, experimen-
tam escassez crítica de médicos e de pessoal de enfermagem.
Para atender as necessidades crescentes e mutantes de trabalha-
dores de saúde, os governos devem embasar suas políticas e pla-
nos sobre a força de trabalho em saúde em provas referentes a
essas necessidades; buscar a distribuição eqüitativa de trabalha-
dores de saúde para assegurar a disponibilidade de seus serviços
aos mais necessitados; promover condições de trabalho que per-
mitam frear a emigração de trabalhadores de saúde; melhorar a
gestão do pessoal de saúde, e vincular a capacitação dos trabal-
hadores de saúde às necessidades dos serviços desse setor.

7. Aproveitar os conhecimentos, a ciência e a tecnologia.
A investigação permite que os países entendam melhor a relação
existente entre os determinantes da saúde e suas conseqüências
e selecionem intervenções apropriadas e eficazes. O projeto de
políticas de saúde e a realização de programas de saúde devem se
basear nas provas da investigação mais atualizada. Os países
devem encorajar a investigação sobre a natureza e o alcance dos
determinantes sociais da saúde, fortalecer a investigação sobre
medicinas tradicionais e complementarias, vigiar a observância
dos princípios de bioética e assegurar a aplicação eqüitativa das
melhorias científicas e tecnológicas.

8. Fortalecer a segurança sanitária.A segurança individual
e coletiva em todas as Américas se vê ameaçada quando atacam
as pandemias e os desastres naturais e aqueles causados pelo
homem. Os deslocamentos migratórios e as práticas pouco segu-
ras observadas no comércio de alimentos podem acelerar a
transmissão de doenças. Os governos devem se preparar para
atender as emergências sanitárias e os surtos de doenças e estar
prontos para proporcionar socorro quando ocorram. Para preve-
nir e controlar a propagação de doenças dentro e além de suas
fronteiras, os países devem assegurar o cumprimento com a úl-
tima versão do Regulamento Sanitário Internacional. Os esforços
conjuntos entre os setores de saúde e de agricultura devem se
concentrar em prevenir e controlar as zoonoses, incluindo os pre-
parativos para fazer frente a uma possível pandemia de gripe
aviária. Além disso, os países devem colaborar com as organi-
zações internacionais para responder com rapidez e eficácia a
circunstâncias que ameacem a segurança sanitária.
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Perspectivas referentes à ação em saúde
Em sua apresentação da Agenda de Saúde à comunidade in-

ternacional, os Ministros e Secretários de Saúde dos países das
Américas solicitaram encarecidamente “a todos os governos, à
sociedade civil e à comunidade internacional que contribuam
com a cooperação técnica e o financiamento para o desenvolvi-
mento, a considerar esta Agenda como um guia e inspiração para
a formulação de políticas públicas e a execução de ações para 
a saúde, em pró do bem-estar da população das Américas”. Para
apoiar essa declaração, a Secretária da Organização Pan-
Americana da Saúde convidou um seleto grupo de especialistas
internacionais em saúde pública que ofereceram sua orientação
com respeito ao futuro da saúde nas Américas e à execução da
Agenda de Saúde. Em particular, perguntou-se aos especialistas:
“Qual orientação você daria às autoridades normativas e de-
cisórias sobre a execução da Agenda de Saúde para as Améri-
cas e que perspectivas de mudança lhes recomendaria que le-
vassem em conta?” A seguir se apresentam as respostas a esta
dupla pergunta dada por 10 diferentes líderes com profunda ex-
periência no campo da saúde internacional: George A.O. Alleyne,
Stephen Blount e Jay McAuliffe, Paolo Buss, Nils Kastberg, Gus-
tavo Kourí, Sylvie Stachenko, Muthu Subramanian, Ricardo Uauy,
e Marijke Velzeboer-Salcedo. Estas respostas mencionam uma
ampla gama de temas, desde as prioridades epidemiológicas e as
considerações relacionadas com grupos de populações e grupos
de idade, até os desafios para o setor de saúde e para a força de
trabalho sanitária. Há três temas recorrentes: a necessidade de
corrigir as desigualdades em saúde, a importância da colabo-
ração inter-setorial e a cooperação internacional, e a função da
informação, os conhecimentos, a ciência e a tecnologia para ga-
rantir a saúde, que sublinham a riqueza destas perspectivas
sobre o futuro da saúde nas Américas; esses temas são destaca-
dos em todo este capítulo (“Temas recorrentes”).

Comentários do Dr. George A.O. Alleyne
Ao proporcionar orientação às autoridades normativas e deci-

sórias sobre a execução da Agenda de Saúde para as Américas e
as perspectivas de mudança que devem ser lavadas em conta, as-
sumirei que essas pessoas representam o mesmo “tipo” de pes-
soa, de maneira que não haverá nenhuma distinção entre elas em
minha resposta e me referirei a elas, em geral, como “autoridades
normativas”; além disso, assumirei que estas são autoridades
normativas no setor de saúde. Minha resposta compreende seis
“orientações” principais.

Apreciar a natureza da política pública e a função das au-
toridades normativas. O processo de mudança em matéria de
política necessita ser abordado com uma clara compreensão do
processo político. Como assinala Michael Reich em “The Politics
of Reforming Health Policies”(A política da reforma das políticas
de saúde):

A primeira atitude consiste em avaliar as intenções e as ações
políticas dos interessados diretos. Os interessados diretos in-
cluem pessoas, grupos e organizações que tenham interesse
em uma política e a possibilidade de influir nas decisões rela-
cionadas com ela. . . . Em geral são necessárias estratégias po-
líticas para abordar quatro fatores que determinam a factibili-
dade política de uma mudança de políticas. Os quatro fatores
são: atores, poder, posição e percepção.

Com demasiada freqüência, as autoridades normativas em
saúde são ingênuas ao crer que, como sua causa é nobre, suas pro-
postas serão aceitas instantaneamente. Assim, a primeira orien-
tação de importância crítica para as autoridades normativas, em
particular para as novas, é ter consciência da maneira em que se
forma a política pública e dos diferentes interessados diretos par-
ticipantes. A todo custo, devem se abster de substituir o pessoal
técnico, freqüentemente muito competente que têm a sua dispo-
sição. Um dos graves problemas enfrentados no setor de saúde é o
do profissional de saúde antigo que se converteu em autoridade
normativa no setor público sem perceber que sua função mudou.
O reconhecimento da diferença básica entre a política pública em
geral e a política pública saudável é imprescindível. Não há pro-
blema em poder dirigir a política em um campo estreito de saúde,
porém — como a saúde é determinada por muitos fatores fora 
do setor de saúde tradicional — é importante deixar claro que a
política pública saudável, que se reveste importância crítica para
lograr grande parte da Agenda de Saúde, exige um conjunto espe-
cífico de instrumentos, além de compreensão. A autoridade nor-
mativa tem que entender que uma política pública saudável com-
preende insumos técnicos, éticos e políticos e que todos esses
insumos devem ser manejados.A tendência no setor de saúde é se
concentrar exclusivamente nos aspectos técnicos e deixar de lado
os demais. Nenhuma agenda de saúde, por louvável que seja, é in-
dependente de sua solidez técnica ou desejabilidade social, tem
qualquer possibilidade de êxito sem uma clara apreciação da na-
tureza da política pública e da função das autoridades normati-
vas, fatores que, infelizmente, as organizações de saúde que elabo-
ram essas agendas tendem a deixar de enfatizar suficientemente.

Adquirir os instrumentos para expor um argumento em
pró da saúde frente a outros setores. A Agenda de Saúde fala
definitivamente das desigualdades em saúde, os determinantes
da saúde e a necessidade de que a autoridade normativa exponha
o fato de que essas desigualdades e determinantes merecem
atenção. Todavia, a tarefa primordial e de maior importância é
poder articular claramente o valor da saúde ante os demais seto-
res e, assim, diante da sociedade em geral. A Agenda de Saúde
aborda a saúde quase exclusivamente no que diz respeito ao bem
que a saúde representa o que, incontestavelmente, é verdade. To-
davia, se as autoridades normativas sanitárias vão expor um ar-
gumento em pró da destinação apropriada à saúde, têm que fazê-
lo não somente sobre a base da importância essencial da saúde,
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mas também sobre a importância da contribuição da saúde da
população a todos os demais aspectos do desenvolvimento na-
cional. Já está abundantemente claro que até agora temos subes-
timado o valor da saúde para o bem-estar econômico. Se bem
que o fato de recomendar a necessidade de ampliar a proteção so-
cial e a responsabilidade governamental di per se seja correto
desde o ponto de vista ético, de igual ou maior importância é o
argumento de que prover proteção social ajuda as pessoas e as
famílias a evitar que caiam na armadilha da pobreza e que esca-
pem desta última, pontos que se revestem de importância crítica
tanto econômica como política. Há provas mais do que pontuais
que servem para testemunhar a deficiência das exposições sobre
o setor de saúde nos fóruns onde se adotam as decisões referen-
tes à destinação de recursos. Esta falta de persuasão da parte do
setor de saúde têm como resultado direto a atribuição perma-
nentemente baixa de recursos à saúde nas Américas. Portanto,
a autoridade normativa deve ter os instrumentos necessários
para expor um argumento em favor do valor decisivo da saúde e,
a menos que esse argumento seja convincente, a Agenda de
Saúde não terá recursos adequados e, portanto, não cumprirá
suas expectativas. Agora temos os instrumentos que nos permi-
tem expor um argumento a favor da função da saúde no desen-
volvimento humano, e as organizações que impulsionam a
Agenda de Saúde têm a responsabilidade de dotar a autoridade
normativa com esses instrumentos.

A autoridade normativa pode demonstrar o benefício que as
intervenções apropriadas em saúde significarão, ao comparar in-
tervenções que tenham o mesmo denominador; por exemplo, o
abandono do hábito de fumar poderia ser avaliado no que diz res-
peito ao custo por ano de vida ajustado em função da deficiência
(AVAD) evitado ou por outra medida de saúde, da mesma forma
que se poderia avaliar a cirurgia de revascularização coronária,
posto que ambas empregariam o mesmo denominador. Com o
fim de comparar as intervenções em saúde com as realizadas em
outros setores, contudo, as autoridades normativas devem poder
apresentar dados que mostrem o custo-beneficio relativo da
saúde e da atividade ou do programa não relacionado com ela.
Por exemplo, como uma autoridade normativa em saúde poderia
expor um argumento para apoiar o controle das doenças não
transmissíveis diante argumentos competitivos para construir
novas estradas?

Ao fazer um vago chamamento à colaboração inter-setorial
que, na realidade, é necessária para abordar muitos dos compo-
nentes da Agenda de Saúde, a autoridade normativa freqüente-
mente está em uma situação de mendicância em lugar de sócio
em igualdade de condições que busca a colaboração de outros se-
tores para uma política pública saudável. As doenças não trans-
missíveis, destacadas na Agenda de Saúde, representam um exce-
lente exemplo da necessidade de política pública saudável e de
colaboração inter-setorial. Os instrumentos para a prevenção e o
controle primários de muitas, se não da maioria destas doenças
está fora do setor de saúde tradicional; por exemplo, a aplicação

de impostos sobre o tabaco, em geral, não está nas mãos da
autoridade normativa de saúde e as soluções para toda uma
gama de problemas de saúde exigem modificações das políticas
sobre comércio e agricultura. A participação inter-setorial na
promoção da saúde só pode ser conseguida caos seja exposto o
argumento de que a saúde tem um valor que vai além do essen-
cial ou constitutivo.

Enfatizar a informação como recurso chave. É de importân-
cia crítica prestar atenção muito cuidadosa à coleta de dados
apropriados e, a partir deles, à geração de informações.A necessi-
dade de dados e informações confrontará à autoridade normativa
a cada passo e, em realidade, o argumento a favor da saúde da
forma esboçada anteriormente só poderá ser exposto a partir 
de dados confiáveis regularmente coletados: o valor dos dados au-
menta quando são coletados de forma regular com certa periodi-
cidade estabelecida. Agora existem provas do custo-eficácia da
informação como intervenção para assegurar os bons resultados
em saúde. Todo chamamento sério para acabar com as desigual-
dades deve ser baseado primeiramente em uma demonstração
das desigualdades e a autoridade normativa deve entender a dife-
rença entre estes dois conceitos. A Agenda de Saúde enfatiza os
determinantes da saúde e as desigualdades em saúde e pede aos
governos que os abordem. Contudo, qualquer programa satisfató-
rio para abordar a desigualdade depende de uma determinação
prévia das desigualdades, sua gênese e seus fatores contribuintes
ou de risco modificáveis. Um chamamento a acabar com a desi-
gualdade se torna vazio sem a capacidade de ajuntar os dados
pertinentes e de vigiar os resultados de qualquer intervenção que
se apliquem aos fatores de risco modificáveis. A autoridade nor-
mativa deve ser orientada para entender a diferença entre a eqüi-
dade vertical e horizontal — ou seja, tratar a todos por igual e
concentrar-se nos mais necessitados — posto que os enfoques
corretivos são muito diferentes. Em todo caso, cada enfoque de-
pende da existência de um bom sistema de informação para saber
o que “afeta às pessoas” e poder conseqüentemente abordar esse
conhecimento.

Establecer prioridades. Se abordarmos cada problema ao
mesmo tempo e com o mesmo grau de urgência ou prioridade,
o resultado será um caos. Pronto será óbvio para a autoridade
normativa que a mudança ocorre somente em resposta a inter-
venções específicas, de maneira que deve ficar claro quem é
responsável por introduzir e vigiar essas intervenções. As inter-
venções disponíveis dentro do setor de saúde para abordar os
determinantes da saúde, diminuir as desigualdades em saúde e
reduzir o risco e a carga da doença são de dois tipos — as que
abordam problemas específicos e as que fortalecem o sistema de
saúde — e os enfoques para ambos os tipos têm seu lugar den-
tro da Agenda de Saúde. Todavia, a autoridade normativa não
deve se deixar levar por uma discussão inútil sobre a importân-
cia relativa de abordar intervenções específicas para determina-
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das doenças comparada com a de aplicar medidas para fortalecer
o sistema de saúde. O modelo de funções essenciais de saúde pú-
blica mostra claramente a necessidade de um duplo enfoque.

Hoje em dia dispomos de excelentes instrumentos para deter-
minar as prioridades que devem ser abordadas na prevenção e
no controle da enfermidade e na governança do sistema de saúde
e, com essa finalidade, a análise de custo-eficácia pode se reves-
tir de importância crítica. Como conseqüência, por exemplo, a
autoridade normativa poderá determinar os custos de oportuni-
dade e deixar de utilizar uma intervenção eficaz em função dos
custos para abordar um problema de doença que afete grave-
mente a população. Além disso, será possível determinar que in-
tervenções ou programas têm um custo-eficácia tão baixo que
seu uso e continuidade deveria ser examinado e justificado seria-
mente. Contudo, cabe enfatizar que as análises de custo-eficácia,
apesar de serem um instrumento essencial para a autoridade
normativa, serão apenas um dos fatores que deverão ser levados
em conta ao se escolher entre prioridades. Por infelicidade, a au-
toridade normativa terá que enfrentar a realidade de que para al-
gumas condições de saúde da população, como os problemas de
saúde mental, na atualidade existem poucas intervenções efica-
zes em função dos custos disponíveis no plano pessoal e que pra-
ticamente não existem no âmbito da população.

Ser realista e evitar a fantasia. A autoridade normativa fre-
quentemente deverá confrontar esquemas extremamente atrati-
vos projetados por pessoas muito bem intencionadas, mas que
não apreciam a natureza das forças sociais emergentes, como a
globalização e a crescente desigualdade de poder e dos mercados.
O campo dos recursos humanos e a força laboral sanitária é um
deles. Neste campo tão crítico, é preciso ter uma grande dose de
realismo quanto aos vários temas, entre eles, a migração. Chegou
o momento que a comunidade sanitária se dê conta de que é im-
possível impedir que as pessoas se desloquem livremente; do
mesmo modo, é irreal pensar que os países desenvolvidos desis-
tiram de importar trabalhadores de saúde treinados e que este
tráfico possa ser regulado no âmbito internacional. Mais realista
seria um enfoque que abordasse os fatores sobre os quais a auto-
ridade normativa tem algum controle. De maneira similar, é ne-
cessária uma boa dose de realismo ao se confrontar as aspirações
louváveis, mas freqüentemente irreais, que tendem a caracterizar
as agendas de saúde em geral.

Ser paciente. No que se refere às perspectivas de mudanças
que as autoridades normativas devem levar em conta, insto-lhes
encarecidamente a terem paciência, já que as mudanças que
afetarão a execução da Agenda de Saúde podem ser incrementais
e evolutivas mais do que repentinas. Seguramente, uma mudança
importante ocorrerá com o poder e a influência crescente dos
atores do setor não governamental dentro e fora do Estado; as au-
toridades normativas do campo da saúde pública terão que bus-
car ativamente um modus vivendi com os demais atores estatais

do âmbito não governamental. Nem o governo nem o setor pú-
blico podem realizar todas as atividades necessárias para a
Agenda de Saúde. A autoridade normativa do setor de saúde ne-
cessitará de bastante paciência e aptidão de negociação para tra-
tar com estes novos atores. Por último, a autoridade normativa
também necessitará paciência ao interagir com a arquitetura in-
ternacional mutante, dado o crescente número de organismos in-
teressados em saúde. A solução local está em na autoridade nor-
mativa ter a paciência e o valor de insistir na excelência do plano
local e convencer aos demais a cumprir o mesmo. A função dire-
tiva da autoridade normativa em saúde não se restringirá a nen-
hum organismo determinado, mas sim se ampliará a todos os
atores no campo da saúde no âmbito nacional.

Para terminar, gostaria apenas de agregar a esta série de orien-
tações a expressão de minhas mais fervorosas esperanças de 
que a Agenda de Saúde tenha êxito, como se comprovará pela
melhora mensurável da saúde dos povos das Américas.

Dr. George Alleyne
Diretor Emérito, Escritório Sanitário Pan-americano

Enviado especial das Nações Unidas sobre
o HIV/AIDS no Caribe

Reitor, Universidade das Índias Ocidentais
Presidente, Comissão sobre Saúde e Desenvolvimento

no Caribe

Comentários dos Drs. Stephen Blount e
Jay McAuliffe*

Um desafio fundamental para as autoridades normativas e de-
cisórias nacionais no campo da saúde encarregadas de colocar
em prática a Agenda de Saúde para as Américas, 2008–2017, é
transformar eficazmente as “áreas de ação” propostas em ação
real. Como ponto de partida, cada país necessitará estabelecer
seu próprio plano de implementação. Também necessitará apli-
car regularmente um instrumento de vigilância objetivo, de uso
fácil e transparente para cada área de ação, enfoque que docu-
mentará o statu quo ao começo e ao grau de progresso obtido an-
teriormente. Convirá empregar o mesmo instrumento para moti-
var as instituições apropriadas para que tomem as medidas
contínuas necessárias.

Temas transversais. Os Ministérios de Saúde devem buscar
compromisso e associações com outras organizações relacionadas
com a saúde em campos de interesse parcialmente coincidente.
Se bem que os Ministérios de Saúde estejam nas melhores con-
dições de exercer a liderança no setor de saúde, é pouco provável
que possuam todos os recursos necessários para poder respon-
der cabalmente a todas as áreas de ação. Outros organismos
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públicos, instituições acadêmicas, organizações não governa-
mentais e empresas no setor privado podem ajudar aos Ministé-
rios de Saúde nesses campos. Todavia, requer-se o compromisso
do Ministério de Saúde para apoiar essas associações, plena
compreensão pela instituição associada dos resultados desejados
e um compromisso para consegui-los, assim como um conjunto
de termos de colaboração acordados e bem estabelecidos.

Abordar os determinantes da saúde. Ainda que o setor de
saúde tenha uma capacidade limitada para abordar muitos de-
terminantes da saúde, como a pobreza e a educação, os determi-
nantes ambientais têm um enorme efeito na saúde em muitos
países em desenvolvimento e apresentam oportunidades de mo-

dificação. Deve-se pedir a colaboração com outros setores —
abastecimento de água e saneamento, educação, agricultura e re-
gulação ambiental, somente para citar alguns — como meio de
conseguir ambientes saudáveis.

Aproveitar os conhecimentos, a ciência e a tecnologia.
Para entender totalmente os problemas de saúde que mais ne-
cessitam ser abordados e os métodos mais eficazes para fazê-lo,
é preciso estabelecer uma cultura institucional dentro do setor de
saúde pública que valorize a informação de alta qualidade, exija
essa classe de informação e desenvolva a capacidade para gerá-
la, ou seja, a busca da epidemiologia e a investigação aplicadas.
As autoridades normativas devem ter pessoal que possa exami-
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Corrigir as desigualdades em saúde e no direito à saúde.

Devemos nos focalizar na questão essencial que constitui o substrato dos problemas mais inquietantes que nossos países
enfrentam: a impossibilidade que quase a metade dos habitantes da América Latina e do Caribe tem de usufruir dos benefícios do
desenvolvimento humano e, portanto, sua relegação a um grau de desigualdade inaceitável.

—Paolo Buss

. . . Para todo o que se refere ao desenvolvimento da saúde pública existe uma condição conceitual que se baseia no acesso à
saúde de toda a população, independentemente de seu nível econômico, vínculo trabalhista, raça, localização em território nacional
ou outros fatores afins.

—Gustavo Kourí

As autoridades normativas deverão assegurar que se preste a devida atenção a que se consiga maior eqüidade em saúde
nesses grupos da população [afro-descendentes e populações indígenas] para que seja comparável com a predominante no resto
da população . . . devemos enfatizar a “cobertura” para indicar a necessidade de que os serviços de saúde cheguem além do
“acesso” e gerem demanda para assegurar a cobertura.

—Nils Arne Kastberg

A autoridade normativa deve se orientar para entender a diferença entre a eqüidade vertical e horizontal — ou seja, tratar a
todos por igual e se concentrar nos mais necessitados — posto que os enfoques corretivos são muito diferentes. Em todo caso, cada
enfoque depende da existência de um bom sistema de informação para saber o que “afeta às pessoas” e poder, conseqüentemente,
abordar esse conhecimento.

—George Alleyne

Essa maior desigualdade seguramente se produzirá, a menos que se reexamine o marco regulador vigente para levar em conta
a situação dos países com graves limitações de recursos, que desde agora lhes impedirão de ter acesso aos novos instrumentos diag-
nósticos e terapêuticos que o futuro trará.

—Ricardo Uauy

A execução da Agenda deve se enfocar em dois objetivos: (1) melhorar a saúde e o bem-estar da gente; e (2) reduzir as desi-
gualdades evitáveis em saúde e em assistência de saúde ao abordar os determinantes básicos e os requisitos em matéria de saúde.

—Muthu Subramanian

No que diz respeito aos esforços para diminuir as desigualdades em saúde entre os países e no interior dos mesmos, o UNIFEM
concorda enfaticamente com a distinção da saúde sexual e reprodutiva feita na Agenda como questão prioritária nas Américas.

—Marijke Velzeboer-Salcedo



nar as publicações de saúde e traduzir os resultados das investi-
gações mais recentes em um guia apropriado para uso das auto-
ridades decisórias nacionais em orientação de planos de progra-
mas e a execução de atividades de saúde. O estabelecimento 
de programas de capacitação epidemiológica sobre o terreno tem
sido uma estratégia bem sucedida para que os Ministérios de
Saúde possam ampliar sua capacidade de coletar dados de 
alta qualidade e transformá-los em informação e conhecimentos
aplicados às necessidades existentes nos programas. Estes pro-
gramas têm realizado investigações rápidas sobre surtos de
doenças, que são necessárias para entender essas crises e para
definir as medidas mais eficazes para controlá-las. Ainda que a
coleta de estatísticas essenciais e de dados de vigilância tenha
sido por longo tempo uma função habitual dos Ministérios de
Saúde, a incorporação da investigação operacional em seu exer-
cício é limitada e precisa ser ampliada. Ao incluir-se o setor de
saúde pública com maior freqüência em iniciativas para abordar
as doenças não transmissíveis, será importante estabelecer uma
base de provas fundada em sólidas investigações para o êxito de
novas estratégias que busquem influir nos padrões de comporta-
mento relacionados com a saúde de importância crítica para os
avanços necessários nesse campo. A investigação deve ser usada
para orientar a formação de comunicações de saúde e a comer-
cialização da mesma e para avaliar os resultados logrados.

O planejamento para a avaliação e o uso ampliado de tecnolo-
gias novas e eficazes no setor de saúde pública são críticos; entre
os exemplos cabe citar novas vacinas, estudos de diagnóstico rá-
pido, sistemas de informação geográfica e instrumentos de tec-
nologia de informação. As autoridades decisórias do setor de
saúde pública devem se manter a par do desenvolvimento de
novas tecnologias e serem inovadoras na busca de oportunidades
para aplicá-las visando abordar com mais eficácia os problemas
de saúde prioritários.

Fortalecer a segurança sanitária. Para abordar as ameaças
para a saúde pública e as emergências nesse campo, é crítico dis-
por de capacidade institucional para executar com eficácia inter-
venções em comunicação de riscos e mobilização social. Os princí-
pios para essas intervenções e os métodos para realizá-las devem
ser incorporados aos planos de segurança da saúde pública. Seja
em resposta a crises resultantes da gripe pandêmica, surtos gra-
ves de etiologia desconhecida e desastres naturais, os países ne-
cessitam ter uma capacidade estabelecida para realizar funções
de comunicação de riscos e mobilização social quando chegar o
momento.

Em épocas de crises, as redes regionais podem atender impor-
tantes necessidades, e seu desenvolvimento deveria ser promo-
vido. A rede de programas de capacitação em epidemiologia
sobre o terreno na América Central é um bom exemplo: assisti-
mos a determinados países em sua resposta a desastres naturais
de grande magnitude (por exemplo, o recente terremoto ocorrido
em El Salvador), exposições tóxicas (por exemplo, a experiência

no Panamá com medicamentos contaminados com dietilengli-
col, DEG) e a necessidade de fortalecer a capacidade para res-
ponder a uma pandemia de gripe.

Reduzir os riscos e a carga de doença. A Agenda de Saúde
para as Américas reconhece devidamente a necessidade de am-
pliar os esforços para se concentrar nas doenças não transmissí-
veis. É indispensável promover padrões de comportamento e
modos de vida saudáveis que contribuam para a prevenção das
doenças não transmissíveis; o público deve avançar de sua atual
etapa de conscientização sobre as doenças não transmissíveis
para a etapa de ação que modifica os padrões de comporta-
mento. Os países devem fortalecer a investigação operacional e as
diretrizes para a prática da comunicação para a saúde e a comer-
cialização desta última que ajude a identificar as necessidades e
preferências do público em temas de informação, produtos e re-
cursos que apóiem a adoção de padrões de comportamento mais
saudáveis. É preciso adotar um sistema de vigilância regular da
prevalência dos principais padrões de comportamento arriscado
para avaliar a eficácia das atividades de prevenção.

As autoridades normativas e decisórias necessitam enfatizar
mais as lesões como problema de saúde pública e ampliar o enfo-
que sobre este conceito além dos “acidentes de tráfico”. As esti-
mativas da OMS para 2002 na América Latina e no Caribe mos-
tram que as taxas de anos de vida ajustados em função da
deficiência ( AVAD) por lesões representam tipicamente de 10 a
20% do total das taxas de AVAD. Tem sido formuladas recomen-
dações para os sistemas de vigilância que proporcionaram dados
descritivos básicos sobre as lesões e podem levar a descobrir
oportunidades para intervenções eficazes. A colaboração com
outros setores — como os de transporte e de justiça — melho-
rará a coleta de dados e a formulação de intervenções.

Deve-se ter cuidado de para se estar atento para que não se di-
minua o compromisso existente para combater as doenças trans-
missíveis. No caso das doenças desatendidas como a oncocercose
e a filariase linfática, que têm programas de eliminação estabele-
cidos, é preciso reafirmar os compromissos dos países e consoli-
dar seus esforços para conseguir este objetivo. Devem-se divulgar
amplamente as estratégias bem sucedidas, como a distribuição
em grande escala de ivermectina doada para o tratamento da fi-
lariase linfática. As doenças desatendidas que, no geral, afetam
aos segmentos mais vulneráveis ou marginalizados da popu-
lação, merecem atenção prioritária para conseguir melhor eqüi-
dade em saúde.

O êxito dos programas de imunização nas Américas — a erra-
dicação da varíola e da poliomielite, a eliminação do sarampo, as
atividades em curso para a eliminação da rubéola — estabelece
a base para a introdução de novas vacinas e a evolução dos pro-
gramas de imunização desde a criança até a família. As ativida-
des de vacinação complementares, como a Semana de Vacinação
da OPAS nas Américas, deve ser apoiada para reduzir as desi-
gualdades e assegurar a proteção para quem carece de acesso
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imediato e assistência de saúde. Quando possível, deve-se consi-
derar a possibilidade de integrar outros serviços durante as cam-
panhas de imunização.

Fortalecer a gestão e o desenvolvimento dos trabalhado-
res de saúde. É preciso ampliar as atitudes e os conhecimentos
da força de trabalho em saúde pública e assistência de saúde para
que a educação e a capacitação sejam acessíveis em meios onde
haja limitações de recursos e de tempo. As novas formas de pro-
porcionar informação e capacitação baseada em aptidões aos
trabalhadores de saúde em seu lugar de residência e de trabalho
lhes permitirá permanecer nas comunidades onde mais são ne-
cessários. A expectativa de tecnologias ampliadas de informação
e comunicação, junto com outras inovações, desempenhará uma
função importante na oferta de oportunidades de educação e
capacitação nos campos da saúde individual e pública a uma po-
pulação mais ampla.

A capacitação em saúde pública deve estar no centro dos es-
forços feitos para melhorar a gestão dos sistemas de saúde pú-
blica — particularmente nos novos campos programáticos — e
as ameaça emergentes. Um objetivo prioritário para essa capaci-
tação deve ser o apoio prestado aos trabalhadores dedicados a
elaborar a base científica para novas intervenções, que têm a res-
ponsabilidade de administrar esses programas.

Stephen B. Blount, M.D., Diretor de M.P.H., Escritório 
de Coordenação da Saúde Mundial

e

Jay McAuliffe, M.D., M.P.H.
Chefe Interino, Seção de Coordenação Geográfica 

e Programática
Divisão de Coordenação de Preparativos e Programas

Mundiais (proposta) 

Escritório de Coordenação da Saúde Mundial dos
Centros para o Controle e a Prevenção das Doenças

Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

Estados Unidos da América
Atlanta, Geórgia

Comentários do Dr. Paolo Buss
Qualquer visão do futuro da saúde nas Américas não deve se

concentrar exclusivamente na busca de aperfeiçoamento dos sis-
temas de saúde e na melhora da qualidade dos serviços de as-
sistência de saúde. No melhor dos casos, esse enfoque perpetua-
ria a situação regional de saúde em sua forma atual ou talvez em
algum sistema que apenas seria um pouco melhor. Devemos nos
enfocar na questão essencial que constitui o substrato dos pro-
blemas mais inquietantes que nossos países enfrentam: a impos-
sibilidade que quase a metade dos habitantes da América Latina
e no Caribe tem de usufruir dos benefícios do desenvolvimento

humano e, por fim, sua relegação a um grau de desigualdade
inaceitável.

Na América Latina e no Caribe, o progresso em direção à re-
dução da pobreza tem procedido a um ritmo relativamente lento,
em que transcorreu cerca de 60% do período proposto (1990–
2015) e, a duras penas, logrou-se mais de 30% da redução pre-
vista. No país da Região que melhor conheço, o Brasil, o pro-
gresso foi muito maior, conseguindo-se quase 80% da meta,
graças a eficazes projetos sociais e à expansão da cobertura dos
serviços de saúde. Contudo, esse progresso se viu comprometido
pela persistência de grandes desigualdades de renda no país, que
debilitam os laços de integração social e reduzem os níveis de ca-
pital social e de participação política.

Nesse contexto, e levando-se em conta os Objetivos do Desen-
volvimento do Milênio, vale a pena assinalar que, ainda que três
dos oito objetivos se relacionem à saúde, o primeiro deles é erra-
dicar a pobreza extrema e a fome, sem o qual é duvidoso que se
possa progredir para se conseguir os demais.Ao refletir sobre essa
associação, a Organização Mundial da Saúde assinalou recente-
mente o fato de que os países mais pobres do mundo terão difi-
culdade em conseguir atingir os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio e de que, em muitos deles, observar-se-á um estanca-
mento do progresso, medido pelos respectivos indicadores.

Em décadas recentes, o enfoque em melhorar as condições de
saúde tem se centrado na reforma do sistema de saúde, visando
enfrentar a dívida social e buscar a possibilidade de ajustar os
custos crescentes às limitações impostas pelos setores econômi-
cos. Não obstante, é obvio que este enfoque exclusivamente seto-
rial não parece ser suficiente para alcançar a universalidade,
acessibilidade e inclusão em saúde a que toda a população tem
direito.

A crise no setor de saúde não é necessariamente um reflexo de
seu fracasso irremediável ou de sua deterioração irreversível. Ao
invés, o problema está na dificuldade de superar o status quo,
com dirigentes que se limitam a sua perspectiva convencional e
resistem à emergência evolutiva de um novo espaço potencial.
Ao mesmo tempo, a globalização tem importantes efeitos desfa-
voráveis que restringem a livre determinação de políticas dos 
Estados-Nações, o que leva a uma forma de colonialismo que
subordina o desenvolvimento de nossos países à influência de
orientações e políticas estrangeiras.

Entretanto, desde um ponto de vista mais positivo, a incorpo-
ração progressiva do conceito dos determinantes sociais da
saúde e o correspondente aumento das atividades de promoção
da saúde darão mais oportunidades para melhorar a qualidade
de vida de muitos grupos da população na Região. Entre os fato-
res que mais influenciam sua saúde está uma ampla gama de
condições sociais e econômicas: pobreza, injustiça, falta de edu-
cação, falta de proteção social, nutrição deficiente, exclusão e dis-
criminação social, discriminação por questões de gênero, mora-
dias inadequadas, deterioração urbana, falta de água potável,
violência e falta ou deficiência dos serviços de assistência à
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saúde. A reorientação política da maioria dos governos da Amé-
rica do Sul deve ser mais sensível a estes fatores e pode levar a in-
troduzir mudanças favoráveis nesses campos.

Nesse contexto, merecem ser mencionadas duas importantes
iniciativas que podem atenuar as condições desfavoráveis assina-
ladas.Ambas se baseiam em uma renovação do conceito da saúde
como bem público — o objetivo das políticas públicas elabora-
das com a participação coordenada de diferentes segmentos da
população — em contraste com o conceito da saúde como bem
privado, produzido na forma de assistência médica individual e
governada pelas regras do mercado, um conceito que orientou
muitas reformas de saúde realizadas na Região, particularmente
nos anos noventa. A primeira dessas iniciativas é a participação
social que, à medida que se tem propagado pela Região, tem re-
forçado o valor de se dar poder à sociedade com um todo. A se-
gunda iniciativa se concentra no desenvolvimento da coorde-
nação inter-setorial eficaz, como estratégia governamental para
uma ação mais coesiva e forte baseada em um diálogo franco
entre os setores social e econômico.Ambas as iniciativas poderão
contribuir para superar as restrições sociais na América Latina e
no Caribe, ao abrir um novo enfoque para a governança onde toda
a sociedade, não apenas os poderes políticos que possam existir,
promova a consecução coletiva de soluções na busca de objetivos
comuns compartilhados.

Permitam-me fazer referência novamente às experiências de
meu país ao citar exemplos de intervenções realizadas com êxito,
ainda que esteja seguro de que existam exemplos similares, com
resultados igualmente frutíferos, em outros países da América
Latina e do Caribe. No Brasil, a participação social tem conse-
guido grandes progressos, graças a uma ampla rede de Conselhos
Municipais de Saúde que tem se integrado em um esquema tri-
partite junto com as jurisdições estatais e nacionais. Também
tem sido eficaz o programa de saúde da família, que hoje em dia
cobre 60% da população e que se destina a alcançar a metade da
população restante até o final da presente década, e o programa
de controle da infecção pelo HIV/Aids, que tem enfatizado a pre-
venção da doença, a produção e distribuição gratuita de medica-
mentos disponíveis a todos os pacientes e uma vigilância epide-
miológica integral, enfoque adotado em vários outros países. Por
último, os programas de imunização e de lactância materna têm
se ampliado com excelentes resultados, o mesmo que os bancos
de leite humano, estratégia muito utilizada em todo o país.

No âmbito internacional, nas cúpulas regionais de integração,
os países da América Latina e do Caribe podem opor resistência
a governança geral e conseguir, em um contexto de solidariedade
regional, condições que apóiem as políticas locais; unir forças
para acabar com o protecionismo dos países mais poderosos; e
cooperar entre si para conseguir uma maior auto-suficiência
para confrontar as exigências do desenvolvimento humano em
geral e da saúde em particular. A convergência dos interesses da
política exterior com os da saúde pode favorecer enormemente
seu desenvolvimento, como se vê no exemplo do Convênio Marco

para o Controle do Tabaco; a execução do Regulamento Sanitário
Internacional; a Estratégia mundial sobre regime alimentar, ati-
vidade física e saúde; a provável adoção da resolução da OMS
sobre os Direitos de Propriedade Intelectual; e o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia no campo da saúde.

De forma similar, no plano internacional, a recente promoção
da Década dos recursos humanos em saúde tem servido de cata-
lisador importante para a execução, nas esferas internacionais 
e nacionais, de uma série de medidas destinadas a equilibrar o
problema da falta e da distribuição deficiente de profissionais de
saúde, e a reorientar a preparação desses profissionais para aten-
der as necessidades reais da população. Os frutos dessa iniciativa
já tem começado a surtir efeito nos programas que introduzem
novos conteúdos teóricos na formação acadêmica, diversificam
os campos de prática dos estudantes e promovem novas orien-
tações pedagógicas. Sem dúvida alguma, estas experiências, in-
fluíram nas ações de saúde em nossa Região e ao redor do
mundo. Nesse aspecto também, é digno de menção o programa
apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para
formar uma massa crítica de auxiliares de enfermagem, uma me-
todologia de capacitação em grande escala que levou à agregação
de 350.000 trabalhadores ao sistema de saúde e que se pensa em
aplicar para a formação de técnicos de nível intermediário.

À medida que estas iniciativas procedem em um ritmo acele-
rado, continuaremos vivendo com vários problemas, posto que a
Região ainda passa por um período de transição epidemiológica
caracterizado pela coexistência dos problemas do subdesenvolvi-
mento com os do mundo desenvolvidos.

De tudo isto se depreende que continuaremos dependendo
das grandes companhias farmacêuticas para a aquisição de uma
ampla variedade de medicamentos e abastecimentos porque não
contamos com o devido desenvolvimento em investigação e tec-
nologia que nos permitirá alcançar certa independência, na pro-
dução não só dos medicamentos existentes, mas também de al-
guns novos para poder acompanhar com autonomia os avanços
da ciência. A escassa importância que os países atribuem à coor-
denação inter-setorial significa que na maioria deles o setor de
saúde não pode influir no desenvolvimento tecnológico.

Continuaremos enfrentando crescentes problemas resultantes
do aquecimento da Terra, particularmente no Caribe e América
Central, ainda que os efeitos deste fenômeno se propaguem para
outras zonas. Não obstante, é pouco o que podemos fazer exceto
reconhecer que a causa do aquecimento da Terra emana da de-
gradação ambiental não em nossos países, mas sim no mundo
desenvolvido. Não menos importante é a crescente ameaça da
violência urbana na América Latina e no Caribe causada predo-
minantemente pelo narcotráfico e pelos acidentes, problemas
que têm alcançado proporções alarmantes em alguns países.

Enquanto isso continuaremos firmes em nosso compromisso
de eliminar as influências desfavoráveis para a saúde de nossas
populações e combater a pobreza, a exclusão social, a violência e
a degradação ambiental. Igualmente continuaremos empenha-
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dos em um esforço conjugado multi-setorial e uma maior parti-
cipação social, com a esperança de conseguir um futuro melhor
para a América Latina e o Caribe, com mais saúde e melhor qua-
lidade de vida.

Dr. Paolo Buss
Presidente

Fundação Oswaldo Cruz
Rio de Janeiro, Brasil

Comentários do Dr. Nils Arne Kastberg
A UNICEF está satisfeita com esta Agenda de Saúde para as

Américas, com sua alienação com os objetivos da Declaração 
do Milênio e com seu sólido enfoque nos valores referentes aos
direitos humanos, à universalidade, ao acesso e à inclusão; na
solidariedade pan-americana; na eqüidade em saúde; e na parti-
cipação. A UNICEF acolhe com particular satisfação as impor-
tantes referências às crianças e adolescentes na Agenda. Conside-
ramos que o trabalho dos Ministérios de Saúde e da Organização
Pan-Americana da Saúde é de fundamental importância para 
o bem-estar das crianças e suas mães na Região. Dentro desta
perspectiva geral favorável, quisemos oferecer a seguinte orien-
tação complementar à proporcionada na Estratégia de Saúde às
autoridades normativas e decisórias que tenham a cargo a exe-
cução desta Agenda.

Fazer dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio uma
realidade em nível local para abordar as disparidades em
matéria de saúde. A Agenda de Saúde sublinha a importância
da alienação com a Declaração do Milênio e enfatiza as desigual-
dades que devem ser abordadas. Portanto, será importante esta-
belecer pontos de referência e vigiar o progresso em direção a se
lograrem todos os ODM, não apenas como por meios nacionais,
mas também como expressões da realidade em nível local. A im-
portância de formular medidas que desagreguem dados com o
propósito de que os serviços de saúde pública possam vigiar o
progresso e os resultados dos ODM em nível local estão bem ilus-
trados pelo exemplo dado na Agenda, devido ao fato de que 40%
dos municípios da América Latina e do Caribe não alcançam a
meta de imunização que consiste em vacinar regularmente 95%
das crianças menores de 1 ano de idade.A desagregação de dados
poderia ajudar aos Ministérios de Saúde a advogar mais energi-
camente pela disponibilidade de recursos para fortalecer os ser-
viços de saúde nas regiões onde os resultados de saúde sejam
mais fracos.

Proporcionar o “contexto da gente”. As autoridades norma-
tivas e decisórias do setor de saúde deverão prestar atenção
particular ao “contexto da gente” para poder fortalecer o em-
penho posto na prevenção das tendências pouco saudáveis. Entre
outras considerações fundamentais da geografia humana cabe
citar as seguintes: o número de gestações e de crianças nascidas,

o alto número de gestações de adolescentes, o número e a por-
centagem de crianças que sofrem de desnutrição crônica e assim
sucessivamente.

Abordar a violência. Será importante dar especial conside-
ração à participação da saúde na detecção prematura da violên-
cia dentro da família e ao drama que os serviços de saúde en-
frentam em sua interação com os outros serviços do Estado que
têm a responsabilidade de proteger as mulheres e as crianças,
mas que não a cumprem. O vínculo entre a violência, o abuso se-
xual e o incesto se comprova pela assombrosa cifra que indica
que atualmente 20% das gestações — quase todas indesejadas
— ocorrem em adolescentes. A contribuição da OPAS e da OMS
ao Estudo das Nações Unidas sobre a violência contra as crianças
apresentado na Assembléia Geral em 11 de outubro de 2006 
foi decisiva. Nesse estudo estima-se que na América Latina e no
Caribe 80.000 pessoas menores de 18 anos morrem anualmente
como resultado da violência dentro da família. É de importância
crítica continuar prestando atenção à notificação desses casos, às
medidas de acompanhamento que os diversos serviços de saúde
precisam tomar, e à traumática situação que ter que presenciar
isso dia após dia representa para o pessoal de saúde, freqüente-
mente sem a assistência de outros serviços setoriais. Com fre-
qüência cada vez maior em certos meios urbanos da Região, a
principal causa de hospitalização de adolescentes são as lesões
causadas pela violência. As autoridades normativas e decisórias
devem se assegurar de que a violência desta natureza, observada
durante o trabalho cotidiano dos serviços de saúde, seja captada
e cuidada sistematicamente e que se tomem as medidas de
acompanhamento necessárias.

Tendências nas respostas do sistema de saúde: mobilização
para a promoção da saúde. As autoridades normativas se bene-
ficiariam do conhecimento dos exemplos dos países da Região
onde a promoção da saúde tenha tido êxito. A oficina da UNICEF
no Brasil considera que as 27.000 equipes de promoção da saúde
nesse país cobrem uns 70 milhões de pessoas: um excelente exem-
plo de mobilização em pró da saúde. A Campanha de Vacinação
das Américas promovida pela OPAS e apoiada pela UNICEF é
outro exemplo de mobilização para a prevenção das doenças que
cobriu a uma infinidade de pessoas até agora desatendidas. Poder-
se-ia conseguir a participação dos jovens nas atividades de pro-
moção da saúde como outra estratégia para transmitir mensagens
que reforcem mais os serviços preventivos ao invés dos curativos.

Os afro-descendentes e as populações indígenas na
América Latina. Em relação à média das populações, os afro-
descendentes na América Latina, que representam uns 150
milhões de pessoas, enfrentam diferenças nos indicadores de
saúde que são similares às observadas nas populações indígenas,
cujo número chega a cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. As au-
toridades normativas deveram assegurar que se preste a devida
atenção à consecução de maior eqüidade em saúde nesses gru-
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pos da população para que seja comparável com a predominante
no resto da população.

A desnutrição crônica e a mãe jovem.A desnutrição crônica
não é parte dos 48 indicadores dos ODM no ODM 1b, Fome. Por
meio do trabalho interinstitucional das Nações Unidas e do in-
forme conjunto apresentado pelas Nações Unidas às Américas
em 2005 sobre os ODM, coordenado pela CEPAL, a Equipe de
Diretores Regionais das Nações Unidas na América Latina e no
Caribe chegou à conclusão de que o indicador de desnutrição
crônica era o mais pertinente para que nossa Região medisse o
progresso com relação ao ODM 1b. Portanto, ao executar a Estra-
tégia de Saúde para as Américas, a UNICEF recomenda que se
preste atenção particular a este assunto. Consideramos que o
maior enfoque na mãe adolescente — particularmente durante
os nove meses anteriores ao nascimento e dos 9 aos 36 meses
posteriores ao mesmo — confere importância crítica para várias
medidas importantes de promoção da saúde, detecção prema-
tura e prevenção de problemas de saúde. Convém que as autori-
dades normativas abordem este assunto, apóiem os programas
nacionais em marcha que se concentrem na erradicação da des-
nutrição crônica e busquem uma ação nacional inter-setorial, in-
clusive acesso à água potável e ao saneamento nas zonas rurais,
já que em muitos países uma grande parte da população rural
carece de acesso a esses serviços. Ao chegar ao ano 2017, a des-
nutrição crônica deverá haver sido erradicada das Américas.

Sugestões específicas. No que diz respeito à infecção pelo
HIV/Aids é importante enfatizar a feminização da pandemia em
muitos países, a transmissão às mulheres jovens, a necessidade
de se conseguir acesso e cobertura universais na Região, inclusive
por meio da solidariedade Pan-americana, e a necessidade de re-
duzir a transmissão da mãe para os filhos a um valor tão pró-
ximo de zero quanto seja possível. Com respeito à participação da
comunidade nos serviços de saúde, como já foi indicado com
muita propriedade pela Diretora da OPAS em muitas ocasiões,
devemos enfatizar a “cobertura” para indicar a necessidade de
que os serviços de saúde cheguem mais além do “acesso” e gerem
demanda para assegurar a cobertura. O tema da solidariedade
Pan-americana sugere que, além da colaboração na consecução
de objetivos comuns, é importante que os países reconheçam a
questão do acesso à saúde para além das fronteiras, a dotação de
pessoal de saúde para além das fronteiras e o aumento da cola-
boração de Sul a Sul para além das Américas.

De novo, a UNICEF deseja felicitar a OPAS por propor esta
Agenda e continuará sendo um sócio muito próximo na mobili-
zação da sociedade para conseguir um melhor estado de saúde
nas Américas.

Dr. Nils Arne Kastberg
Diretor Regional

Escritório Regional para a América Latina e o Caribe
Fundo das Nações Unidas para a Infância

Comentários do Dr. Gustavo Kourí
A Agenda de Saúde para as Américas, 2008—2017, estabelece

um sentido de movimento para frente para a saúde em todo o
Continente. Ao contemplar o futuro da saúde na Região, é útil
considerar o exemplo de Cuba, onde para tudo o que diz respeito
ao desenvolvimento da saúde pública existe uma condição con-
ceitual que se baseia no acesso a saúde de toda a população, in-
dependentemente de seu nível econômico, vínculo trabalhista,
raça, localização no território nacional e outros fatores afins.
De fato, um sistema de saúde pública deve ser acessível, univer-
sal e gratuito e constituir uma força para a solidariedade. A von-
tade política, sem a qual não se pode conseguir nada, é decisiva
para alcançar estas condições.

Ao mesmo tempo, devem existir serviços de excelência que
permitam fazer os estudos necessários de altos níveis e custos
aos pacientes no sistema de saúde pública. Habitualmente, a qua-
lidade dos serviços de saúde pública é muito baixa e só nos ser-
viços privados podem ser feitos determinados estudos.

A saúde pública se baseia em um princípio preventivo e não
curativo. O setor privado exige muitos pacientes para fazer negó-
cio; portanto, é curativo e se não tem pacientes, colapso. Como 
se pode comprovar a partir da Agenda de Saúde para as Améri-
cas, o problema é complexo. As modificações do setor de saúde
foram um fracasso nas Américas e os poucos sistemas públicos
que existiam foram privatizados.

Cuba tem um sistema único nas Américas e possivelmente 
no mundo. Além de ter os indicadores de saúde de um país de-
senvolvido, presta ajuda solidária a mais de 70 países, onde mais
de 30.000 de seus trabalhadores de saúde ajudam os grupos da
população mais necessitada. O princípio básico do sistema de
saúde de Cuba não é dar o que lhe sobra, mas sim compartilhar
o que tem.

Além disso, posto que muitos países estão elaborando planos
de saúde integrais que incluem aspectos de desenvolvimento 
do capital humano para a saúde, Cuba, em demonstração de sua
solidariedade com outros países, estabeleceu a Escola Latino-
americana de Medicina (ELAM), que prepara milhões de estu-
dantes da América Latina, de outros continentes e até mesmo dos
Estados Unidos da América. Segundo linhas similares de solida-
riedade, o país trabalha com outros para enfrentar epidemias,
como ocorreu nos casos de colaboração mais recente, principal-
mente no controle da malária em Gâmbia e na Jamaica.

Em seu compromisso com o desenvolvimento científico e tec-
nológico, Cuba produziu várias vacinas, tais como a vacina con-
tra a meningite B, que é a primeira no mundo contra este grupo
de meningococos; a vacina contra a hepatite B, que teve grande
efeito na saúde pública nacional; a vacina DPT, que atualmente
não é de interesse comercial; a primeira vacina sintética elabo-
rada no mundo contra Haemophilus influenza b; e outras vacinas
usadas no sistema de saúde nacional e que determinaram que as
doenças imuno-preveníveis tenham pouco efeito na morbilidade
e mortalidade no país, onde a população está imunizada contra
13 doenças.Até se preparou uma vacina contra o cólera, uma do-
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ença que não existe em Cuba, porém que representa uma ameaça
para a saúde pública em outros países, onde se tem facilitado
essa vacina.

Cuba tem feito importantes aportes à compreensão científica
da poliomielite, dengue, infecção pelo HIV/Aids, tuberculose e
outras enfermidades transmissíveis.

Em resumo, estas melhorias foram conseguidas porque se
considera a saúde um direito humano, uma responsabilidade
total e absoluta do Estado, e não se contempla como um negócio.
Além disso, a saúde deve estar acompanhada pelo desenvolvi-
mento da ciência e da educação universal e gratuita, pois a saúde
e a educação caminham de mãos dadas.

Dr. Gustavo Kourí
Instituto “Pedro Kourí”

Havana, Cuba

Comentários da Dra. Sylvie Stachenko
Dado o que sabe sobre os determinantes básicos das doenças

transmissíveis e não transmissíveis, e dada a clara relação exis-
tente entre a saúde e o desenvolvimento econômico e humano,
as seguintes são três orientações de alto nível para a Agenda de
Saúde das Américas, 2008—2017:

1. O investimento em saúde em âmbito da população implica
o compromisso dos setores de saúde, os setores externos a
este e as entidades públicas e privadas em relações de cola-
boração.

2. A saúde das populações e o sistema de saúde são bens na-
cionais que servem e suportam outros setores; o investi-
mento em saúde em nível da população e entre as pessoas
pode dar rendimentos do investimento que contribuem
para que se atinjam as metas de política econômica dentro
dos países e em âmbito sub-regional nas Américas, parti-
cularmente quando os investimentos se concentram em
populações que experimentam relativa desigualdade em
seu estado de saúde.

3. O relacionamento com a indústria mundial, cujos produtos
e práticas podem comprometer a saúde da população,
exige instrumentos mundiais de proteção da saúde.

Há provas fidedignas de que os investimentos estratégicos e
coordenados por vários setores externos ao da saúde, que atuam
dentro de seus campos tradicionais, permitem alcançar as metas
de saúde e, ao mesmo tempo, as respectivas metas dos setores ex-
ternos ao da saúde, o que se traduz em proteção e melhora da
saúde das populações.

Quanto a propostas de mudança, os enfoques governamentais
que abrangem a totalidade do governo com os correspondentes
mecanismos de governança de nível executivo, que também
abrangem a totalidade do governo, para coordenar a ação refe-

rente aos fatores básicos de saúde são os meios que convertem a
saúde das populações e ao desenvolvimento humano em uma
responsabilidade de vários setores públicos. As autoridades nor-
mativas e decisórias no setor de saúde necessitam buscar opor-
tunidades para fazer seus homólogos nacionais participarem em
outros setores públicos, em primeiro lugar, com o propósito de
conscientizar os setores externos ao da saúde da responsabili-
dade de prevenir a doença e promover a saúde e, em segundo
lugar, de inculcar-lhes essa responsabilidade.

Dentro dos mecanismos de coordenação que abrangem a tota-
lidade do governo, é preciso elevar a função dos profissionais de
saúde pública como administradores trans-setoriais das necessi-
dades de saúde da população, com um aumento correspondente
do gasto público para os componentes de população e saúde pú-
blica dos sistemas de saúde, e uma compreensão de que as pro-
postas de política dos setores externos ao da saúde devem ser
avaliadas quanto a seu efeito potencial no estado de saúde e nos
determinantes básicos das doenças e das disparidades na
questão da saúde.

Dada a natureza mundial de certas indústrias cujos produtos
e práticas sabe-se contribuem para doenças ou que são causa
delas, e dado que os países das Américas têm em mãos capacida-
des e formas de apoio notavelmente distintas, quando existentes,
para exercer influência nestas indústrias mundiais das que
podem depender sua população, são necessárias iniciativas e ins-
trumentos transnacionais e sub-regionais para mudar as práti-
cas da indústria para o benefício simultâneo das populações de
vários países.

As autoridades normativas e decisórias no campo da saúde
pública necessitam se unir a seus homólogos em outros países
com o propósito de empregar sua voz coletiva para chamar a
atenção para seus problemas comuns e aproveitar um grau de
apoio mais amplo do público em geral e dos organismos nacio-
nais e internacionais, das organizações não-governamentais e
dos setores solidários externos ao da saúde visando criar a massa
crítica de pressão pública e política para que determinadas in-
dústrias mundiais mudem suas práticas e produtos, a tal ponto
que as populações estejam protegidas e, onde possível, sejam si-
multaneamente alcançadas as metas empresariais, com o que se
criam situações de benefício mutuo.

Dra. Sylvie Stachenko
Chefa Adjunta de Saúde Pública e

Diretora, Centro Colaborador da OMS em
Políticas sobre Doenças Crônicas não Transmissíveis

Organismo de Saúde Pública do Canadá
Ottawa, Ontário

Comentários do Dr. Muthu Subramanian
Nas três últimas décadas, desde que a Estratégia mundial de

saúde para todos no ano 2000 foi lançada em 1977, a Região das
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Américas obteve um progresso importante em direção à melhora
da saúde da população em todos os países do Continente. Com a
assistência primária de saúde (APS) como fundamento, reduzi-
ram-se as desigualdades em nível de saúde entre os países e no
interior dos mesmos e aumentou-se o acesso a todos os elemen-
tos da APS, ainda que o ritmo desse progresso não tenha sido uni-
forme nem entre os países, tampouco entre os grupos de popu-
lação dentro deles. O enfoque histórico na mortalidade para
refletir o estado de saúde e os logros na questão da política sani-
tária levaram à atribuição de pouca prioridade às doenças que
não são potencialmente letais. Como conseqüência disso, os pro-
gressos conseguidos na expectativa de vida foram acompanha-
dos, em grande medida, por uma maior incidência de doenças e
morte; ou seja, que a expectativa de vida na Região aumentou
muito mais rapidamente que a “expectativa de vida sã”, conceito
que se entende como o número de anos que se pode esperar que
uma pessoa viva com boa saúde. Em termos gerais, os princípios
básicos da Estratégia Mundial e do enfoque na assistência primá-
ria de saúde comprovaram sua pertinência e validade na melhora
da saúde da população e na redução das disparidades nos níveis
de saúde, ainda que seu efeito real não tenha alcançado seu po-
tencial. A experiência coletiva obtida com a execução da estraté-
gia e a aplicação do enfoque da APS para conseguir uma melhor
saúde para todos tem contribuído aos aspectos conceituais e ope-
racionais do exercício da saúde pública nos níveis nacional, re-
gional e mundial. Surgiram preocupações com as crescentes dis-
paridades —fontes comuns de tensão e distúrbios sociais — no
estado da saúde e do acesso à assistência de saúde dentro dos pa-
íses e com o hiato entre os valores da expectativa de vida e da ex-
pectativa de vida saudável. Nesse contexto, a execução eficaz da
Agenda de Saúde para as Américas, 2008—2017, deve assegurar
que o aumento do período de vida das pessoas seja acompanhado
por anos adicionais sem sofrimento, dor e deficiência com o que
se faz que a vida prolongada seja um prêmio e não um castigo.

Orientação para a execução da Agenda. Para conseguir os
resultados de saúde estabelecidos na Agenda de Saúde, a orien-
tação das autoridades normativas e decisórias deve deixar de
acentuar a assistência de saúde: o enfoque deve se centrar em dar
a todos os povos da Região um sentido favorável de saúde e per-
mitir-lhes que façam pleno uso de suas capacidades físicas, men-
tais e emocionais e, a partir dessa base, escolher prioridades e
destinar recursos. Esta mudança de enfoque será a fonte de inspi-
ração para que as pessoas pensem com novas idéias, empreen-
dam novas iniciativas e trabalhem juntas de formas inovadoras.
Exigirá uma compensação de fatores entre o aumento da expec-
tativa de vida — por meio de estratégias de redução da mortali-
dade — e o aumento dos anos de vida saudáveis, não somente
com maiores possibilidades de sobrevivência, mas também com a
prevenção da morbilidade prematura e das incapacitações evitá-
veis com formas de vida saudável e a eliminação ou redução dos
riscos preveníeis para a saúde entre as pessoas e o meio ambiente.

A execução da Agenda deve se enfocar em dois objetivos:

1. Melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e
2. Reduzir as desigualdades evitáveis em saúde e em as-

sistência de saúde ao abordar os determinantes básicos e
os requisitos no tema da saúde.

Além disso, para se conseguir e se manter um estado de saúde
favorável para todos os povos da Região, será necessária uma
ação sustentada para o seguinte:

• Agregar anos a vida aumentando a expectativa de vida e re-
duzindo a morte prematura.

• Agregar vida aos anos aumentando os anos vividos sem
doença, reduzindo em grande parte ou a um mínimo os
efeitos adversos da doença e da deficiência e melhorando a
qualidade de vida por meio de modos de vida saudáveis
assim como por meios físicos e sociais saudáveis.

• Agregar saúde a vida mediante a redução da doença e da
deficiência.

Na execução do enfoque da Agenda nos modos de vida, no
meio-ambiente e na assistência de saúde pelas autoridades nor-
mativas e decisórias, elas deverão assegurar a participação de
todos os níveis da sociedade e a extensão a todos os sócios e se-
tores que possam influir na saúde.

Mudança de cenários e desafios resultantes. O desenvolvi-
mento da saúde prospera em um ambiente que reconhece os in-
contáveis benefícios de saúde que o progresso socioeconômico
traz e leva e é receptivo ao que a ação em saúde atual ou futura
seja parte integral das funções e atividades dos setores social e
econômico. Diferentemente das décadas de 1980 e 1990, caracte-
rizadas por perturbações políticas e econômicas, o século XXI
começou com um ambiente favorável para o desenvolvimento da
saúde na Região, como se descreve de forma sinótica nos pará-
grafos seguintes.

Ambiente dos sistemas de saúde. A regionalização da paz
está cobrando impulso: não houve grandes guerras nem conflitos
entre os países na Região nestes últimos dez anos. Começou a
surgir um novo panorama político, mais caracterizado pela de-
mocracia, particularmente na América Latina: o ano de 2006
demonstrou ser um ano de grandes transformações políticas
com o surgimento de dirigentes eleitos democraticamente em
vários países Latino-americanos. Presta-se maior atenção em 
se reforçar a integração regional e a se consolidar as instituições
democráticas. Enfatiza-se cada vez mais o gasto social e a conse-
cução de justiça social, o que deve melhorar a participação po-
pular no desenvolvimento, particularmente em atividades desti-
nadas a melhorar a saúde e o bem-estar.
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TEMA RECORRENTE

Promover a colaboração inter-setorial e a cooperação internacional em saúde

As autoridades normativas e decisórias no campo da saúde pública precisam se unir a seus homólogos em outros países com
o objetivo de empregar sua voz coletiva para chamar a atenção para seus problemas comuns e aproveitar um grau de apoio mais
amplo do público em geral e dos organismos nacionais e internacionais, as organizações não governamentais e os setores solidá-
rios externos ao da saúde visando criar a massa crítica de pressão pública e política para que determinadas indústrias mundiais
mudem suas praticas e produtos, a tal ponto que as populações estejam protegidas e, onde seja possível, sejam simultaneamente
alcançadas as metas empresariais, com o que se criam situações de benefício mútuo.

—Sylvie Stachenko

Com segurança, uma mudança importante ocorrerá no poder e influência crescentes dos atores não governamentais dentro e
fora do Estado; as autoridades normativas do campo da saúde pública terão que buscar ativamente um modus vivendi com os de-
mais atores estatais de âmbito não governamental. Nem o governo nem o setor público podem realizar todas as atividades neces-
sárias para a Agenda de Saúde. A autoridade normativa do setor de saúde necessitará de muita paciência e atitude de negociação
para lidar com esses novos atores. . . . A participação inter-setorial na promoção da saúde só pode ser conseguida caso se exponha
o argumento de que a saúde tem um valor que vai mais além do intrínseco ou constitutivo.

—George Alleyne

É obvio que... [um] enfoque exclusivamente setorial não parece ser suficiente para alcançar a universalidade, acessibilidade e
inclusão em saúde que toda a população tem direito. . . . A convergência da política exterior com a saúde pode favorecer enorme-
mente seu desenvolvimento. . . . Igualmente, continuaremos empenhados em um esforço conjugado multi-setorial e em uma maior
participação social, com a esperança de conseguir um futuro melhor para a América Latina e o Caribe, com mais saúde e melhor
qualidade de vida.

—Paolo Buss

Ainda que os Ministérios de Saúde estejam em melhores condições de exercer liderança no setor de saúde, é pouco provável
que possuam todos os recursos necessários para poder responder completamente a todas as áreas de ação. Outros organismos pú-
blicos, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e empresas no setor privado podem ajudar aos Ministérios de
Saúde nesses campos. . . . Em época de crise, as redes regionais podem atender importantes necessidades, e seu desenvolvimento
deve ser promovido.

—Stephen Blount e Jay McAuliffe

O tema da solidariedade Pan-americana sugere que, além da colaboração na consecução de objetivos comuns, é importante
que os países reconheçam a questão do acesso à saúde para além das fronteiras, a dotação de pessoal de saúde para além das fron-
teiras e o aumento da colaboração de sul a sul para além das Américas.

—Nils Arne Kastberg

O desenvolvimento da saúde prospera em um ambiente que reconhece os inumeráveis benefícios de saúde que o progresso
socioeconômico traz e leva e é receptivo a que a ação em saúde atual ou futura seja parte integral das funções e atividades dos se-
tores social e econômico. . . . Os executores da Agenda de Saúde devem abordar a necessidade de intensificar a identificação com
os desafios para a saúde e o meio ambiente e assegurar a conscientização com relação a esses desafios por parte dos profissionais
em exercício de disciplinas geralmente menos informadas sobre as questões de saúde, como os arquitetos, os construtores e os
urbanizadores.

—Muthu Subramanian

Todos os interessados diretos na saúde do Continente devem aproveitar a vontade política em pró da saúde expressa em repe-
tidas ocasiões em incontáveis cúpulas presidenciais. . . . É provável que a coletividade formada pelos membros da OPAS possa con-
tribuir melhor ao formar associações estratégicas com outras organizações regionais ou internacionais que funcionam nas Américas.

—Ricardo Uauy

As autoridades decisórias [deveriam] tomar consciência do importante trabalho realizado entre os vários setores, instituições
e os organismos das Nações Unidas, como a colaboração interinstitucional particularmente bem-sucedida da OPAS com o UNIFEM
nos níveis regional, sub-regional e nacional.

—Marijke Velzeboer-Salcedo



A comunidade mundial reconhece com freqüência cada vez
maior que a ação nacional para melhorar a saúde da população
tem benefícios mundiais. A Iniciativa sobre Saúde Mundial e
Política Exterior lançada em 2006 destina-se a ampliar o alcance
da política exterior para incluir a saúde; também tem se esboçado
um conjunto de ações para elevar a prioridade da saúde na polí-
tica externa na Agenda para a Ação Declaração Ministerial de
Oslo). Estas iniciativas são um bom prognóstico para uma exe-
cução sem contratempos da Agenda de Saúde para as Américas.

Na América Latina e no Caribe, o crescimento econômico tem
sido sólido nos últimos anos e pode-se esperar que continue,
ainda que talvez a um ritmo mais lento. A demanda nacional se
converteu em um grande impulsor desse desenvolvimento e as
economias dos países parecem estar menos restritas pelos capri-
chos da demanda exterior. Os hiatos nas taxas de crescimento
entre os países tem se reduzido ultimamente, o que produziu
como resultado um crescimento de base ampla em toda a Região.
Um maior crescimento econômico vai acompanhado de menor
desemprego, que alcançou seu nível mínimo desde meados da dé-
cada de 1990. Ao mesmo tempo, o mal estado de saúde das pes-
soas empregadas se reconhece cada vez mais como um impor-
tante fator que contribuí para uma produtividade trabalhista
sub-ótima. Com a redução da inflação, o salário real também
aumentou.

No que respeita ao alfabetismo, mais de 90% dos adultos
maiores de 15 anos de idade na América Latina e no Caribe
sabem ler e escrever e o hiato entre os gêneros têm se reduzido;
mais de 96% dos adultos jovens (de 15 a 24 anos) sabem ler e es-
crever. Estes jovens alfabetizados fazem agora a transição para a
idade adulta em um mundo de mudanças rápidas com tecnolo-
gia emergente nos campos de informação e comunicação que re-
forma sua vida e seu comportamento. Um ponto de enfoque prio-
ritário para os executores da Agenda deve estar em permitir que
estes jovens observem um comportamento saudável e assegurar
de que o façam e o mantenham com o tempo.

A matrícula escolar pré-primária se converteu na norma nas
Américas. Com o fim de não separar o “cuidado” da “educação”,
envidaram-se intensos esforços, como o da Assistência e Edu-
cação na Primeira Infância (AEPI) para ampliar e melhorar a
base da primeira infância, inclusive a boa saúde, a higiene, a nu-
trição e um ambiente são e acolhedor que apóie o bem-estar cog-
noscitivo e sócio-emocional das crianças. Uma grande dificul-
dade para a Agenda de Saúde será aproveitar essa sinergia entre
a educação e a saúde para realizar ações de saúde que permitam
que as crianças e os jovens sigam em um contínuo harmonioso
de saúde à medida que se desenrolem e prosperem como adultos
sãos.

A saúde do meio-ambiente — centrada na disponibilidade de
alimentos mais saudáveis, água limpa e um meio-ambiente sau-
dável — demonstrou ser um enorme fator de contribuição para
a melhora da saúde no século XX. Em data mais recente, a saúde
tem melhorado também através de iniciativas que se concentram
na saúde ambiental das crianças e “nos ambientes construídos”

— ambientes artificiais que proporcionam um lugar para a ativi-
dade humana, que vai desde meios cívicos em grande escala 
até os lugares pessoais — enfocadas não tanto em casas urbanas,
mas sim em comunidades fragmentadas e de crescimento desor-
denado que promovem a dependência do automóvel, a inativi-
dade, a obesidade, a solidão, o consumo de recursos e de com-
bustíveis fósseis e, naturalmente, a poluição ambiental. Os
executores da Agenda de Saúde devem abordar a necessidade de
intensificar a identificação com os desafios para a saúde e o meio
ambiente e assegurar a conscientização com respeito a esses de-
safios por parte dos profissionais em exercício de disciplinas,
geralmente menos informadas sobre as questões de saúde, como
os arquitetos, construtores e urbanizadores; além disso, com o
envelhecimento da população, em que muitos de seus membros
viverão até mais de 80 e os 90 anos de idade, esses profissionais
devem ter consciência das necessidades na questão dos projetos
de casas onde habitam idosos.Além disso, para além das preocu-
pações tradicionais por água limpa, deve-se dirigir a atenção
para o controle dos “poluidores emergentes”, como os resíduos de
produtos farmacêuticos e de higiene pessoal que chegam aos rios
provenientes das usinas de tratamento de águas negras e por li-
xiviação proveniente de sistemas sépticos para a água subterrâ-
nea, e que possivelmente causam dano aos seres humanos.

O quadro do progresso alcançado até 2006 quanto ao lucro dos
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio mostra que as Améri-
cas tem cumprido, ou estão próximas de cumprir — as metas fi-
xadas para 2015 com respeito à maioria dos ODM, com exceção
das referentes ao desemprego dos jovens e ao desmatamento; To-
davia existem disparidades nos níveis de lucro dentro da Região.
A pobreza persistente parece ter se fragmentado e tanto o nú-
mero como a porcentagem da população total de pobres se redu-
ziu apreciavelmente nas Américas.

A Organização Pan-Americana da Saúde designou cinco paí-
ses da Região para receberem apoio urgente e intensificado, de-
vido à natureza intolerável de sua situação de saúde, nível de po-
breza e endividamento. Em 2006, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento concordou em proporcionar recursos comple-
mentares para cumprir com os ODM, em conformidade com 
um conjunto de medidas de alívio da dívida. A Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
destacou uma iniciativa de “capacidade produtiva” que escolhe a
saúde como um elemento crucial da estratégia de redução da po-
breza nos países menos desenvolvidos, como o Haiti.

As autoridades normativas e decisórias encarregadas de exe-
cutar a Agenda de Saúde para as Américas em décadas vindou-
ras devem aproveitar a vantagem estratégica que muitos desses
sucessos favoráveis oferecem.

Sistemas de assistência de saúde. As mudanças na população
das Américas terão importantes repercussões para o planeja-
mento e a capacitação de recursos humanos para a saúde. Por 
um lado, a população idosa da América do Norte aumentará e,
em torno do ano de 2015, será maior que a população infantil;
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todavia, a população trabalhadora continuará crescendo. Por
outro lado, na América Latina e no Caribe a população infantil
tem se reduzido e espera-se que diminua para menos que o nível
da população anciã em torno do ano de 2040, data aproximada
quando a população em idade laboral deixará de crescer. Essa
transformação no perfil da população exigirá um equilíbrio dos
recursos humanos para a saúde com o objetivo de abordar a
carga mutante da assistência de saúde em que as necessidades de
cuidado infantil diminuirão e as de cuidado geriátrico aumen-
tarão; a saúde dos adultos trabalhadores também exigirá maior
atenção para assegurar que sua produtividade não se veja com-
prometida.

A Região está sumamente urbanizada, em particular a Amé-
rica Latina e o Caribe, onde em 2005 cerca de 77% da população
vivia nas cidades; a proporção urbana tem probabilidades de
passar de 80% em 2015 e de 85% em 2030. Ao organizar a pres-
tação de serviços de assistência primária de saúde, os encarrega-
dos de executar a Agenda de Saúde necessitarão conhecer o de-
safio da urbanização crescente e de uma redução correspondente
em crescimento da população rural.

O setor de assistência de saúde. Apesar da grande promessa
do movimento de APS, duas restrições importantes têm inibido
sua eficácia para melhorar a saúde da população, a saber:

1. Tem se prestado maior atenção ao financiamento dos ser-
viços de saúde para conseguir um maior acesso da desti-
nação de recursos para melhorar os resultados de saúde.
Todos os países da Região conseguiram a meta de desti-
nação de um mínimo de 5% do PIB à saúde, porém uma
proporção suficiente desse aumento não tem sido desti-
nada a acelerar o acesso à assistência primária de saúde 
e aos serviços orientados para melhores os resultados de
saúde.

2. Não há havido empenho suficiente na reorientação e capa-
citação dos recursos humanos para a saúde, a conexão das
práticas clínicas e de saúde pública no treinamento dos
profissionais de saúde para funcionar com eficácia sob o
novo paradigma da saúde dentro de um conceito positivo,
definido na Constituição da OMS como não somente a
ausência de afecções ou enfermidades e aperfeiçoado ainda
mais pela meta de saúde para todos, que consiste em asse-
gurar que todos os cidadãos do mundo possam levar uma
vida social e economicamente produtiva. O novo para-
digma implica não somente a consecução de aumento na
expectativa de vida sem deficiências, mas também a
criação de meios físicos, culturais e políticos que permitam
que as pessoas já afetadas por alguma deficiência (que nas-
ceram com ela) que restrinja sua capacidade funcional par-
ticipem na sociedade e contribuam com ela, para que assim
valha a pena viver. O novo paradigma oferece um contraste
com a forma antiga, fragmentada e local de encarar os pro-

blemas de saúde da população com um enfoque audaz que
aborda a inter-conectividade dos fatores inatos — genes,
idade e sexo — e outras influências do ambiente social,
econômico e físico, assim como dos padrões de comporta-
mento e os modos de vida individuais e coletivos. Portanto,
os princípios dirigentes em que se baseia a integridade da
saúde da população encabeçarão as novas formas de abor-
dar os problemas de saúde atuais, emergentes e futuros da
população e transformarão a maneira de pensar e de tra-
balhar da comunidade de assistência de saúde.

Prestação de serviços de assistência de saúde. A Região en-
frenta notáveis desafios devido às mudanças epidemiológicas e
demográficas; igualmente, são necessárias reformas radicais no
sistema vigente de prestação de serviços de saúde. Tampouco o
sistema pode se isolar dos sucessos mundiais, quer nos campos
da economia e do comércio, quer naqueles relacionados com as
emergências em questão de saúde. Todavia, a capacidade de fazer
frente a esses desafios depende do que ocorra nos níveis local e
nacional. A diferença que a prestação de assistência de saúde re-
presentará nos anos vindouros deve emanar principalmente de
um maior empenho na possibilidade de viver uma vida longa e
sã, não apenas na sobrevivência.

Os oito elementos do conjunto de medidas de assistência pri-
mária assinalados na Declaração de Alma-Ata devem ser recon-
siderados e examinados para refletir a atual situação de saúde. É
preciso desconstruir as intervenções médicas sob cada um des-
ses elementos, e em particular da saúde pública, baseadas em
provas científicas para logo reconstruí-las em torno de um marco
integrado de prestação de serviços de assistência primária de
saúde com o objetivo de melhorar a saúde da população, de ma-
neira individual e coletiva. Esse conjunto revisado de medidas de
assistência primária de saúde deve receber a máxima prioridade
e apoio apropriado no sistema de saúde que, em si, pode necessi-
tar de fortalecimento para assegurar uma melhora da saúde,
acesso justo, prestação eficaz de assistência de saúde apropriada,
eficiência e sensibilidade para as necessidades individuais e co-
munitárias e, acima de tudo, devem ser enfocadas de tal forma
que se permita conseguir um melhor estado de saúde. Os concei-
tos de complexidade, eficiência e profissionalismo devem abrir
caminho à pertinência, eficácia e aceitabilidade. Há de se apro-
veitar o conhecimento e a experiência adquiridos nas três últi-
mas décadas na Região e nos países na aplicação do conceito da
APS ao desenvolvimento dos sistemas de saúde e das recentes
melhorias nos campos científicos, tecnológicos, biológicos e de
gestão pertinentes para a melhoria da saúde.

Geração e uso compartilhado dos conhecimentos. As déca-
das vindouras presenciarão de pelo menos três revoluções: uma
revolução biológica e tecnológica, uma revolução de gestão e uma
revolução na prestação de serviços de assistência de saúde. As
condições para gerar informações relacionadas a estas revo-
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luções e para compartilhar o conhecimento científico, em si,
estão mudando, como conseqüências da maior intensidade da
comunicação, da crescente intercomunicação das disciplinas e da
interação mais estreita da ciência com a tecnologia. Surgem im-
portantes repercussões econômicas e sociais e conseqüências
éticas da interconexão mais estreita das descobertas científicas
(como a mutação genética e a clonagem e suas respectivas apli-
cações), os conhecimentos tecnológicos e a exploração comercial,
assim como entre as informações di per se e as tecnologias de co-
municação que as divulgam. As pessoas têm “direito ao bem-
estar” mediante o exercício de seu “direito” ao conhecimento e à
investigação científica, a informação sobre experiências em sua
aplicação, e aos resultados que emanar delas. O desafio está em
facultar às pessoas e às comunidades, dando-lhes a capacidade
de compreender as informações científicas e sua pertinência
para abordar seus problemas de saúde, de maneira que possam
participar de uma forma significativa na melhora de sua própria
saúde.

Importantes contribuições têm sido feitas para o prolonga-
mento da vida e a melhoria de sua qualidade na Região nos últi-
mos dez anos. Contudo, é possível melhorar ainda mais a saúde
da população, e ainda há muitos desafios. Uma melhor compre-
ensão dos processos de doenças e dos determinantes da saúde
individual e comunitária, assim como incríveis avanços nos cam-
pos médico, biológico, tecnológico, e outros afins, oferecem pos-
sibilidades para dar um salto gigantesco no tema de saúde da
população. Todavia, ainda que com todos os seus êxitos e aspi-
rações, as Américas não se verão livres dos estragos da doença e
do sofrimento até que toda a sua população esteja protegida e até
que se promova a saúde de toda a população. A Agenda de Saúde
para as Américas, 2008—2017, aborda as preocupações da Re-
gião e, se executada com sensatez, oferecerá a promessa de mel-
hor saúde para todos os povos do Continente nos anos vindou-
ros. ¿Estamos dispostos?

Dr. Muthu Subramanian
Ex-diretor, Organização Mundial da Saúde

Princeton, Nova Jersey

Comentários do Dr. Ricardo Uauy
A Agenda de Saúde para as Américas, 2008—2017, estabelece

oito áreas de ação, cada uma das quais é muito importante desde
o ponto de vista estratégico, por direito próprio, e pode ser 
um importante contribuidor para o resultado final desejado da
Agenda, ou seja, para melhorar a saúde das populações das Amé-
ricas. Portanto, seria inútil tratar de determinar qual dessas áreas
é mais importante ou de sugerir que se tem deixado de lado ou-
tros campos, que podem ser igualmente importantes. Os pará-
grafos seguintes são apenas uma intenção para contribuir com o
processo de estabelecimento da Agenda que os países da Região
têm empreendido coletivamente.

A Organização Pan-Americana da Saúde — cujos membros
compreendem todos os governos da Região — está obviamente
em uma situação que lhe permite influir nos resultados de saúde
das populações nos dez anos vindouros. Essa influência é parti-
cularmente pertinente para os países que se encontram em pio-
res condições: em seu caso, as medidas da OPAS são essenciais
para sua saúde futura; além disso, a OPAS tem a oportunidade de
aproveitar os recursos humanos e materiais existentes a favor dos
países que estão em piores condições dentro da Região. Mesmo
os países que estão em melhores condições poderão se beneficiar
de uma Organização previsiva que dirija a Região, proporcio-
nando orientação técnica com uma perspectiva comum.

Todos os interessados diretos na saúde da população do
Continente devem aproveitar a vontade política em prol da 
saúde expressa em repetidas ocasiões em inumeráveis cúpulas
presidenciais (de chefes de Estado das Américas, dos países 
Ibero-americanos, hispano-americanos e Sul-americanos, do
MERCOSUL, dos países Andinos e de outras reuniões similares).
Como exemplo recente das oportunidades existentes, poder-se-ia
fazer uso benéfico da convocação do Presidente do Brasil para
um programa de “fome zero” não somente para o Brasil, mas sim
para todos os países da Região, com o que se faz eco da vontade
de terminar com a fome e a má nutrição, freqüentemente ex-
pressa pelos governos da Região. O que poderia ser mais energi-
zante e galvanizante que uma convocação para erradicar a fome
e a má nutrição em todas suas formas, comprometendo-se com
isso a prevenir a morte de 40.000 crianças menores de 5 anos que
hoje em dia sofrem de má nutrição grave e morrem de infecções
preveníveis? A consecução desta meta não é um sonho impossí-
vel: a Região das Américas tem os recursos e os profissionais idô-
neos para alcançá-la. Surgem outras metas alcançáveis no campo
das doenças imuno-previsíveis: assim como os governos mem-
bros da OPAS tiveram seus melhores momentos em um passado
não muito distante na erradicação da varíola e da poliomielite,
como também agora se vislumbra para eles a possibilidade de re-
duzir — se não eliminar por completo — o sarampo, o tétano e
a difteria.

A Agenda de Saúde proporciona um marco conceitual que in-
tegra estas oito áreas de ação desde uma perspectiva regional em
termos generais. Juntos, os países, por meio dos Corpos Diretivos
da OPAS, devem apresentar claramente a forma em que esta pers-
pectiva pode orientar melhor as ações e políticas de cada governo.
Cabe assinalar que as opções de política e a vontade no contexto
político, em última instância, determinam o que se faz de fato.
Tendo dito isso, o mandato definitivo da Organização é servir à
população das Américas e não aos governos particulares. O fato
indisputável é que, nas décadas que a Agenda cobre, a maioria dos
países experimentará mudanças de governo e ainda dos marcos
regulatórios tanto políticos como normativos que orientarão suas
ações. Para assegurar a eficácia da cooperação técnica da OPAS a
longo prazo, a Organização deve ter um marco de política que vá
mais além de um contexto político específico.A OAPS deverá con-
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tinuar fomentando a participação de grupos técnicos e comunitá-
rios que sejam parte da liderança nacional de cada país, com o
objetivo de poder apoiar os governos membros no projeto, na exe-
cução e na avaliação das medidas propostas pela Agenda. Convém
que as autoridades normativas considerem a dotação a cada “área
de ação”, de uma meta ou de um conjunto de metas claramente
enunciadas e dos indicadores correspondentes, para que dentro
de 10 anos seja possível avaliar o efeito da Agenda.

Cada uma das oito áreas pode ser um alicerce para a coope-
ração técnica da Organização na década vindoura. Ainda que
cada área tenha seu próprio mérito relativo, será importante con-
siderar onde as maiores fortalezas da comunidade da OPAS estão
e que valor potencial podem agregar a cada uma destas áreas. Em
várias delas é provável que a coletividade formada pelos membros
da OPAS possa contribuir melhor ao formar associações estraté-
gicas com outras organizações regionais ou internacionais que
funcionam nas Américas. Para ir mais além das nobres metas, das
boas intenções e, francamente, das ilusões da Agenda, as autori-
dades normativas nacionais e internacionais no campo da saúde
deverão confrontar os desafios vindouros mediante a atribuição
de importância e substância às ações esboçadas na Agenda.

A Agenda se mostrou boa no que concerne aos antecedentes
técnicos e tratou de cobrir, da forma mais ampla possível, cada
uma das oito áreas. Isso é obviamente uma fortaleza desde o
ponto de vista de análise. Todavia, ao mesmo tempo, deve-se en-
tender plenamente que, para gerar as mudanças necessárias na
atual situação de saúde regional, as autoridades normativas
devem se assegurar de tomar medidas eficazes.

O conceito de alimentação da Agenda de Saúde com os ODM é
muito bom; não obstante, os ODM são obviamente insuficientes
para melhorar, de uma maneira integral, a situação de saúde em
muitos dos países da Região. A OPAS proporciona um excelente
fórum para a discussão regional necessária para adaptar os ODM
à realidade regional. Essa discussão entre os governos membros
da OPAS poderia servir para definir a forma pela qual cada um
contribuirá para melhorar a saúde e o bem-estar não somente
em um país, mas em todos aqueles que carecem dos recursos hu-
manos e materiais necessários para abordar seus problemas.

Que orientação alguém daria às autoridades normativas e
decisórias sobre a execução da Agenda de Saúde na década vin-
doura (2008—2017)? Como se indicou nos parágrafos preceden-
tes, as opções na questão da política deverão ser ambiciosas e re-
alistas. A necessidade de medidas críticas deve surgir da
população propriamente dita. A única solução sustentável para
os problemas de saúde permanente na Região, que representa a
causa coletiva mais séria de morbilidade e mortalidade no Con-
tinente, é a que começa com as exigências de melhor saúde e
bem-estar feitas pela comunidade por meio dos canais democrá-
ticos de participação política. Por sua vez, as comunidades, guia-
das por seus respectivos governos, podem se aproximar da OPAS
sempre e quando se necessite da cooperação da Organização. Por
sua parte, a OPAS deve promover o direito à saúde e um acesso
mais eqüitativo aos serviços; deve proporcionar o apoio técnico

necessário para a promoção da causa da saúde, e o projeto, a exe-
cução e a avaliação de programas; e deve trabalhar com os go-
vernos para melhorar a saúde de uma maneira eficaz e eficiente.
O que é mais importante, a OPAS deve assumir responsabilidade
ante a si mesma e ante aos outros por sua observância da visão e
da missão declaradas que justificam sua própria existência.

Que perspectivas de mudança devem ser levadas em conta ao
se olhar para o futuro da saúde? A Agenda de Saúde reflete razo-
avelmente bem as tendências regionais previstas, porém não en-
fatiza suficientemente a redução da fecundidade e o notável au-
mento da proporção de pessoas de idade que ocorre na maioria
da Região. A necessidade de manter as pessoas sãs, e em bom es-
tado físico por mais tempo que até agora, será uma condição in-
dispensável nos anos vindouros. Os países industrializados se
enriqueceram antes de envelhecer; por contraste, a maioria dos
países das Américas está envelhecendo antes de acumular o pa-
trimônio necessário para cuidar devidamente das pessoas com
as limitações impostas pela idade.

Por último, ao considerar a necessidade de contribuir para a
diminuição das disparidades na questão da saúde deve-se levar
em conta que a ciência e a tecnologia, da forma que são promo-
vidas atualmente, são forças que muito provavelmente aumen-
tarão ao invés de diminuir a desigualdade entre os países. Essa
maior desigualdade seguramente será produzida, a menos que se
reexamine o marco regulador vigente para levar em conta a si-
tuação dos países com graves limitações de recursos, que desde
agora lhes impedem de ter acesso aos novos instrumentos de
diagnóstico e de terapia que o futuro trará.

Dr. Ricardo Uauy, M.D., Ph.D.
Professor de Nutrição de Saúde Pública

Instituto de Nutrição e Tecnologia dos Alimentos,
Universidade do Chile, Santiago, Chile 

Faculdade de Higiene e Medicina Tropical de Londres,
Londres, Reino Unido 

Presidente, União Internacional de Ciências da Nutrição

Comentários da Dra. Marijke Velzeboer-Salcedo
O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mul-

her (UNIFEM) felicita aos países das Américas por haverem ela-
borado a Agenda de Saúde regional e assinalado explicitamente a
eqüidade entre os sexos como um de seus princípios guia. Um
tema geral de nossa orientação para consideração por parte das
autoridades normativas e decisórias ao executar a Agenda seria
que a eqüidade entre os sexos é um aspecto central de todas suas
áreas de ação, em conformidade com o espírito dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio:

Na formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
se reconhece que a potencialização da capacidade de ação da
mulher e a igualdade entre homens e mulheres são requisitos
prévios do desenvolvimento; a consecução de todos os obje-
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tivos relacionados com a saúde depende da adoção de me-
didas a este respeito [negrito adicionado]. A saúde das mul-
heres é prejudicada pela prevalência da pobreza, da falta de
emprego, da violência e das violações entre elas, assim como
pelo controle limitado de sua vida sexual e reprodutiva, de sua
falta de influência na tomada de decisões. É fundamental am-
pliar o acesso à assistência de saúde sexual e reprodutiva.
Quem trabalha com os governos e as autoridades de saúde pú-
blica devem promover ativamente a consideração das questões
relativas à paridade entre os sexos na formulação e aplicação
das políticas e dos programas sanitários. Nas atividades de

acompanhamento e avaliação devem ser utilizados sistemati-
camente dados desmembrados por sexo.

Nesse contexto e em relação com a análise das tendências de
saúde nas Américas que se faz na Agenda, a exclusão da mulher
é um assunto importante. Cabe assinalar, como exemplo de sua
exclusão social, que uma elevada proporção de mulheres ainda
não recebe assistência por pessoas treinadas no momento do
parto nem tem acesso à tecnologia contraceptiva — fatores que
têm relação direta com as elevadas taxas de mortalidade materna
e fecundidade das adolescentes.
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TEMA RECORRENTE

Garantir a saúde na informação, nos conhecimentos, na ciência e na tecnologia.

A necessidade de dados e informações confrontará a autoridade normativa a cada passo e, de fato, o argumento a favor da
saúde da forma esboçada anteriormente só pode ser exposto a partir de dados fidedignos regularmente ajuntados: o valor dos dados
aumenta quando são coletados de forma regular com certa periodicidade estabelecida.

—George Alleyne

Para entender plenamente os problemas de saúde que mais necessitam ser abordados e os métodos mais eficazes para fazê-
lo, é preciso estabelecer uma cultura institucional dentro do setor de saúde pública que valorize a informação de alta qualidade,
exija essa classe de informação e desenvolva a capacidade para gerá-la, ou seja, a busca da epidemiologia e da investigação
aplicadas.

—Stephen Blount e Jay McAuliffe

. . . a saúde deve andar lado a lado com o desenvolvimento da ciência e da educação universal e gratuita, pois a saúde e a
educação caminham juntas. . . . No sistema de saúde pública devem existir serviços de excelência que permitam fazer os estudos
necessários de altos níveis e custos aos pacientes. Habitualmente, a qualidade dos serviços de saúde pública é muito baixa e
somente nos serviços privados determinados estudos podem ser feitos.

—Gustavo Kourí

As pessoas têm “direito ao bem-estar” mediante o exercício de seu “direito” ao conhecimento e à investigação científicas, às
informações sobre as experiências em sua aplicação e aos resultados que emanam deles. O desafio está em facultar às pessoas e
às comunidades, dando-lhes a capacidade de compreender a informação científica e sua pertinência para abordar seus problemas
de saúde, de maneira que possam participar de uma forma significativa na melhora de sua própria saúde.

—Muthu Subramanian

A desagregação de dados pode ajudar aos Ministérios de Saúde a advogar mais energicamente pela disponibilidade de recur-
sos para fortalecer os serviços de saúde nas regiões onde os resultados de saúde sejam mais débeis.

—Nils Arne Kastberg

O planejamento para a avaliação e o uso ampliado de tecnologias novas e eficazes no setor de saúde pública é crítico; entre
os exemplos cabe citar novas vacinas, estudos de diagnóstico rápido, sistemas de informação geográfica e instrumentos de tecno-
logia de informação. As autoridades decisórias do setor de saúde pública devem se manter a par do desenvolvimento de novas tec-
nologias e serem inovadoras na busca de oportunidades para aplicá-las visando abordar com mais eficácia os problemas de saúde
prioritários. . . . O êxito dos programas de imunização nas Américas — a erradicação da varíola e da poliomielite, a eliminação do
sarampo, as atividades em curso para a eliminação da rubéola — estabelece a base para a introdução de novas vacinas e a evo-
lução dos programas de imunização da criança para a família.

—Stephen Blount e Jay McAuliffe

Surgem outras metas alcançáveis no campo das doenças imunopreviníveis: assim como os governos membros da OPAS tive-
ram seus melhores momentos em um passado não muito distante na erradicação da varíola e da poliomielite, assim também agora
se vislumbra para eles a possibilidade de reduzir — se não de eliminar por completo — o sarampo, o tétano e a difteria.

—Ricardo Uauy



Uma das principais áreas de ação estabelecidas na Agenda de
Saúde é o fortalecimento da autoridade sanitária nacional. Ao
usar o termo “participação”, a UNIFEM considera importante su-
blinhar que se deve estender a tomada de decisões, já que o con-
ceito de participação social freqüentemente tem sido promovido
como um conceito decisivo pragmático com o fim de aprovar
maquinalmente ou de executar as decisões tomadas por outros.
A participação deve ser compreendida como um exercício dos di-
reitos civis que influem nos processos que afetam ao bem
comum. Nesse sentido, deve-se destacar particularmente as mul-
heres, posto que são e sempre tem sido participantes ativas com
mais freqüência na execução de programas comunitários, em
particular no setor de saúde, ainda que continue sendo excluídas
das fases de formulação, projeto e destinação de recursos desses
programas.

O UNIFEM considera que dotarem-se as mulheres de poder é
uma estratégia chave para abordar os determinantes da saúde,
uma das oito áreas de ação da Agenda. Segundo se esclareceu na
Declaração do Milênio, o terceiro ODM, “promover a igualdade
entre os sexos e a autonomia da mulher”, representa não somente
um fim em si mesmo, mas também uma condição indispensável
para lograr os outros sete ODM. Nesse contexto, elogiamos a re-
ferência específica ao gênero feita na Agenda, na seção chamada
“Abordar os determinantes da saúde”, como determinante estru-
tural da desigualdade em saúde e sugerimos que as autoridades
normativas e decisórias tomem consciência do importante tra-
balho realizado nos diferentes setores, instituições e organismos
das Nações Unidas, como a colaboração interinstitucional parti-
cularmente bem-sucedida entre a OPAS e o UNIFEM em âmbito
regional, sub-regional e nacional.

A execução da área de ação intitulada “Aproveitar os conheci-
mentos, a ciência e a tecnologia” exigirá que a informação para
entender e vigiar a dinâmica da saúde seja habitualmente des-
membrada por sexo, idade, condição socioeconômica e outras
variáveis socioeconômicas, com o propósito de identificar as ne-
cessidades específicas de cada grupo, avaliar as desigualdades,
planejar as respostas e vigiar as mudanças. Com esse objetivo e
posto que a disponibilidade de informações sensíveis ao gênero é
indispensável para observar o progresso na questão da igualdade
entre os sexos, a UNIFEM e a OPAS colaboram na produção e di-
vulgação de indicadores básicos de gênero relacionados com a
saúde e seus determinantes.

Outra área de ação se concentra no fortalecimento da solida-
riedade e da segurança sanitária. Para os fins da execução da
Agenda, em qualquer esforço por abordar a violência é preciso
levar em conta a classe de violência mais freqüente, ou seja,
aquela baseada no gênero. É indispensável que as autoridades
normativas e decisórias entendam que a violência baseada no gê-
nero não é somente um problema de saúde pública, mas sim uma
questão de direitos humanos que afeta uma em cada três mulhe-
res na Região.

No que diz respeito aos esforços para diminuir as desigualda-
des em saúde entre os países e no interior dos mesmos, a UNI-
FEM concorda decididamente com a distinção de saúde sexual e
reprodutiva feita na Agenda como assunto prioritário nas Améri-
cas. Todavia, instamos encarecidamente as autoridades normati-
vas a que não limitem o alcance deste assunto à esfera materna.
A saúde sexual também deve ser enfatizada, em particular den-
tro do contexto do poder que uma pessoa tem para tomar de-
cisões livres, fundamentadas, responsáveis e seguras, o que, por
sua vez, contribuirá para reduzir o número de gestações indese-
jadas, diminuir as taxas de mortalidade materna e infantil, redu-
zir a violência baseada em gênero e as complicações de saúde
afins, e deter a propagação da infecção pelo HIV/Aids.

Em realidade, o aumento da proteção social e o acesso aos ser-
viços de saúde de qualidade exigirão um diálogo eficaz entre os
interessados diretos pertinentes. Por causa de sua função no esta-
belecimento das prioridades de saúde, esses interessados diretos
devem incluir, em termos gerais, a sociedade civil, particular-
mente os grupos femininos. Ao aplicar o conceito de financia-
mento coletivo, além da consideração dos subsídios entre ge-
rações e grupos de renda, também são importantes os subsídios
comuns a ambos os sexos. A falta desses subsídios, as mulheres
transportam uma carga mais pesada do gasto em assistência de
saúde que os homens por causa da maior necessidade que elas
têm de obter serviços de assistência de saúde durante toda sua
vida, uma maior necessidade que se deriva principalmente,
porém não exclusivamente, de sua função reprodutiva. Além
disso, por causa da centralidade cultural de sua função como pro-
vedoras de cuidado e donas de casa e de seu predomínio no setor
informal da economia, as mulheres se vêem privadas, com mais
freqüência, da proteção social que vem com o emprego de dedi-
cação exclusiva.

No contexto dos trabalhadores de saúde, outra área de ação es-
tabelecida na Agenda, é conveniente que as autoridades normati-
vas levem em conta o tema do cuidado não remunerado que se
oferece na casa. As mulheres continuam arcando com a principal
responsabilidade de prover cuidados na casa e esse cuidado, se-
gundo as estatísticas internacionais, representa mais de 80% de
toda a assistência de saúde. Posto que esse trabalho não remune-
rado tende a deixar de ser reconhecido ou valorizado, as mulhe-
res estão em desvantagem no que diz respeito ao tempo disponí-
vel e à proteção social relacionada com o trabalho remunerado. O
sistema de assistência de saúde não pode continuar dependendo
tanto como no passado deste trabalho não remunerado: por uma
parte, a demanda de serviços aumentará devido ao envelheci-
mento da população e à intensificação das doenças crônicas; por
outro lado, o tempo disponível para a dispensa de cuidado não
remunerado diminui e continuará diminuindo à medida que as
mulheres entrem em número cada vez maior para a força de tra-
balho. Nas políticas de recursos humanos essas tendências de-
verão ser lavadas em conta, particularmente ao tomar decisões
sobre a redução ou a expansão dos serviços públicos. Esses temas
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se revestem de particular interesse para a UNIFEM por causa de
seu efeito na igualdade entre os sexos e na autonomia da mulher.
Estivemos colaborando com a OPAS e a CEPAL para conscienti-
zar ao público e aos governos nesse sentido e, juntos, estamos en-
cabeçando a incorporação da atenção de serviços de saúde não
remunerada no sistema de contas nacionais, com particular re-
ferência às contas satélite.

Expressamos nossos agradecimentos à Organização Pan-
Americana da Saúde pela oportunidade de oferecer uma orien-
tação às autoridades normativas e decisórias dos níveis local, na-
cional e internacional, que terão o desafio de materializar a
Agenda de Saúde para as Américas em décadas vindouras. Posto
que somos todos partes interessadas na busca dos objetivos 
da Agenda, a UNIFEM lhe deseja todas as classes de êxitos, de
coração.

Dra. Marijke Velzeboer-Salcedo
Chefe, Seção da América Latina e do Caribe

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher

O compromisso regional contínuo: Planejamento para
o futuro da saúde nas Américas

A inclusão, nesta edição da Saúde nas Américas, de perspecti-
vas referentes ao futuro da saúde e ao compromisso coletivo dos
países para enfrentar seus desafios por meio de uma agenda co-
letiva dá continuidade a uma tradição de longa data. Desde o co-
meço, nesta publicação em série, tem-se enfatizado a importân-
cia das políticas e dos planos regionais de saúde para alcançar as
metas de saúde em todo o Continente. Desde a primeira edição,
publicada em 1954, cada Diretor do Escritório Sanitário Pan-
americano tem empregado a publicação para vincular os países,
sua Organização regional e a Secretária que serve a essa Organi-
zação o desafio de abordar o futuro da saúde nas Américas por
meio de compromissos coletivos expressos nos planos regionais:

A edição de 1954 começa com as palavras de Fred Lowe
Soper (Diretor de 1946 a 1958):

Para o planejamento dos programas sanitários das Américas,
é essencial o conhecimento e a medição dos problemas. Se
devemos alcançar os progressos nas atividades sanitárias é
preciso dispor de informações fundamentais em relação às
populações servidas, às condições sanitárias dos países e às
necessidades e recursos médicos de que se dispõe. Este princí-
pio foi reconhecido nas disposições do Código Sanitário Pan-
americano e da Constituição da Organização Sanitária Pan-
americana [sic] que estipulam o intercâmbio de informações
relativas à prevenção das doenças e à preservação da saúde no
Hemisfério Ocidental. O progresso futuro depende, em grande
parte, da apreciação dos problemas, mediante a integração de
dados exatos que permitam o planejamento coordenado na
questão sanitária.

Ao lançar a edição de 1966, Abraham Horwitz (Diretor de
1958 a 1975) assinala que:

Os Governos concordaram em cumprir, na década iniciada em
1962, uma série de objetivos para prevenir doenças, tratar e re-
abilitar oportunamente os doentes e promover o bem estar. Re-
conheceram o planejamento como o instrumento que permite
estabelecer prioridades dos problemas e investir de acordo
com elas de forma a beneficiar o maior número de pessoas.

Héctor R. Acuña (Diretor de 1975 a 1983) situa a edição de
1978 no ponto intermédio do Plano Decenal de Saúde para as
Américas:

Pareceu particularmente apropriado concentrar a análise, na
medida do possível, nos progressos alcançados na consecução
das metas estabelecidas no Plano. Igualmente, chama-se a
atenção sobre os campos que, para alcançar essas metas, exi-
girão um maior esforço por parte dos países.

Carlyle Guerra de Macedo (Diretor de 1983 a 1995) apre-
senta a edição de 1986 como uma obra que documenta:

as melhorias alcançadas pelos Países Membros da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde no empenho por alcançar a
eta comum de saúde para todos no ano 2000 . . . e [apresentar]
uma avaliação geral da situação relativa ao logro da meta de
saúde para todos no final do presente século.

Em sua introdução da edição de 2002, George A.O.
Alleyne (Diretor de 1995 a 2003) cria o marco para as páginas
que seguiram:

Em termos gerais, a situação de saúde da Região pode ser con-
siderada como um reflexo da repercussão das drásticas mu-
danças demográficas e dos novos perfis epidemiológicos. Re-
flete também a eficácia das políticas sanitárias. . . .

Por sua parte, a atual Diretora da Organização Pan-Americana
da Saúde, Mirta Roses Periago (2003— ) espera que esta edição
de 2007:

sirva como uma recordação de que cada número e cada esta-
tística representam a vida de uma menina, um menino, uma
mulher ou um homem em algum canto da Região [e expressa
a esperança de que] a próxima edição de 2012 possa refletir os
progressos e avanços significativos dos países com seu esforço
constante, coletivo e solidário para conseguir uma melhor
saúde e uma vida mais longa, plena e frutífera para todos os
habitantes de nossa Região, porém, de maneira especial, da-
queles grupos humanos mais atrasados e excluídos.
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PANORAMA DA SAÚDE 
NA REGIÃO

D
esde a criação da Organização Pan-Americana da Saúde em 1902, os governos da América tem

abordado de forma conjunta seus problemas ligados à saúde e ao meio ambiente, comprometidose

com ações coletivas, e definido estratégias para responder aos desafios que se apresentam. Desde

o começo, a coleta, análise e divulgação das informações de saúde têm sido uma função básica da organi-

zação. A partir de 1924, a situação e as tendências da saúde comunicadas pelos países foram um elemento

importante dos relatórios anuais do Diretor. Em 1954, a secretaria da OPAS publicou o primeiro relatório

sobre a situação da saúde nas Américas em separado, iniciando assim uma ininterrupta publicação qua-

drianual, agora quinquenal, com informações sobre a saúde na região.

A edição de 2007 de Saúde nas Américas oferece um amplo panorama da situação na Região e em

todos os países em relação à saúde e ao desenvolvimento humano, doenças específicas e fatores de risco,

saúde ambiental e evolução dos sistemas e serviços de saúde. Além disso, há o exame e a análise do pro-

gresso alcançado em relação ao compromisso mundial, expressado nos Objetivos do Desenvolvimento do

Milênio (ODM), estabelecidos pelas Nações Unidas, de encarar os problemas da pobreza externa, da fome,

das doenças, da falta de água e saneamento, das moradias inadequadas e da exclusão social, e de promo-

ver a igualdade de gênero, a educação e a sustentação do meioambiente. Essa expressão do compromisso

coletivo dos países de conseguir a igualdade social esta presente em toda esta publicaçao.

A SAÚDE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO

Na região das Américas a saúde e o desenvolvimento humano avançaram nos últimos 25 anos, como de-

monstram os indicadores apresentados no quadro 1. O crescimento demográfico desacelerou, e em 2006

teve redução de 1,2% em média, com um valor mínimo de 0,4% nos países de fala inglesa do Caribe e no

máximo de 2% na América Central. A urbanização se expandiu de 68,6% em 1980 a 78,9% em 2006. A 



cobertura dos serviços básicos está aumentando em quase todas
partes, porém bem menos nas zonas rurais: a população em geral
tem um maior acesso aos serviços educacionais, de abasteci-
mento de água e de saneamento, à assistência básica em saúde, a
tecnologias eficazes em função de seu custo e às imunizações.
Esta maior cobertura permitiu um progresso mensal na pre-
venção e controle de numerosas doenças transmissíveis que até
então representavam uma carga consideravel.

Ao mesmo tempo, a expectativa de vida ao nascer aumentou
cerca de seis anos e diminuiu pela metade a incidência de mor-
talidade infantil (1). A desacelaração do crescimento demográ-
fico, a prolongação da duração da vida e a redução das infecçãoes
por doenças transmissiveis e dos problemas pré-natais são al-
guns dos ganhos mais importantes ligados à saúde na região.

A pesar destes avanços trascendentes na saúde regional, per-
sistem fatos importantes: doenças transmissíveis, como HIV/
AIDS, a malária e a tuberculose, diversas doenças crônicas não
transmissíveis e transtornos como a obesidade, a hipertensão, as
doenças cardiovasculares, a diabetes e o câncer, os acidentes e a
violência. Por sua vez estes problemas de saúde se originam em

fatores de risco com determinadas mudanças demográficas,
sociais e econômicas que ocorreram nas Américas, como o en-
velhecimento da população, as modificações nas dietas alimenta-
res e na atividade física, além do consumo de cigarro, álcool e
drogas, e a deterioração das estruturas sociais e da assistência.

Os objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabeleceram
indicadores de progresso em termos de desenvolvimento hu-
mano que, ao mesmo tempo, são indicadores da eficiência dos
sistemas de saúde. Ao situar o investimento na saúde das pes-
soas no centro do agenda mundial de desenvolvimento, os ODM
oferecem novas oportunidades para que o setor da saúde e as
organizações relacionadas à saúde obtenham um amplo apoio
para a agenda da saúde.

A grande maioria dos problemas de saúde podem ser atribuí-
dos a amplos fatores determinantes sociais, as “causas atrás das
causas” de má saúde: a pobreza, a desnutrição, o desemprego, a
falta de acesso à educação e aos serviços de saúde, e a exclusão
social de certos grupos da população, entre outros. Tais determi-
nantes sociais são analizados com profundidade no capítulo 1
desta publicação,“A saúde no contexto do desenvolvimento”, que
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QUADRO 1. Indicadores dos avanços da saúde e do desenvolvimento nas Américas,
1980–2010.

Indicador1 1980–1985 1990–1995 2005–2010

Expectativa de vida ao nascer (anos) 68,8 71,1 74,9
Taxa total de fecundidade (filhos por mulher) 3,1 2,6 2,6
Mortalidade infantil (taxa por 1.000

nascidos vivos) 37,8 22,5 16,5
População urbana (%) 68,6 72,8 79,1

Indicador2 1980–1984 1990–1994 2000–2004

Mortalidade por doenças transmissíveis
(taxa por 100.000 habitantes) 109 62,8 55,9

Mortalidade por doenças do aparelho circulatório
(por 100.000 habitantes) 280 256,2 229,2

Indicador3 1980 1990 2005

Taxa de alfabetização (%) 88 87,6 93,8
Cobertura de imunização (%): DTP3 45 76,8 93
Cobertura de imunização (%):

Contra Sarampo 48 82,5 93
Acesso a água potável (%) 76 80 93
Acesso a serviços de saneamento (%) 59 66 84
Doenças por cada 10.000 habitantes 23,1 37,9 30

Fontes:
1United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2005), World Population Pros-

pects: The 2004 Revision. CD-ROM Edition Extended Dataset. U.N. Publications Sales No. 05.XIII.12.
2Organización Panamericana de la Salud. Unidad de Análisis de Salud y Estadísticas (HA). Sistema de base de

dados de mortalidade. 2004.
3Organização Pan-Americana da Saúde. Situação da saúde nas Américas: Indicadores básicos, 2006. Washington,

D.C.; Health Conditions in the Americas, 1994 Edition y UNESCO para 1985–1994; Organização Pan-Americana da
Saúde, Evaluación Regional de Agua y Saneamiento, Washington, D.C., 2000; y http://stats.uis.unesco.org/ unesco/
TableViewer/tableView.aspx?ReportID=201.



abrange o contexto econômico, político, social e ambiental da
saúde. Nos parágrafos a seguir são sumarizados alguns fatos im-
portantes que influenciam a saúde das Américas.

Demografia. A região das Americas continua experimentando
três mudanças demográficas importantes: o crescimento demo-
gráfico, a urbanização e o envelhecimento da população. Desde
1950 a população da região quase triplicou, chegando a 900,6
milhões de habitantes em 2006, segundo a última revisão de po-
pulação efetuada pelas Nações Unidas (2). Em uma estrutura hi-
potético de uma fecundidade média, estima-se que em 2016 esta
população passará a marca de um milhão de habitantes, dos quais
600,000 viverão na América Latina e no Caribe (figura 1).

As desvantagens sociais e econômicas nas zonas rurais e nos
centros populacionais menores tem levado pessoas, tanto no
mundo como nas Américas, a emigrar para as zonas urbanas em
busca de emprego e melhores condições de vida, e a urbanização
é realmente uma característica destacada da mudança demográ-
fica na região. No entanto, existem considerações diferenciais
entre as subregiões: a população urbana nos países de fala in-
glesa do Caribe contitue 46,3% da população total, enquanto que
na América Central representa 54,8%, nos países latinos do Ca-
ribe 67,4% do total, na Área Andina 75,8%, na América do Norte
81% e no Cone Sul 86,8%. Quase 20% da população total está
agora concentrada somente em 20 das maiores cidades da Re-
gião. Na América Latina e no Caribe, a emigração tem se multi-
plicado e extendido nas cidades com zonas marginais, que geram
pobreza, desemprego, violência, insegurança, poluição, e má dis-
tribuição de serviços básicos. Desde 1950 quando a população
rural constituía 58% da população total, a população urbana

cresceu e chegou a 77,4% em 2005. Se está tendência persistir,
prevê-se que em 2030 a população urbana na América Latina e
no Caribe chegará a quase 85%, como mostra a figura 2 (2).

Os dois grupos de população com o crescimento mais rápido
na América são o dos adultos com 60 ou mais anos de idade e 
os de 80 ou mais anos de idade. Na América do Norte, onde o
processo de envelhecimento da população se iniciou antes, as
pessoas de 60 ou mais anos de idade passaram de 12,4% da
população em 1950 para 16,7% em 2005; prevê-se que este grupo
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FIGURA 1.  Tendências e projeções da população para as principais sub regiões, 
Região das Américas, 1950–2050.

Fonte: United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2006 Revision. New York. 2007.
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FIGURA 2.  Tendências e projeções da população urbana e 
rural na América Latina e no Caribe, 1950–2030.

Fonte: United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2006 
Revision. Nova York. 2007.
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Os Objetivos de Desenvolvimento do
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OBJETIVO 1.  ERRADICAR A POBREZA EXTREMA E A FOME
META: REDUZIR À METADE, ENTRE 1990 E 2015, A PORCENTAGEM DE PESSOAS CUJOS SALÁRIOS SEJAM  
INFERIORES A US$ 1 POR DIA. 

População em extrema pobreza Mudança de 1990 a 2005 (%) 
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a As cifras correspondem a zonas urbanas.
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META: REDUZIR À METADE, ENTRE 1990 e 2015, A PORCENTAGEM DE PESSOAS QUE PASSAM FOME.

Crianças menores de cinco anos 
com peso inferior ao normal 

Mudança de 1981–1990 a 
1995–2003 (%) 
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População em extrema pobreza (%), América Latina e Caribe, 2005.

Crianças menores de 5 anos com peso inferior ao normal (%), América Latina e Caribe, 1995–2003. 

Nota: A ausência de barras para alguns países significa que não houve mudança. 
 

 

Fontes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Produzido em
colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Internacional do Trabalho; Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação;
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento; Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente; Organização das Nações Unidas para a Infancia; Fundo de População de Nações Unidas; Programa Mundial de Alimentos; Programa das Nações Unidas
para os Assentamento Humano; Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Santiago de Chile: CEPAL; 2005. Nações Unidas, División de Estatística.
Base de dados onlíne. Disponivel em: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx? CEPAL, Divisão de Estatística e Projeções Económicas. Base de dados
onlíne. Disponivel em: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1.
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Milênio na América Latina e no Caribe

OBJETIVO 2.  OBTER O ENSINO PRIMÁRIO UNIVERSAL 
META: TRABALHAR PARA QUE NO ANO 2015 AS MENINAS E MENINOS DE TODO O MUNDO POSSAM TERMINAR 
UM CICLO COMPLETO DE ENSINO PRIMÁRIO. 

Taxa líquida de matrícula no 
ensino primário Mudança entre 1990 e 2004 (%) 

Taxa de alfabetização nos 
jovens de 15 a 24 anos Mudança entre 1990 e 2000/2004 (%) 
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Taxa líquida de matrícula no ensino primário, América Latina e Caribe, 2004. 

Taxa de alfabetização nos jovens de 15 a 24 anos, América Latina e Caribe, 2000/2004. 
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OBJETIVO 3.  PROMOVER A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS E A
AUTONOMIA DAS MULHERES

OBJETIVO 4.  REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL 

META: ELIMINAR AS DESIGUALDADES ENTRE OS GÊNEROS NO ENSINO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, 
PREFERENCIALMENTE NO ANO DE 2005 E EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO PARA O ANO DE 2015.  
 

Porcentagem de mulheres que trabalham no 
setor agrícola como porcentagem do total de 
empregados que trabalham no setor agrícola 

Mudança entre 1990–2001 (%) 
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META: REDUZIR EM DOIS TERÇOS, ENTRE 1990 E 2015, A MORTALIDADE DAS CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS.  

Mortalidade das crianças 
menores de 5 anos Progreso entre 1990–2003 (%) 

 
Taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos por 1000 nascidos vivos, América Latina e Caribe, 2003. 

Mulheres que trabalham no setor não agrícola como porcentagem do total de empregados no setor,
América Latina e Caribe, 2001.

Nota: A ausência de barras para alguns países significa que não houve mudanças. 
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Fontes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Produzido em
colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Internacional do Trabalho; Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação;
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento; Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente; Organização das Nações Unidas para a Infancia; Fundo de População de Nações Unidas; Programa Mundial de Alimentos; Programa das Nações Unidas
para os Assentamento Humano; Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Santiago de Chile: CEPAL; 2005. Nações Unidas, División de Estatística.
Base de dados onlíne. Disponivel em: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx? CEPAL, Divisão de Estatística e Projeções Económicas. Base de dados
onlíne. Disponivel em: http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1.
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OBJETIVO 5.  MELHORAR A SAÚDE MATERNA
META: REDUZIR, ENTRE 1990 E 2015, A MORTALIDADE MATERNA EM TRES QUARTOS. 

Taxa de prevalência do HIV/AIDS na população de 15 a 49 anos, América Latina e Caribe, 2005. 

META: HAVER DETIDO E COMEÇADO A REDUZIR, PARA O ANO DE 2015, A PROPAGAÇÃO DO HIV/AIDS. 

Partos (%) com assistência  
de pessoal sanitário especializado,  

América Latina e Caribe, 2000. 

Taxa da mortalidade materna 
por 100.000 nascidos vivos, 

América Latina e Caribe, 2000. 
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META: REDUZIR À METADE, PARA O ANO DE 2015, A PORCENTAGEM DE PESSOAS QUE CARECEM DE ACESSO À ÁGUA 
POTÁVEL E AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO. 

Proporção da população rural com acesso sustentável a melhores fontes de abastecimento de água, 
América Latina e Caribe, 2004. 
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OBJETIVO 7.  GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO MEIO 
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Fontes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Objetivos de desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Produzido em
colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Internacional do Trabalho; Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação;
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento; Programa das Nações Unidas para o
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para os Assentamento Humano; Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Santiago de Chile: CEPAL; 2005. Nações Unidas, División de Estatística.
Base de dados onlíne. Disponivel em: http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx? CEPAL, Divisão de Estatística e Projeções Económicas. Base de dados
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Taxa de desemprego de jovens de 15 a 24 anos ambos os sexos (%), América Latina e Caribe, 2001. 
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OBJETIVO 8.  FOMENTAR UM ASSOCIAÇÃO MUNDIAL PARA O
DESENVOLVIMENTO 

–50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150 170 

A saúde no centro do desenvolvimento

Os objetivos do Desenvolvimneto do Milênio refletem o resultado de décadas de construção de um consenso

dentro do sistema das Nações Unidas e de numerosas reuniões mundiais, começando com a conferência Interna-

cional sobre a Assistência Básica de Saúde em 1978, e incluindo a Cúpula Mundial pela Infância em 1990 através

da Declaração do Milênio adotada por 189 países em 2000 e as conclusões da Conferência Internacional sobre Fi-

nanciamento para o Desenvolvimento do Milênio em 2002, a comunidade mundial reconfirmou os acordo alcança-

dos nas cúpulas anteriores das Nações Unidas e os reforçou através de metas com data para 2015. O desafio chave

dos ODM não é técnico, mas sim político: nunca antes a comunidade das nações havia acordado ma agenda comum

tão específica que convoca os governos, a sociedade civil, o setor privado e as organizações internacionais a dar prio-

ridade à redução da pobreza e ao combate às desigualdades ao acesso a determinantes chaves do desenvolvimento.

A Declaração do Milênio dá um novo sentido de urgência e estipula uma estrutura que transcende a esfera setorial

individual; agora, dentro do contexto dos ODM, a educação, a saúde e o ambiente se amálgamam, como um pacote

indivísivel, como áreas de investimento fundamental para a redução da pobreza e para o desenvolvimento humano.

Ao mesmo tempo, dado que três dos oito ODM se referem explicitamente à saúde e todos eles se relacionam de

alguma maneira à saúde, a comunidade mundial pôs a manifesto seu reconhecimento coletivo da função crucial da

saúde no centro do desenvolvimento econômico e social.



aumentará para 20,1% da população total em 2015 e para 27,3%
em 2050. Na América Latina e no Caribe o grupo de 60 ou mais
anos de idade constituía 5,6% da população em 1950 e aumentou
para 9% em 2005; prevê-se que chegará a 11,3% da população
total em 2015 e a 24,3% em 2050.A proporção da população total
representada pelo grupo de 80 ou mais anos de idade aumentou 
de 1,1% em 1950 para 3,5% em 2005, na America do Norte (e se
prevê que chegará a 3,7% em 2015) e de 0,4% a 1,2% na América
Latina e no Caribe (e se prevê que aumentará a 1,7% em 2015).
A medida que a população envelhece se reduz a relação entre os
adultos em idade produtiva e os idosos e também diminue a pos-
sibilidade de financiar assistência aos últimos. (figura 3).

O crecimento economico, a renda e o emprego. A econo-
mia da região experimentou uma série de mudanças de taxas de
crescimento de baixas a altas. Depois de um período de cresci-
mento em diminuição e persistentes diminuições da atividade
econômica nos anos oitenta , os países começaram a ter um cres-
cimento lento, ao redor de 1,4% ao ano na década de 1990. Entre
2000 e 2003, outra crise provocou uma nova queda no cresci-
mento econômico; no entanto, o crecimento foi retomado em 2004
e chegou a uma média regional de 6%; em 2005 foi de aproxima-
damente 4% e alcançou um aumento médio de 5,6% em 2006.

Ainda que tenham sido obtidos avanços na redução da po-
breza nos últimos anos, em 2005 40,6% da população das Amé-
ricas (quase 213 milhões de pessoas) continuavam vivendo em
situações de pobreza e 16,8% (88 milhões de pessoas) sofría de
pobreza extrema. Além do crescimento econômico geral na Re-

gião, a distância entre os países mais ricos e os mais pobres, longe
de se reduzir, expandiu-se no fim dos anos setenta e no começo
da década de 2000, uma tendência que se prevê que continuará a
persistir nas condições atuais.(3).

O desemprego impede a inscrição no sistema de seguridade
social e, por conseguinte, limita o acesso à assistência em saúde.
O emprego informal e o trabalho infantil complicam a situação.
Quanto às mulheres, seu ingresso na força de trabalho remune-
rada nos últimos 20 anos, ainda que tendo aumentado a renda e
o poder aquisitivo das famílias, representou uma carga de tra-
balho excesivo para muitas delas, já que continuam sendo as
principias trabalhadoras domésticas, uma função que, parado-
xalmente, é descuidada cada vez mais, no entanto, mesmo
quando as mulheres ocupam postos tradicionalmente destinados
aos homens, costumam receber uma remuneração menor. Em re-
lação à geração mais jovem, o oitavo Objetivo de Desenvolvi-
mento do Milênio — cujo propósito é criar uma aliança mundial
para o desenvolvimento — busca promover o trabalho digno e
produtivo para os jovens, cujas taxas de desemprego na América
Latina e no Caribe tem piorado desde 1995.

A educação. Na América, o progresso na educação tem sido
considerável nos últimos 25 anos, medido segundo a taxa de alfa-
betização, que tem aumentado de 88% nos anos oitenta em torno
de 94% em 2006. Contudo, o progresso educativo não tem sido se-
melhante em todos os grupos de populações, as mulheres ainda
tem taxas de alfabetização inferiores à dos homens; os moradores
das zonas rurais apresentam taxas mais baixas que seus homólo-
gos da zona urbana e os pobres estão menos alfabetizados que 
os ricos. Ainda assim, o acesso à educação está melhorando na
América Latina e no Caribe, como indica o aumento das matrícu-
las na educação primária, tanto para os meninos, quanto para as
meninas, que aumentou de 86% em 1990 para 95% em 2004.

O meio ambiente. Historicamente, a saúde do homem tem
sido influenciada pela interação de diversos fatores determinantes
de caráter ambiental, biológico,econômico, social, político e cultu-
ral, os quais podem provocar condições de vida pouco satisfató-
rias, riscos e perigos ambientais, modificações do comportamento
e do estilo de vida, em última estância, doenças, incapacidades,
e a morte. Um relatório de 2004 da OMS constatou que, das 102
principais doenças, 85 eram em parte causadas pela exposição a
riscos ambientais e que os fatores ambientais contribuíram com
cerca de um quarto dos anos de vida perdidos em função da inca-
pacitação e um quarto das das mortes relacionadas (4).

Nas Américas, a deterioração socio-econômica, caracterizada
pela pobreza, rápida urbanização e fragmentação social, tem
contribuído para aumentar as desigualdades e criar ambientes
insalubres, que afetam em particular os grupos de população de
zonas agrícolas e indígenas. Observam-se outras desigualdades
ambientáis nas zonas marginais urbanas, onde as condições de
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FIGURA 3.  Tendências e projeções do envelhecimento na 
América do Norte, América Latina e Caribe, 1950–2050.

Fonte: United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2006 
Revision. Nova York. 2007.
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moradia e o acesso à água potável e ao saneamento são deficien-
tes, e as pessoas estão mais exportas a poluição química, ao ba-
rullo e à violencia. Estas condições estão piorando em alguns
países; por ejemplo, 60% da população urbana no Haiti tinha
acesso a água potable em 1990, entretanto, em 2004, somente
58% contavam com esse acesso. No capítulo 3 analizam-se esses
problemas ambientais em detalhe.

Além disso, a violencia resultante dos ambientes sociais insa-
lubres nas zonas marginais está cobrando numerosas vitimas. Os
registros oficiais revelam que, nos últimos 10 anos, ocorreram
entre 110.000 e 120.000 homicidios e entre 55.000 e 58.000 suicí-
dios na Região (5). Nos governos e no setor de saúde de vários
países Latino-americanos cresce a preocupação com a violência
juvenil que leva à formação de quadrilhas que realizam ope-
rações transnacionais como sequestros, tráfico de seres huma-
nos, e contrabando de armas e drogas.

O crescimento urbano gera mais necesidades de transporte, o
que, por sua vez, leva a mais riscos de lesões e a uma maior po-
luição do ar. Estima-se que, a cada ano, 130.000 pessoas morram
e outras 1,2 milhões sofram lesões e cem em cada mil sofram in-
capacitações em conseqüência a traumatismos ligados a aciden-
tes de transporte terrestre nas Américas. Os países de baixa renda
da América Latina são os mais afetados devido ao uso de veícu-
los com manutenção deficiente, a ampla gama de usuários das
vias públicas (pedestres, ciclistas e motociclistas), a menor edu-
cação em relação a segurança e a falta de regulamentações ade-
quadas (capítulo 3).

A poluição atmosférica urbana, intensificada pela rápida ur-
banização e industrialização e o aumento correspondente do em-
prego de combustíveis fósseis e das emissões de dióxido de car-
bono, também afetam a saúde humana e se tem assinalada que
contribuem para a mudança climática e o aquecimento global. O
relatório de 2001 do grupo Intergovernamental de Especialistas
sobre Mudança Climática (IPCC) informou que, no transcorrer
do século XX, a temperatura mundial havia aumentado de 0,2 a
0,6 °C e que o nível do mar havia subido entre 10 e 20 cm. O IPCC
preve um aquecimento global de 1,4 a 5,8º C para 2100. Como re-
sultado, junto con outras regiões do mundo, as Américas sofrerão
períodos de precipitação intensa, furacões e inundações que per-
turbarão gravemente a saúde e bem-estar das pessoas. Quatro
países das Américas estão entre os maiores emisores de dióxido
de carbono no mundo: os Estados Unidos, Canadá, Brasil e Mé-
xico (6). No relatório de 2007 o IPCC confirmou que a atividade
do homem está aquecendo o planeta com um ritmo em potencial
desastroso e irreversível.(7).

A globalização. A crescente conexão, integração e interde-
pendência do mundo no âmbito econômico, social, tecnológico,
cultural, político e ecológico — processo geralmente chamado de
“globalização”— é um dos maiores desafios enfrentados pelo
setor da saúde. As mudanças estruturais, econômicas e sociais

impõem condições de competição e aumentam o risco de crises
econômicas. Os países, as instituições e os indivíduos têm que se
adaptar a estas mudanças para assegurar seu lugar no cenário
local e mundial. Ao mesmo tempo, a globalização cria oportuni-
dades que transcendem as fronteiras nacionais. Nas Américas,
este fenômeno tem dado como resultado a conexão e a colabo-
ração entre os países, como demonstram as diversas cúpulas in-
ternacionais para melhorar a situação da população em todo o
hemisfério e a formação de blocos econômicos sub-regionais
(capítulo 1).

A ciência e a tecnologia. Os avanços científicos e tecnologi-
cos, a industrialização, o desenvolvimento socio-econômico, a
maior comunicação, e a melhor higiene e ingestão alimentar têm
contribuído para prolongar a expectativa de vida e reduzir as
taxas de mortalidade em todo o mundo. Nos últimos 50 anos,
muitos avanços tecnológicos têm levado a novas possibilidades
terapêuticas e de diagnóstico na medicina, como as tecnologias
da imaginologia, as próteses internas e externas, a tecnologia do
laser e os bio-sensores. A investigação sobre vacinas contra a he-
patite b e contra a Haemophilus influenzae tipo b, assim como o
desenvolvimento em curso de vacinas contra o cólera, a malária,
a tuberculose, e a infecção pelo HIV/AIDS. Cada vez mais dispo-
mos de tecnologias avançadas, como a engenharia genética, a mi-
crocirurgia, e os medicamentos preparados caso a caso. Como re-
sultado do progresso da tecnologia do ADN, foram elaborados
exames de diagnóstico específicos e muito sensíveis para serem
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“Persiste em nossas sociedades um alto grau de estigma e
discriminação contra todos que não fazem parte do enfoque
hegemônico padrão. Se a isto se soma principalmente, a falta
de uma participação política verdadeira que inclua os povos
indígenas dentro das propostas de desenvolvimento de cada
país, a situação se mostra realmente insustentável. A nego-
ciação permanente dos direitos fundamentais tem conduzido
à marginalização da população indígena, que se traduz em
indíces alarmantes de pobreza, falta de terra e territorios,
baixos salários, desemprego acentuado, altos índíces de anal-
fabetismo, especialmente feminino, abandono escolar e um
perfil epidemiológico com uma carga alta de doenças, inca-
pacidades e morte prematura, onde predominan as causas
que podem ser previnidas. As comunidades, regiões e munici-
pios com maior porcentagem de população indígena são os
que estão mais afastados dos indicadores establecidos nas
metas dos objetivos da Declaração do Milênio.”

Mirta Roses, 2006



usados em campo nos países tropicais, o que permite uma vi-
gilância mais precisa e o acompanhamento de microorganismos
e doenças. Estão sendo criados animais ttrangênicos para produ-
zir fármacos, hormônios e outras substâncias úteis para a indús-
tria farmacêutica; têm-se criado porcos trangênicos que serão
usados como fonte de órgãos e tecidos para transplantes, se bem
que isto gera preocupações sobre as possíveis transmissões de
vírus e outros agentes patogênicos aos seres humanos. A intro-
dução de técnicas de manipulação de genes também tem levado
a miores rendimentos das culturas e à melhor qualidade dos
alimentos ao proporcionar resistência à pragas e doenças; no en-
tanto, a preocupação pela possibilidade de que os organismos ge-
neticamente manipulados na naturaza possam alterar os ecosis-
temas nativos ou mesmo prejudicar a saúde das pessoas, tem
levado à demandas de normas éticas para a genômica, para a clo-
nagem e para a engenharia genética.

Os sistemas regionais de informação sanitária têm melhorado
consideravelmente nos últimos anos. Se bem que a ampla coleta
de informações sobre as doenças prioritárias em distintos seto-
res geográficos, demográficos e sociais da comunidade ainda é
difícil também nos países desenvolvimos, os avanços mediante
dispositivos virtuais, como os sistemas de informação geográfica
e os métodos de trabalho em colaboração reduzem o custo e mel-
horam a qualidade das informações sobre a saúde.

Atualmente, as comunidades científicas e de saúde pública
enfrentam o desafio de levar os benefícios da ciência e da tecno-
logia à maior quantidade possível de pessoas com o objetivo 
de melhorar a qualidade de suas vidas. Neste momento, a Amé-
rica Latina e o Caribe estão atrasados com relação aos países
mais desenvolvimos, e quanto ao número de programas científi-
cos e tecnológicos. A produtividade da pesquisa na Região, con-
tudo, ainda é baixa em comparação com os países desenvolvi-
dos, como demonstrado pelo fato de que somente 3% dos 1,1
milhões de trabalhos científicos incluídos no MEDLINE no pe-
ríodo 2000–2003 eram de pesquisadores Latino-americanos ou
do Caribe (8).

Uma das principias restrições para o avanço da ciência e da
tecnologia tem sido a escassa alocação de recursos. As dotações
para pesquisa e desenvolvimento na América Latina e no Caribe
representavam 0,5% do PIB em 1990 e 0,6% em 2002, enquanto
que nos Estados unidos somaram 2,6%, porcentagem que per-
maneceu constante durante todo o período 1990–2002. Além
disso, a América Latina e o Caribe têm 0,7 pesquisadores para
cada 1.000 habitantes, em comparação com o ponto de referência
internacional de 6 a 10 pesquisadores por 1.000 habitantes (9).

ABORDAR A AGENDA INCONCLUSA

Passaram-se quase 30 anos desde a assinatura da Declaração
de Alma-Ata na Conferência Internacional sobre a Assistência
Básica de Saúde (Alma-Ata, Kazajstán, setembro de 1978) e nas

Américas avançou-se muito no programa que se estabeleceu
(para mais detalles a respeito, veja a sessão apresentada mais
adiante “Proteger os avanços em saúde”). Os países da Região
converteram as políticas e programas de assistência básica em
um elemento básico de seus sistemas nacionais de saúde com o
propósito de alcançar a meta de saúde para todos. A quantidade
de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema (com uma
receita inferior a um dólar por dia) diminuiu em três milhões
entre 1990 e 2005. A Região está próxima a alcançar a educação
primária universal, ao redor de 97% das crianças completam a
escola primária — iclusive quando os meios regionais ocultam a
situação em países que estão atrasados. A taxa de analfabetismo
dos jovens caiu 12% em 30 anos e, em média, a expectativa de
vida é quase 20 anos maior do que era há 50 anos. (10).

No entanto, o trabalho de realização da agenda de assistência
básica de saúde continuava inconcluso no começo do novo milê-
nio: em alguns países e em muitas zonas dentro de um mesmo
país persistiram as doenças e os transtornos que não permitem
alcancar a saúde para todos. Apesar da disponibilidade de so-
luções eficazes em função de seu custo e de intervenções simples,
existe uma estrutura de desigualdade na qual uma “tirania dos
meios”, é dizer, a referência excesiva a um valor médio, oculta a
presença contínua de problemas prioritários de saúde. Em mui-
tos países e em zonas dentro de um mesmo país, a “agenda in-
conclusa” significa que persistem problemas resolvidos em ou-
tras partes, como:

• Pobreza extrema e fome
• Mortalidade elevada em crianças menores de 5 años
• Falta de melhoria na saúde materna
• Prevenção e controle da infecção pelo HIV/AIDS, tubercu-

lose e malária inadequados
• Acesso limitado aos medicamentos essenciais
• Acesso insuficiente ao abastecimento de água e ao sanea-

mento
• Barreiras que impedem melhorar a saúde dos povos

indígenas
• Doenças sem cuidados em populações desassistidas

Abordar as desigualdades. Os beneficios dos avanços nos in-
dicadores sociais e de saúde da Região não chegou a todos os
grupos e populações por igual, o que provoca desigualdades in-
justas na morbilidade, na mortalidade e no acesso aos serviços
de saúde. A renda, a etnia, e a educação continuam sendo impor-
tantes. Em muitos dos países persistem de maneira inaceitável e
desnecessária condições de saúde deficientes. A má saúde se tra-
duz em aflição, dor, atraso de crescimento econômico e fracasso
dos esforços para reduzir a pobreza. Os mais infectados são as
crianças dos países de baixa renda, as mulheres, os povos indíge-
nas, os habitantes sem educação das zonas rurais, os trabalhado-
res migratórios, os trabalhadores do sexo, as crianças de rua e os
idosos. Também influe a geografía: por exemplo, as taxas de mor-

SAÚDE NAS AMÉRICAS, 2007. VOLUME I–REGIONAL

12



talidade na América Central e nos países latinos do Caribe em
2005 se aproximam à média regonal do inicio dos anos oitenta.
No ámbito da saúde, essas desigualdades se manifestam como
grandes desigualdades no estado da saúde, no acesso diferen-
ciado aos serviços e na desproporcionada exposição a riscos de
saúde: o abastecimento de água e o saneamento pouco seguros, a
desnutricão, a contaminação e a exposição à ameaças climáticas
e geográficas.

Nas Américas, as desigualdades em saúde são amplas e pro-
fundas, como demonstram numerosos exemplos, entre eles:

• A maior proporção de mortalidade materna ocorre nos
países mais pobres da América Latina e do Caribe.

• A expectativa de vida ao nascer varia de um mínimo de 68,8
anos na América Central a um máximo de 77,9 anos na
América do Norte (2005).

• As diferenças quanto à expectativa de vida entre os países
são ainda mais notáveis, em particular a diferença entre 
os mais ricos e os mais pobres, que aumentou para quase 
20 anos.

• Ainda que as mulheres tenham, em média, uma expectativa
de vida ao nascer seis anos superior à dos homens, a si-
tuação social de muitas mulheres coloca em risco a quali-
dade de suas vidas.

• A distribuição diferenciada de ameaças à saúde recente-
mente emergentes e seus fatores de risco exacerbaram
ainda mais as desigualdades em saúde nos países.

• Uns 218 milhões de pessoas não contam com proteção con-
tra o risco de doenças porque carecem de cobertura de
saúde da seguridade social e 100 milhões não tem acesso
aos serviços de saúde devido a sua localização geográfica,
barreiras econômicas ou à ausência de centros de saúde
próximos de seus lares ou locais de trabalho.

A situação das mulheres. Uma das principais restrições para
completar a agenda da assistência básica de saúde é a situação
das mulheres. Ainda que as mulheres representem mais de dois
quintos da força de trabalho na América Latina e no Caribe, seu
progresso econômico é reduzido porque elas têm dificuldades
para obter trabalhos remunerados, ganhah me nos, não tendo
acesso a algunas ocupações e sua participação no setor informal
é desproporcionadamente maior. Por conseguinte, apesar do
compromisso da comunidade internacional com a igualdade
entre os sexos, as vidas de milhões de mulheres e moças de toda
a região são afetadas pela discriminação, pela falta de autonomia,
pela pobreza e pela violencia. O sucesso do terceiro ODM — pro-
mover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher —
produzirá o “dividendo duplo” de melhorar as vidas tanto das
mulheres como das crianças (11).

A situação dos grupos étnicos. Nas Américas de hoje, entre
45 e 50 milhões de pessoas pertencem a mais de 400 grupos ét-

nicos únicos, quantidade que representa em torno de 7% da po-
pulaçõa da Região, 40% da poulação rural de América Latina e
do Caribe e mais de 40% da população total no Peru, Guatemala,
Bolívia e Equador. A incidência da pobreza é mais alta nos gru-
pos indígenas das Américas, que apresentam taxas mais elevadas
de analfabetismo e desemprego e têm menos acesso aos serviços
de assistência em saúde, como a vacinação contra doenças
imuno-previníveis. Sofrem taxas desproporcionadas de mortali-
dade materna e infantil, desnutrição e enfermidades infecciosas
(12).“No México, se estima que haja 96,3 médicos por 100.000
pessoas a nível nacional, mas somente 13,8 por 100.000 em zonas
onde os indígenas constituem 40% ou mais da população” (13).
Um dos principais problemas dos povos indígenas é a falta de do-
cumentos oficiais. Em todos os países, o registro de nascimento é
importante porque dá ao indivíduo uma identidade oficial como
membro da sociedade e pode ser necessário para ter acesso aos
serviços mais tarde em sua vida.A América Latina e o Caribe têm
algumas das taxas mais altas de registro de nascimento no
mundo em desenvolvimento: 92% nas zonas urbanas e 80% nas
rurais. Todavia, é menos provável que as crianças indígenas
sejam registradas ao nascer: “na região amazônica do Equador,
somente 21% das crianças menores de 5 anos têm certidão de
nascimento, em comparação com a media nacional de 89% . . . [e]
mais de 85% dos bolivianos que vivem em comunidades indíge-
nas rurais carecem de um documento oficial que lhes permita
herdar terras, matricular seus filhos na escola ou votar” (14).

A saúde dos lactantes e das crianças. Apesar das considerá-
veis melhorias na sobrevivência das crianças nas Américas desde
que se colocou em curso a iniciativa “Saude para todos” em 1978,
persistiu sem mudanças uma profunda desigualdade no êxito
desta meta.A distribuição do risco de morrer antes dos 5 anos de
idade, refletida pelas taxas de mortalidade infantil, na população
das Américas — classificada desde a mais pobre até a mais rica
segundo o produto nacional bruto per cápita (o poder aquisitivo
ajustado segundo a paridade) — revela um índice de concen-
tração da desigualdade de –0,3, o que significa que o 20% (quin-
til) mais pobre da população da Região concentra quase 40% da
quantidade total dos óbitos infantis, enquanto que nos 20% mais
ricos se produzem somente 8% dos óbitos (figura 4).

A Região das Américas alcançou um enorme progresso na re-
dução das taxas de mortalidade de lactantes e crianças. A pesar
do sucesso na redução da mortalidade nos menores, continuam
existindo diferenças na mortalidade infantil tanto entre os países
como em zonas de um mesmo país. Nas nações com taxas altas
de mortalidade infantil (por exemplo, Bolívia, Peru, Guatemala e
Brasil) e também em outras com taxas relativamente baixas (por
exemplo, Colômbia e Belize), persistem consideraveis desigual-
dades internas. Três dos diversos fatores críticos determinantes
das desigualdades de saúde nos lactantes e nas crianças são o
grupo étnico, a localização geográfica e a educação. Na Bolívia,
Equador, Guatemala, México e Panamá, que obtiveram infor-
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mações sobre o grupo étnico e a zona de residencia das mães (ou
seja, urbana ou rural), as taxas de mortalidade de lactantes são
sistematicamente mais altas nas populações indígenas rurais que
em seus homólogos urbanos (veja o capítulo 2). Igualmente, uma
análise das desigualdades da mortalidade das crianças menores
de 5 anos em relação à educação materna na Bolívia, Brasil, Co-
lombia, Guatemala, Haití, Peru e na República Dominicana, in-
dica que a taxa de mortalidade infantil e o nível educacional da
mãe guardam uma relação inversa; além disso, a mesma análise
revela que, ainda que a taxa geral de mortalidade tenha sido re-
duzida consideravelmente entre o final dos anos oitenta e os pri-
meiros anos do século XXI, praticamente não se modificaram 
as dimensões das diferenças na mortalidade entre os setores de
escolaridade (15).

Quais são as restrições que devem ser superadas para alcançar
o quarto ODM, a saber, reduzir em dois terços a mortalidade in-
fantil? Entre elas, as principais são a falta de água potável, a expo-
sição a mosquitos que transmitem doenças, a falta de imunização
e a desnutrição.A grande maioria das mortes infantis poderia ser
evitada com as medidas comprovadas da revolução da sobre-
vivência infantil: a lactância materna, a vacinação contra as prin-
cipais doenças da infância, as fontes de água potável, a terapia 
de reidrataçao oral e os mosquiteiros para prevenir a malária.
De feito, conta-se com as intervenções necessárias para prevenir e
contra-atacar as causas de mortes de crianças, que poderiam

levar à redução de dois terços da mortalidade infantil, “mas não
são fornecidas às mães e às crianças que as necessitam” (16).

As crianças que correm um maior risco são as dos países mais
pobres e das comunidades mais marginalizadas dentro dos paí-
ses, são discriminados por causa do sexo, da raça ou da etnia, os
afetados pela infeção pelo HIV/AIDS, os que necessitam de una
nutrição adequada, os órfãos (muitos deles por causa da AIDS)
que terminam sendo responsáveis por si mesmos e por seus
irmãos menores, os que sofrem violência, maus tratos ou explo-
ração, os que têm que trabalhar para ganhar a vida e, em geral,
os que necessitam de acesso a bens e serviços essenciais. Por
exemplo, na América Latina e no Caribe, em 2003 6,2% dos me-
nores de 18 anos eram órfãos e, durante o período 1999–2004,
8% das meninas e 11% dos meninos do grupo de 5 a 14 anos de
idade participavam de trabalho infantil. A persistência das desi-
gualdades em saúde é confirmada também pela clasificação dos
transtornos pré-natais e a desnutrição entre as 10 principais
causas da morte em vários países Latino-americanos e nas
zonas dentro de outros países, feito que reflete a elevada pro-
porção de mortes infantís, já que a maioria ocorre nos primeros
anos de vida.

A saúde materna. Muitos especialistas em saúde pública
consideram que, além da expectativa de vida, a situação da saúde
em un país pode ser determinada como melhor pelo marcador
da sobrevivência materna: “se a taxa de mortalidade materna
diminui, pode-se supor que os outros problemas de saúde da
população também estão melhorando; pelo contrário, quando a
mortalidade materna permanece sem mudanças, outaos tentati-
vas de melhorar a saúde da população terão, de fato, muito pou-
cos efeitos sobre o bem-estar da população” (17). Cada ano, mais
de 22.000 mulheres da América Latina e do Caribe morrem por
complicações na gestação e no parto. A maioria dessas mortes
poderia ser evitada caso contassem com intervenções apropria-
das durante a gestação, o parto, e o período pós-natal (18). Além
disso, a mortalidade materna tem se reduzido consideravelmente
na Região e nos últimos decênios, em cinco países a taxa de mor-
talidade materna supera a taxa registrada há 60 anos nos Estados
Unidos. As Américas ainda tinham una taxa de 70 mortes por
100.000 nascidos vivos em 2006 e, se considerarmos únicamente
a América Latina e o Caribe, a taxa se eleva para 91,1; no Haití se
registrou a mais elevada, 523 mortes por 100.000 nascidos vivos,
e no Chile a mais baixa, com 17,3 mortes (1). A figura 5 mostra 
a magnitude da desigualdade da mortalidade materna nas Amé-
ricas: os 20% mais pobres da população da Região concentram
50% das mortes maternas, enquanto que ao quintil mais rico cor-
respondem somente 5% dessas mortes (índice de concentração
da desigualdade = –0,43). A gravidez em adolescentes, em sua
maioria não planejadas, chegam a 20% do total das gestações em
muitos países, situação que evidentemente implica em desafios
para essas futuras mães e seus filhos.
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FIGURA 4.  Desigualdades no sobrevivência infantil: 
curva de concentração e taxa de mortalidade em menores 
de 5 anos nas Américas, cerca de 2005.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Situação da saúde nas Américas. 
Indicadores Básicos  2006.
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Como se expresa no quinto ODM, a comunidade mundial se
comprometeu em reduzir em três quartos a mortalidade ma-
terna. Com esse propósito, a Estratégia Regional para a Redução
da Mortalidade e da Morbidade Maternas nas Américas se baseia
em firmes convicções:

. . . a morte materna é evitável; sabe-se que intervençõess são
eficazes, e que o investimento na maternidade sem risco não
só reduzirá a mortalidade e a deficiência materno-infantil,
mas também contribuirá para uma melhor saúde, qualidade
de vida e eqüidade para as mulheres, suas famílias e as comu-
nidades. As intervenções de maternidade sem risco figuram
entre as mais eficazes em função dos custos do setor, em par-
ticular em assistência básica (19).

As persistentes desigualdades no acesso aos serviços e recur-
sos de saúde são fatores que influem na sobrevivência materna e
infantil nas Américas (figura 6). Indicadores esenciais de saúde,
como a disponibilidade de médicos por habitantes, a proporção
de partos assistidos por pessoas qualilificadas, a prevalência do
baixo peso ao nascer e o gasto público em saúde como proporção
do produto interno bruto estão distribuídos de forma desigual
nos quintis de renda da população da Região, onde os mais des-
favorecidos desde o ponto de vista sócio-econômico correm ris-
cos desproporcionadamente mais altos. No entanto, é necessário

assinalar que, nas Américas, a porcentagem de partos assistidos
por pessoal de saúde qualificado é maior que no resto do mundo:
em 2004, sete de cada oito partos nas Américas foram assistidos
por pessoal de saúde qualificado.

A nutrição. Um indicador importante do estado nutricional
de um país é a proporção de recém-nascidos com baixo peso ao
nascer, ou seja, com um peso inferior a 2.500 gramas. O peso ao
nascer depende em grande medida do estado de nutrição da mãe
durante a gestação e antes da concepção. Nesse sentido, o peso ao
nascer também se converte em um indicador indireto para ava-
liar a nutrição materna e, até certo ponto, para prognosticar o fu-
turo desenvolvimento da criança.

Das duas formas de deficiência do crescimento da criança, a
de tamanho e a de peso, a deficiência de tamanho, o atraso do
crescimento, é de três a seis vezes mais freqüente na América La-
tina e no Caribe. Como a insuficiencia de peso pode ser revertida,
enquanto que o atraso no crescimento é permanente, as crianças
que sofrem este atraso correm o risco de terem sobrepeso, o 
que as expõe a um risco maior de sofrer de doenças crónicas na
idade adulta. O atraso do crescimento pode se manifestar nos
dois primeros anos de vida e esse período é o mais oportuno para
prevenir o atarso mediante uma nutrição adequada. Em geral, os
dados sobre as tendências mostram uma queda muito lenta da
prevalência do atraso do crescimento. O Brasil é o país com a re-
dução mais considerável, 60% em 10 anos, seguido da Colômbia
e da República Dominicana, com reduções um pouco superiores
a 40% em un período aproximadamente similar. Contudo, preo-
cupa que, em 2000, sofriam de atraso de crescimento uma em
cada duas crianças na Guatemala e uma em cada três na Bolívia,
em Honduras e no Peru (capítulo 2).

A prevenção e o controle de doenças endêmicas locais.
Apesar de uma redução em sua incidência, a malária, uma
doença evitável, continúa constituindo um importante problema
de saúde pública. Mais de um milhão de pessoas — na sua maio-
ria crianças menores de 5 anos — morrem a cada ano por essa do-
ença que nas Américas é a causa de 0,4% das mortes de crianças
menores de 5 anos (20). Contudo, ocorre a transmissão da malária
em 21 países das Américas e se estima que 250 milhões de pessoas
vivam em zonas onde existe o risco de transmissão, 40 milhões
das quais residem en zonas de risco moderado e alto.Anualmente
são notificados cerca de um milhão de casos, três quartos dos
quais causados pelo parasita principal, Plasmodium vivax (21).

Nos últimos anos, aumentaram os casos de dengue, que subi-
ram de quase 400.000 en 1984 para mais de 430.000 em 2005 (1).
Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue se propaga
em zonas com saneamento deficiente e precipitação elevada; não
existe nenhuma vacina nem cura para a doença e a melhor me-
dida para evitá-la é manter as casas livres de lugares de criação
do mosquito. Em janeiro de 2007, o Paraguai declarouum alerta
epidemiológico quando começaram a surgir casos novos de den-
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FIGURA 5.  Desigualdades na saúde materna: curva de 
concentração e índice da mortalidade materna nas 
Américas, cerca de 2005.
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gue; no começo de fevereiro, haviam sido notificados cerca de
9.000 casos de dengue, incluindo 40 casos de dengue hemorrá-
gica, que levaram à declaração de uma emergência nacional.
Como resultado, as autoridades sanitárias do Paraguai, Argen-
tina, Brasil e Bolívia intensificaram a prevenção nas zonas de
fronteira, aumentando as medidas de vigilância e controle.

Uma prioridade permanente de saúde em todas as Américas,
a tuberculose afeta mais de 350.000 pessoas e a cada ano mata
50.000. A taxa de morbilidade por tuberculose na região era de
26,8 por 100.000 em 2004 e nos países latinos do Caribe e da 
Área Andina se relataram taxas de até 61,5 e 55,5 por 100.000,
respectivamente. Esta situação é agravada pela co-infecção de tu-

berculose e de HIV e pela resistência da tuberculose a tratamen-
tos multi-medicamentosos, o que dificulta as tentativas de con-
trolar a doença em toda a Região.

As assim chamadas doenças tropicais descuidadas, que
podem causar dor aguda, desfiguração e incapacidade, variam
quanto a sua distribuição, porém estão diretamente vinculadas à
pobreza, à desnutrição, à falta de educação e ao desemprego. Re-
presentam uma carga sustancial para os 568 milhões de pessoas
que vivem na América Latina e no Caribe, onde se estima que
atualmente estão infectadas as seguintes quantidades de pessoas
(quando procede, indica-se a porcentame da população total en
2005):
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FIGURA 6.  Desigualdades nos serviços e recursos de saúde e o acesso a eles, por quintis de renda nas América, 
cerca de 2005.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Situação da saúde nas Américas. Indicadores Básicos 2006.
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Doença de Chagas: 18 milhões (3,2%)
Tricuriase: 99 milhões (17,6%)
Ascariase: 82 milhões (14,6%)
Esquistosomiase: 3 milhões de casos no Brasil (1,6% da po-

pulação total do país)
Hanseníase: 86.652 casos
Anquilostomiase: 34 milhões (6%)
Leishmaniose: 60.000 casos de forma cutânea da doença

forão notificados no Brasil em 2003 e, em 2004, foram co-
municados 3.500 casos da forma visceral

Oncocercose: no total, 63 casos novos notificados em 2004 na
Colômbia, Equador, México e Guatemala (0,3%)

Filariase linfática: 720.000 casos, principalmente no Haití
(8,4% da população total do país)

Tra coma: dos 150.000 casos examinados no Brasil em 2004,
10.000 foram positivos

A ausência de procedimentos ordinários de vigilância epide-
miológica e de coleta de dados sobre as doenças descuidadas em
quase todos os países da América Latina e do Caribe fazem com
que seja muito difícil estimar com precisão a carga de morbili-
dade, exceto no caso da Hanseníase (22).

Água potável e saneamento básico. A disponibilidade de
água potável tem melhorado nas Américas desde 1990, porém
essa melhoria não tem avançado de maneira uniforme em toda a
Região. Para 2002, 93% da população das Américas usava melho-
res fontes de água potável, enquanto que a cobertura do abaste-

cimento na América do Norte (os Estados Unidos e Canadá) era
de 100%, na América Central, de 83% e, nesta sub-região, a pro-
porção da população que usava melhores fontes de água potável
na Guatemala era somente de 75%. As diferenças são maiores
entre as populações das zonas urbanas e das rurais. No Brasil, por
exemplo, a proporção da população urbana que usa fontes me-
lhoradas de água potável chega a 96%, enquanto que somente
58% da população das zonas rurais tem abastecimento de água
potável. Os serviços básicos de saneamento chegam a uma pro-
porção ainda menor da população da Região, 84%, e, além de
marcadas diferenças entre as zonas urbanas e rurais, a cobertura
total (zonas urbanas e rurais) na América Central e nos países
latinos do Caribe é muito mais baixa em comparação com outras
sub-regiões, de 63% e 66%, respectivamente (figura 7). A si-
tuação é crítica nas zonas rurais de alguns países, como Guate-
mala, Belize, Haití e Bolívia, onde a cobertura dos serviços de sa-
neamento nas zonas rurais varía entre 17% e 23%. No capítulo 3
se descreve a relação entre a cobertura do abastecimento de água
e de serviços de saneamento e os índices de saúde e desenvolvi-
mento humano. Entre outros exemplos dessa relação podemos
mencionar que a taxa de mortalidade infantil por doenças diar-
réicas na Região foi de 3,7% e chegou a 7,8% na sub-região an-
dina en 2000–2005.

Em síntese, ainda que estejam em marcha grandes avanços na
ciência e na tecnologia, nem toda a humanidade se beneficia com
eles. Ainda existe um hiato entre as taxas previstas (para 2015) e
as reais (em 2005) da redução da mortalidade infantil e dentro 
de cada país há outros hiatos nas taxas. Ainda que o progreso
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FIGURA 7.  Proporção das populações total, urbana e rural que usam serviços melhorados 
de saneamento, Região das Américas, principais subregiões e países selecionados, 2002.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Situação da saúde nas Américas. Indicadores Básicos 2006.
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tenha sido extraordinário — erradicaram-se ou eliminaram-se
doenças e fortaleceu-se a infraestrutura de saúde pública — não
foi uniforme. Em alguns países, uma proporção considerável da
população vive em distritos onde a cobertura da imunização con-
tinua sendo inferior a 95%. Ainda ocorrem surtos esporádicos de
difteria e coqueluche devido a um acúmulo de crianças vulnerá-
veis ignoradas pelos programas ordinários de vacinação. Este
acúmulo também expõe os países ao risco de grandes surtos de
sarampo quando ocorre a importação do vírus do sarampo, como
ocorreu recentemente na Venezuela (2001–2002), na Colômbia
(2002) e no México (2003–2004). Ainda que se tenha avançado
em direção à realização da meta de saúde para todos, a agenda
continua inconclusa.

PROTEGER OS AVANÇOS EM SAÚDE

As melhorias na saúde humana nas Américas durante mais de
um século e meio foram profundas, extensas e sem precedentes:

Depois de 1840, a tendência ascendente da longevidade pros-
seguiu com uma taxa surpreendentemente sustentada e uni-
forme de aumento de 2,5 anos por decênio durante os 160
anos seguintes. . . Mesmo quando a expectativa de vida nos
países de renda alta supera a das regiões em desenvolvimento,
é notável a convergência. Em 1910, por exemplo, um menino
nascido nos Estados Unidos podía esperar viver 49 anos,
porém, se tivesse nascido no Chile, sua expectativa de vida
teria sido somente de 29 anos. Em contraste, no final dos anos
noventa, a expectativa de vida dos norte-americanos havia
chegado a 73 anos e a dos chilenos, aos 72 anos (23).

Os avanços continuaram depois dos anos noventa. A mortali-
dade dos lactantes e das crianças reduziu consideravelmente: a
mortalidade dos menores de 5 anos diminuiu de 54 por 1.000
nascidos vivos em 1990 para 25 por 1.000 em 2005, uma redução
de 54%. A taxa de mortalidade de lactantes baixou de 42 para 
19 por 1.000 nacidos vivos (entre 2001 e 2005, segundo o país).
Doenças que antes podiam acabar com populações inteiras e dei-
xar os sobreviventes desfigurados e inválidos, como a varíola, a
poliomielite, o sarampo e a tuberculose já não causam esses efei-
tos. A expectativa de vida se prolongou de 56 anos em 1960 para
quase 75 anos em 2006.

Estes avanços podem ser atribuídos a um grande número de
variáveis, entre elas as mudanças demográficas; a maior produti-
vidade econômica; a urbanização com un maior acesso aos ser-
viços de saúde; o aumento do abastecimento de alimentos; os
avanços nas ciências médicas; mais e melhores serviços de sane-
amento; o fortalecimento das instituições, em especial o pro-
gresso técnico na aplicação de tratamentos simples como a tera-
pia de reidratação oral; a assistência preventiva, como uma
melhor higiene e a vacinação; os métodos inovadores de trata-
mento de algumas doenças transmissíveis, como a estratégia do
tratamento breve sob observação direta (DOTS); inovações insti-
tucionais e administrativas nos serviços de saúde pública; a ca-
pacitação e a vigilância epidemiológica; mais financiamento das
intervenções de saúde; a seguridade social; maior produtividade
agrícola; infra-estrutura e educação, e mudanças sociais tais
como as melhorias na situação das mulheres. A medida que os
países aproveitaram os avanços técnicos, experimentaram um
progresso proporcional na saúde.

Certamente, uma das principais razões das extraordinárias
melhorias na sobrevivência infantil nas Américas é o êxito dos
programas nacionais de imunização (para uma análise em pro-
fundidade da situação das doenças imuno-previsíveis, veja o ca-
pítulo 2). De todas as regiões do mundo, as Américas foram a pri-
meira a erradicar a varíola e a poliomielite e a eliminar o sarampo
e o tétano neonatal ao conseguir elevadas taxas de cobertura de
imunização. Graças a estes esforços,os povos das Américas vivem
agora livres da poliomielite e do sarampo nativos; o tétano neo-
natal, a difteria e a coqueluche foram controladas adequada-
mente; aumentou consideravelmente a cobertura de proteção
contra a rubéola e novas vacinas foram agregadas aos programas
nacionais de imunização e sua aplicação tem sido sustentada. Os
esforços dos países em reduzir a mortalidade de crianças e lac-
tantes permitiram evitar as mortes de milhões de crianças. O ob-
jetivo é agora manter os êxitos da imunização e chegar às pessoas
que não foram beneficiadas com as vacinas existentes e com as
novas.

Com o objetivo de proteger o progresso obtido, os países terão
que persistir em seus esforços para ampliar as taxas de cobertura
de seus programas nacionais de imunização. Os avanços em
saúde não são necessariamente acumulativos nem permanentes
e é preciso manusear e manter os fatores que os sustentam. Por
outro modo, o progresso alcançado em saúde pode parar e,
inclusive, reverter-se. Em alguns países ocorreram surtos de
doenças imunopreveníveis devido à reduzida cobertura da imu-
nização. As crises econômicas podem provocar desnutrição na
população em geral. Além disso, o progresso sustentado em
saúde pode ser ameaçado por reduções nos investimentos em
saúde, por desastres naturais, guerras, violência e outras formas
de perturbação social e pela aparição de novas doenças e novos
riscos. O objetivo deve ser fortalecer as instituições nacionais que
assegurarão que os êxitos em saúde nas Américas continuem e se
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“A hipertensão é uma doença silenciosa porém muito peri-
gosa, que afeta mais de 140 milhões de homens e mulheres de
todas as orígens étnicas da Região das Américas.”

Mirta Roses, 2003



extendam a toda a Região. Para proteger os avanços alcançados
na Região, será necessário:

• Fortalecer e ampliar os programas de vacinação
• Manter os DOTS para a tuberculose
• Fornecer sangue seguro
• Garantir a inocuidade dos alimentos e a segurança alimentar
• Estar livres da febre aftosa
• Diminuir o impacto das situações de emergência e dos

desastres
• Gerar dados básicos de saúde
• Melhorar os sistemas de vigilância epidemiológica
• Vigiar e analisar as desigualdades em saúde
• Compartilhar as informações e os conhecimentos sobre a

saúde

ENFRENTAR OS NOVOS DESAFIOS

O perfil epidemiológico das Américas experimentou conside-
ráveis mudanças nos últimos dez anos, já que muitos dos antigos
problemas de saúde pública foram resolvidos, enquanto que sur-
gem outros novos e tornam a aparecer alguns antigos. Nos próxi-
mos 10 anos, as mortes por doenças crônicas aumentaram em
17% e, o que é mais alarmante, as mortes causadas pela diabete
aumentaram quase 80% (24). O aumento previsto na carga de
doenças crônicas é atribuível ao envelhecimento da população e

aos comportamentos e escolhas pouco saudáveis que os indiví-
duos e as comunidades fazem, que se ligam a uma nutrição defi-
ciente, o sobrepeso e a obesidade, e com o consumo de cigarro e
álcool. Como se descreve no capítulo 2 desta publicação, em
quase todos os países as doenças degenerativas crônicas susti-
tuíram as doenças transmissíveis como principais causas de
morbilidade, deficiência e morte, exceto no Haití, onde as
doenças transmissíveis seguem sendo a principal causa da mor-
talidade, com uma taxa total estimada de 351,2 mores por
100.000, seguidas das doenças do aparelho circulatório, com uma
taxa de mortalidade de 227,9 por 100.000 (25). As doenças do
aparelho circulatório, as neoplasias malignas, as doenças respira-
tórias crônicas e a diabete se converteram nas principais causas
de morte, junto con causas externas como os acidentes, os homi-
cídios e outras formas de violência (figura 8).

Uma análise da carga de morbilidade nas Américas em 2006
indica que as principais causas de morte que tem o maior efeito
quanto a anos de vida perdidos pelos homens são a diabete,
a AIDS e os homicíios; todavia, seus efeitos se produzem em di-
ferentes grupos de idade: os homicidios são um problema funda-
mental dos jovens e dos adultos, a AIDS dos adultos, e a diabete,
das pessoas de 50 ou mais anos de idade. A carga de morbilidade
nas mulheres mostra um padrão diferente: as principais causas
são a diabete, a AIDS e o câncer nos pulmões; a diabete afeta
principalmente as mulheres com mais de 45 anos de idade, a
AIDS, as mulheres jovens, e o câncer nos pulmões, ligado a uma
nova modalidade de consumo de tabaco entre as mulheres, as

PANORAMA DA SAÚDE NA REGIÃO

19

FIGURA 8.  Taxas estimadas de mortalidade por grupos amplos de doenças na Região das 
Américas, as principais sub-regiões e países selecionados, 2002–2004.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Situação da saúde nas Américas. Indicadores Básicos 2006.
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mulheres com mais de 45 anos de idade. As causas externas —
em especial os homicídios e os acidentes de transporte terrestre
— e a infecção pelo HIV/AIDS provocam muito msis mortes
entre os homens do que entre as mulheres, principalmente nos
jovens, e são, então, a principal razão pela qual a expectativa de
vida esteja aumentando mais nas mulheres do que nos homens,
aumento que é de cinco a oito anos em vários países (26).

Nos últimos 10 anos, e em grande medida devido à crecente
permeabilidade das fronteiras transnacionais, doenças que já se
acreditou terem sido controladas — como a tuberculose, a malá-
ria, a dengue, a peste bubônica e a febre amarela — ressurgiram,
enquanto que doenças transmissíveis relativamente novas —
como a infecção pelo HIV/AIDS, o SARS e, mais recentemente, a
febre do Nilo Ocidental e a nova variante da febre aviária (cau-
sada pelo vírus H5N1) — estão se tornando importantes ame-
aças à saúde.

Depois dos casos de bio-terrorismo ligados ao carbuncúlo no-
tificados em várias cidades dos Estados Unidos durante 2001,
prevía-se que estas ameaças continuaríam e que poríam à prova
os sistemas nacionais de vigilância e resposta. A descoberta pre-
matura de um ataque bio-terrorista é fundamental para dimi-
nuir os casos de doenças e as mortes, em especial quando se
trata de um ataque encoberto com um agente biológico. É pre-
ciso contar con um melhor conhecimento da distribuição geo-
gráfica, a incidência e as características epidemiológicas de pos-
síveis agentes endêmicos de bio-terrorismo, em particular as
zoonoses, para iniciar investigações de um suposto surto ou ata-
que terrorista.

A preocupação pelas ameaças à saúde resultantes do uso ex-
cessivo de antibióticos cresce nas Américas, em particular nos
países da América Latina, onde os antibióticos estão à disposição
do público sem a necessidade de uma receita médica. O uso ex-
cessivo de antibióticos em pacientes ambulatoriais contribuíu
para a aparição e propagação de bactérias resistentes aos anti-
bióticos em muitas comunidades; importantes agentes patóge-
nos comuns, como Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli,
Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumo-
niae desenvolveram resistência aos medicamentos antibacteria-
nos de uso comum, o que complica o tratamento das doenças que
elas provocam. Por outro lado, as infecções transmitidas pelos
alimentos que são resistentes aos antimicrobianos devido ao uso
inadequado de antibióticos na produção de animais contribuí-
ram para a aparição de resistência em Salmonella spp. y Campy-
lobacter jejuni. Ainda que estejam sendo desenvolvidos novos
marcadores biológicos e novas tecnologias de micro-ensaio do
ADN, o desafio que persiste é criar uma tecnologia simples e
computadorizada de diagnóstico que permita a rápida identifi-
cação da resistência aos antimicrobianos pouco depois da apa-
rição dos sintomas (27). Ainda que o emprego de novos agentes
antimicrobianos e o melhor uso dos medicamentos antimicro-
bianos atualmente disponíveis se converterá na norma geral nos

países de alta renda, o que conduzirá ao tratamento adequado e
complicações pouco frequentes, os pobres não contarão com um
tratamento adequado para as infecções resistentes aos antimi-
crobianos, com o que se perpetuaram as desigualdades em
saúde. Assim ocorre com a epidemia de infecção pelo HIV/AIDS,
que, apesar da boa cobertura com medicamentos anti-retrovirais
nas Américas, há a projeção de que se expandirá nos grupos mais
pobres da população (27).

O envelhecimento da população. Na maoría dos países das
Américas, a população está envelhecendo devido às expectativas
de vida mais prolongadas ou à estabilização das taxas de fecun-
didade. Nos últimos 25 anos, a eexpectativa de vida ao nascer nas
Américas aumentou 7 anos e a expectativa de vida média supera
os 70 anos, com uma diferença de sete anos em média entre os
países da América do Norte e os da América Latina e do Caribe.
Dos habitantes da América Latina e do Caribe nascidos atual-
mente, 78,6% viverão mais de 60 anos e quatro em cada 10 vi-
verão mais de 80 anos. As pessoas de idade avançada estabele-
cem maiores demandas de serviços de saúde porque requerem
uma assistência mais freqüente e integral e necessitam de ser-
viços relacionados ao tratamento de doenças crônicas e deficiên-
cias. A avaliação das políticas sanitárias e do desempenho dos
serviços de saúde para os idosos deve procurar aumentar os anos
de vida livres de deficiências depois dos 60 anos de idade (28).

Estilos de vida pouco saudáveis, comportamentos que im-
plicam riscos e doenças não transmissíveis. Alguns dos prin-
cipais fatores responsáveis pelo aumento das enfermidades não
transmissíveis são os estilos de vida pouco saudáveis. Os hábitos
alimentares da população das Américas estão mudando: cada vez
mais, as pessoas consomem menos frutas, verduras, legumes,
grãos inteiros e cereais, e mais alimentos elaborados, leite, cereais
refinados, carnes e açúcar.A nutrição deficiente se complica mais
pela carência de micronutrientes como iodo, vitamina A, ferro,
zinco e fosfatos.Ao mesmo tempo, entre 30% e 60% da população
das Américas não alcançam os níveis mínimos recomendados de
atividade física. A mudança de ocupação do trabalho manual e
da agricultura para o setor de serviços na maior parte da Região
implica que, em geral, a atividade física está diminuindo. Essa di-
minuição foi agravada pela maior urbanização, pelo transporte
motorizado e pela introdução de dispositivos que poupam tra-
balho e computadores nos domicílios. Esta conjunção de alimen-
tação deficiente e estilos de vida sedentários conduzem a uma
epidemia de doenças não transmissíveis nos adultos (veja o capí-
tulo 2). Segundo a OMS, das 6,2 milhões de mortes que se estima
que tenham ocorrido na Región em 2005, mais de três quartos
estavam ligadas a doenças crônicas e, nos próximos 10 anos, 53
milhões de pessoas morrerão devido a doenças crônicas. Pelo
menos 80% das cardiopatias prematuras, os acidentes cerebrais
vasculares e a diabete do tipo 2 e 40% das neoplasias malignas
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nas Américas poderiam ser prevenidas mediante uma alimen-
tação saudável e a atividade física habitual, e evitando-se o con-
sumo de produtos de tabaco; estima-se que as taxas de mortes
por doenças crônicas poderiam diminuir 2% ao ano nos próxi-
mos 10 anos, com o que se salvaríam quase 5 milhões de vidas
(24). Um estudo recente que incluíu mais de 3.000 jovens de 26
países em desenvolvimento — inclusive Argentina, Brasil, Hon-
duras, México, Peru e República Dominicana — selecionou “ter
um estilo de vida saudável” como um dos cinco elementos essen-
ciais na vida que poderiam influir no futuro dos jovens:“Estima-
se que quase dois terços das mortes prematuras e um terço da
carga total de morbilidade dos adultos podem estar ligadas a
condições ou comportamentos que se iniciaram na juventude”
(29). Novamente, essas condições ou comportamentos, muitos
deles relacionados entre si, incluem o hábito de fumar, o con-
sumo excessivo de bebidas alcólicas, o uso de drogas, os aciden-
tes de trânsito, as relações sexuais não seguras, a violência, os es-
tilos de vida sedentários e a nutrição deficiente. A menos que se
revertam essas tendências, o impacto sobre a saúde no futuro
será enorme e haverá uma avassaladora demanda por serviços
de saúde.

O sobrepeso e a obesidade. As mudanças nos padrões de
consumo junto com a menor atividade física estão ligados a um
aumento da prevalência do sobrepeso (um índice de massa cor-
poral igual ou superior a 25 e menor que 30 kg/m2) e a obesidade
(um índice de massa corporal igual ou superior a 30 kg/m2). Pes-
quisas realizadas em países Latino-americanos e do Caribe em
2002 constataram que entre 50% e 60% dos adultos e entre 7% e
12% das crianças menores de 5 anos tinham sobrepeso ou eram
obesos. Na Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uru-
guai, mais da metade da população tem sobrepeso e mais de 15%
são obesos. Um fato ainda mais preocupante é que a tendência
está se estendendo entre as crianças da Região: no Chile, México
e Peru, uma em cada quatro crianças de 4 a 10 anos de idade tem
sobrepeso. Prevê-se que, para 2015, a prevalêcencia do sobrepeso
nas Américas haverá aumentado tanto nos homens como nas
mulheres. Nos Estados Unidos, 64% dos adultos têm sobrepeso 
e 30,5% são obesos. O Canadá está um pouco mais atrás que os
Estados Unidos: 50% dos adultos canadenses têm sobrepeso e
13,4% são obesos (30).

A diabete. Em 2006, estimou-se que 35 milhões de pessoas
eram diabéticas nas Américas e se prevê que essa quantidade au-
mentará para 64 milhões para 2025. O aumento previsto na pre-
valêcencia da diabete é paralelo ao aumento da prevalêncencia da
obesidade, um importante fator de risco da diabete. Estima-se
que em 2003 a diabete esteve ligada a 300.000 mortes na América
Latina e no Caribe. Nas mulheres de todas as idades e em quase
todos os países das Américas, a diabete é uma das três princi-
paiss causas de morte. As taxas de prevalêcencia mais altas se

apresentan nos adultos do Caribe: a prevalêcencia da diabete
varía de 18% na Jamaica e 17% en Barbados a uma estimativa de
8% na América do Sul e 6% na América Central (31). Calcula-se
que o custo social total da diabete na América Latina e no Caribe
seja de US$ 65.000 milhões.

O tabaco. A OMS estimou que o tabaco é a segunda causa 
de mortes evitáveis, depois da pressão arterial elevada, e que pro-
voca 900.000 mortes ao ano nas Américas (veja o capítulo 3). Se
as tendências atuais continuarem, o tabaco provocará a morte de
mais de um bilhão de pessoas no século XXI. Em 2006, mais de
20% dos jovens de 13 a 15 anos de idade das Américas haviam
consumido tabaco, uma prevalecência que é a maior no mundo
para esse grupo de idade (32); más de 70% dos fumantes da Re-
gião començaram a fumar antes dos 18 anos de idade. Em 2000,
a prevalêcencia do hábito de fumar entre os jovens de 13 a 15
anos de idade variava entre 14% e 21% nos países do Caribe e
40% no Cone Sul. Nos Estados Unidos e no Canadá, quase um
quarto dos jovens fumavam. Estima-se que o consumo do tabaco
causa atualmente um milhão de mortes por ano nas Américas, e
o Cone Sul tem a taxa mais alta de mortalidade provocada pelo
tabaco. Calcula-se que um terço das mortes por cardiopatias e
neoplasias malignas na Região são atribuíveis ao consumo de
tabaco. Cada vez mais concentrado nos países mais pobres e nos
pobres dentro desses países, o consumo de tabaco se liga às
doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ao câncer e às cardio-
patías; contribue consideravelmente para a asma e para as mor-
tes por tuberculose e se prevê que causará um aumento expo-
nencial das mortes, de 6,4 milhões de pessoas por ano para 2015,
50% a mais que a infecção pelo HIV/AIDS.

O alcolismo. Por sua parte, comprovou-se que, entre 27 fato-
res diferentes de risco, o alcolismo é o principal fator determi-
nante da carga de morbilidade nas Américas (capítulo 3). A em-
briaguez, a dependência do álcool e o dano biológico provocados
pelo consumo de bebidas alcoólicas podem ter conseqüências
sociais e para a saúde a longo prazo. “Todos os anos, as doenças
vinculadas com o consumo de álcool são a causa de cerca de 
4% dos anos de vida ajustados em função da deficiência (AVAD)
em nível mundial e de 8,8% dos AVAD na América Latina e no
Caribe” (33).
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“Apesar dos significativos esforços realizados para melho-
rar os serviços de saúde materna na Região, inclusive a intro-
dução recente de seguros para cobrir o custo da assistência
materno-infantil, as taxas de mortalidade materna reduzi-
ram muito pouco na última década.”

Mirta Roses, 2004



As neoplasias malignas. As neoplasias malignas são respon-
sáveis por um quinto da mortalidade por todas as doenças crô-
nicas nas Américas e provocaram cerca de 459.000 mortes em
2002. Isto representa um aumento de um terço das mortes por
neoplasias malignas desde 1990. Os câncers nos pulmões e no
cólon estão incluídos nas 10 principais causas de mortes em
muitos países das Américas. Os cânceres de próstata, de mama e
uterino são também causas importantes de morte em vários
países da América Latina. Na América do Norte, o cáncer do te-
cido linfático é uma das 10 principais causas de morte na popu-
lação em geral e está entre as cinco principais causas no grupo de
5 a 24 anos de idade (26).

Doenças do aparelho circulatório. As doenças do aparelho
circulatório em conjunto representam aproximadamente 20% do
total das mortes nas Américas, a porcentagem mais alta entre as
causas principais de morte em todos os países da Região. Nesse
grupo, a cardiopatia isquêmica e a doença vascular cerebral são
as mais importantes. As doenças hipertensivas e a insuficiência
cardíaca também se destacam como causas importantes de
morte; entre 8% e 30% da população das Américas sofren hiper-
tensão, un forte fator independente de risco de cardiopatia e aci-
dente vascular cerebral. No México, que tem realizado pesquisas
sobre os fatores de risco, ocorreu um aumento da prevalêcencia
da hipertensão de 26% em 1993 para 30% em 2000 (26). Estas
doenças sempre se apresentam entre as cinco a 10 causas princi-
pais de morte da população em geral (incluindo ambos os sexos).

Os problemas de saúde mental. Os problemas de saúde
mental afetam tanto os jovens como os idosos da Região, ainda
que de forma diferente. Em 2000, o suicídio, o indicador mais
confiável de problemas de saúde mental, foi a terceira causa prin-
cipal de morte no grupo de 10 a 19 anos de idade e a oitava causa
principal nos adultos de 20 a 59 anos de idade nas Américas em
geral. O mal de Alzheimer e a demência vascular cerebral foram
a décima causa principal de morte em toda a população das

Américas e a oitava causa nas pessoas de 60 ou mais anos de
idade. O mal de Alzheimer e a demência vascular cerebral foram
uma das principais causas de morte no Canadá, Chile, Cuba, nos
Estados Unidos, em Porto Rico e no Uruguai. Prevê-se que a pre-
valência do mal de Alzheimer nas Américas —estimada em 2,0
milhões de casos na América Latina e 3,1 milhões de casos na
América do Norte — aumentará a medida em que a população
dos países envelhece. Mais de 26 milhões de pessoas em todo o
mundo sofrem do mal de Alzheimer e espera-se que essa quanti-
dade quadruplique para 106 milhões para 2050, com quase 9
milhões na América do Norte e quase 11 milhões na América
Latina e no Caribe (quadro 2).

Lesões e mortes causadas por acidentes de trânsito te-
rrestre. Em 2002, foram registraram aproximadamente 374.000
mortes provocadas por acidentes de trânsito terrestre nas Améri-
cas, e todos os anos centenas de milhares de pessoas sofrem
lesões e incapacidades por causa desses acidentes (capítulo 3).As
lesões por acidentes de trânsito terrestre ocuparam o nono lugar
como principal causa de morte na Região em geral durante 2002.
Nesse mesmo ano, os países de rendas baixas e médias das Amé-
ricas tiveram taxas de mortalidade por lesões em acidentes de
trânsito terrestre de 16 mortes por 100.000 habitantes, enquanto
que nos países de renda alta a taxa foi de 15 mortes por 100.000
habitantes (34).

A violência. Em 2002, houve, na Região das Américas, aproxi-
madamente 384.000 homicidios e 179.000 suicídios (capítulo 3).
Nos países onde os acidentes de trânsito terrestre não são a pri-
meira causa de morte de homens adolescentes e jovens, o homi-
cídio ocupa o primeiro lugar. As taxas de homicídios por 100.000
habitantes superam níveis altos ou críticos em vários países, em
especial no Brasil (28), na Venezuela (35), na Jamaica (44), em El
Salvador (45), na Guatemala (50), em Honduras (55) e na Colôm-
bia (65). A quantidade de delitos violentos está aumentando em
toda a Região, o que põe em risco as condições de saúde e sobre-
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QUADRO 2. Prevalência (em 2006 e projeções para 2050) do Mal de Alzheimer na América
Latina e no Caribe, na América do Norte e em todo o mundo, por etapa da doença.

Prevalência (milhões de casos)

2006 2050

Etapa Etapa Etapa Etapa
Total prematura tardia Total prematura tardia

América Latina e Caribe 2,03 1,14 0,89 10,85 5,99 4,86
América do Norte 3,10 1,73 1,37 8,85 4,84 4,01
Em todo o mundo 26,55 14,99 11,56 106,23 58,75 47,48

Fonte: Ron Brookmeyer, Elizabeth Johnson, Kathryn Ziegler-Graham y H. Michael Arrighi, “Forecasting the Global
Burden of Alzheimer’s Disease”, Johns Hopkins University Departamento de Bio-estatística, Artigo de Trabalho 130,
2007.



carrega os serviços de saúde. Em torno de uma em cada três mu-
lheres da América Latina e do Caribe foi vítima de violência se-
xual, física ou psicológica nas mãos de familiares (quadro 3). A
violência contra as mulheres não só representa uma enorme
carga para a saúde pública, mas também obstaculariza o desen-
volvimento social e econômico ao impedir que as vítimas contri-
buam plenamente para o progresso de suas comunidades.

As ameaças que se apresentam. A propagação internacional
de doenças infecciosas oferecem problemas para a segurança sa-
nitária mundial, em grande medida devido a fatores relacionados
ao mundo interconectado e interdependente da atualidade. Entre
outros fatores que originam o risco de propagação dessas ame-
aças contam-se os movimentos da população graças ao turismo
e à migração como resultado de desastres; o crescimento do co-
mércio internacional de alimentos e de produtos biológicos; as
mudanças sociais e ambientais ligadas à urbanização, o desma-
tamento e as alterações do clima; e as modificações dos métodos
de elaboração e distribuição dos alimentos e dos hábitos dos con-
sumidores. Estes fatores demonstram uma vez mais que os epi-
sódios de doenças infecciosas em um país ou região são um pro-
blema potencial para todo o mundo (35). Outra preocupação é a
possibilidade de que se produzam surtos como conseqüência da
liberação intencional ou acidental de agentes biológicos. As epi-
demias que se produzem de forma natural e aquelas causadas
pela liberação de agentes biológicos constituem uma ameaça
para a segurança sanitária mundial. Além disso, como resultado
do impacto que problemas tais como o SARS, a gripe aviária, a
poluição de alimentos e a resistência aos praguicidas podem ter
sobre a segurança e a economia de um país e da comunidade in-
ternacional, agora a vigilância desses possíveis problemas deve
abranger muitas áreas e agentes novos (36).

O novo [sobre a propagação internacional das doenças] é: (1) a
gama mais ampla de doenças “emergentes” ou “re emergentes”
identificadas; (2) o alcance dos fatores globalizantes que as de-
sencadeiam; (3) a intervenção de novos atores no âmbito da vi-
gilância da saúde pública, que contribuem com preocupações

econômicas ou de segurança; (4) os limites imprecisos entre os
riscos potenciais de surtos naturais e intencionais; e (5) a cres-
cente exigência do público e dos organismos da imprensa de
informação imediata. . . . Em nível internacional, não é sufi-
ciente reconhecer a ameaça mundial das doenças emergentes
ou re-emergentes e se concentrar em uma estratégia baseada
em uma vigilância e uma resposta impulsionadas externa-
mente. Com uma urgência similar, os preparativos para epide-
mias futuras têm que incluir uma re-estruturação paralela dos
sistemas de saúde, que inclua os aspectos essenciais da for-
mação de recursos humanos, a administração e a eqüidade no
acesso à assistência (37).

A infecção pelo HIV/AIDS. Depois da África sub-saa-riana,
o Caribe é a segunda sub-região no mundo mais afetada pela
infecção pelo HIV/AIDS. Estima-se que 1,2% da população do
Caribe, cerca de 250.000 pessoas, viviam com o HIV em 2006.
A epidemia, em grande medida de transmissão heterosexual 
no Caribe, é produzida no contexto de marcadas desigualdades
entre os sexos e é impulsionada por uma próspera indústria do
sexo: a metade das pessoas infectadas são mulheres e as jovens
são 2,5 vezes mais propensas a contrair a infecção que os ho-
mens jovens. Quase três quartos delas estão na República Domi-
nicana e no Haiti, porém a prevalência da infecção pelo HIV é
alta em toda a sub-região: de 1% a 2% em Barbados, na Jamaica
e na República Dominicana; 2% a 4% nas Bahamas, no Haití e
em Trinidad e Tobago. A América do Norte teria una prevalência
estimada em 0,8%, com 1,4 milhões de pessoas infectadas, e na
América Latina a prevalência era de 0,5%, com 1,7 milhões de
pessoas infectadas.Apesar das campanhas de prevenção para re-
duzir o risco de infecção pelo HIV, os avanços no tratamento e a
ampliação da cobertura do tratamento para prolongar as vidas
das pessoas que vivem com a AIDS, a pandemia da infecção pelo
HIV/AIDS continua sendo um dos principais surtos para a saúde
pública da Região.

De 1981 a 2005, foram oficialmente notificados mais de 1,7
milhões de casos de AIDS nas Américas, 38.000 deles em meno-
res de 15 anos de idade. A porcentagem de mulheres com AIDS
notificada nas Américas aumentou de 6% do total de casos de
AIDS em 1994 para aproximadamente 31% em 2005 e esta
tendência geral se repitiu em todas as sub-regiões. Ainda que o
número de pessoas que vivem com AIDS continue aumentando
lentamente nas Américas, a melhor estimativa da quantidade 
de mortes por AIDS no Caribe diminuíu entre 2004 e 2006, em
grande medida graças à obtenção de um melhor tratamento e à
expansão da cobertura do tratamento. Em muitos países Latino-
americanos também ocorreu uma redução do número de mortes
por AIDS no último decênio. Todavia, no período 2003–2005, a
quantidade de mortes por AIDS aumentou de 53.000 a 65.000, o
que significa que, em média, todos os dias 200 pessoas morrem
por infecção pelo HIV/AIDS na América Latina e no Caribe. As

PANORAMA DA SAÚDE NA REGIÃO

23

QUADRO 3. Porcentagem de mulheres que notificaram
haver sido vítimas de violência nas mãos de familiares em
cinco países das Américas, 2000–2005.

Violência física Violência sexual

Bolívia 53 12
Peru 42 10
Colômbia 39 12
Equador 31 12
Haiti 29 17

Fonte: Pesquisas nacionais demográficas e de saúde efetuadas na Bolí-
via (2003), Peru (2000), Colômbia (2005), Equador (2004) y Haiti (2000).



metas para a cobertura com o tratamento anti-retroviral nas
Américas — como parte do compromisso regional com a inicia-
tiva da OMS “3 X 5”, que implica em ampliar o tratamento a três
milhões de pessoas até o final de 2005 — haviam sido superadas
em 13% ao final do prazo establecido. Estima-se que, em junho de
2006, três quartos das pessoas que necesitavam de tratamento
anti-retroviral para a infecção pelo HIV/AIDS nas Américas não o
estavam recebendo, cobertura que é a mais elevada no mundo em
desenvolvimento. Segundo os relatórios de 28 países das Améri-
cas, em 2006 foram realizados testes para detectar a infecção pelo
HIV/AIDS em mais de um milhão de pessoas e também aumen-
tou substancialmente o acesso aos serviços de orientaçaõ, testes, e
prevenção da transmissão de mãe para filho (38–41).

A gripe pandêmica. Desde a pandemia de gripe de 1918, que
matou dezenas de milhões de pessooas em todo o mundo, tem se
tomado muitas medidas de prevenção e controle para reduzir a
probabilidade de uma pandemia similar ou pior, como a colo-
cação em funcionamento da vigilância da gripe, a elaboração de
vacinas e medicamentos antivirais e medidas preventivas como a
recente destruição rápida de 1,5 milhões de aves de granja em
Hong Kong para controlar a propagação da gripe aviária. Em
todo o mundo estão em curso atividades de vigilância contra de-
sastres e situações de emergência e preparativos para a gripe
pandêmica, em especial a provocada pelo altamente patógeno e
mutante vírus da gripe do sub-tipo H5N1. Até o momento, os
sub-tipos da gripe aviária tem se limitado básicamente à propa-
gação de uma ave para outra e, às vezes, tem se transmitido a um
ser humano e causado a doença. Ainda não se identificou a pro-
pagação sustentada de um ser humano para outro desta gripe; no
entanto, existe uma séria preocupação de que uma linhagem pe-
rigosamente patógena do virus mute e adquira outros genes víri-
cos que lhe permitam passar facilmente de um ser humano para
outro. Certamente, a gripe aviária, que é só a mais recente ame-
aça séria de gripe, não será a última (42–45).

RESPONDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DA
POPULAÇÃO

Para satisfazer as necessidades pendentes de saúde, manter os
avanços obtidos e fazer frente aos desafios descritos nas páginas
anteriores, será necessário um exercício da autoridade energético
no setor público, a prestação equitativa dos serviços, um finan-
ciamento suficiente do sistema de saúde, uma massa crítica de
trabalhadores de saúde bem preparados, a coordenação entre os
diversos setores sociais e uma sólida aliança em prol da saúde
entre os países e a comunidade internacional. No capítulo 4, “As
políticas públicas e os sistemas e serviços de saude”, são analiza-
dos em profundidade os sistemas de saúde, o financiamento da
assistência em saúde, a legislação sanitária, os recursos huma-
nos, as funções essenciais de saúde pública, as tecnologías de
saúde, a informação científica no campo da saúde e a renovação
da assistência básica. No capítulo 5, “A saúde e a cooperação in-
ternacional nas Américas”, apresentam-se informações sobre a
assistência oficial para o desenvolvimento, as associações entre o
setor público e o privado, a cooperação técnica entre os países em
desenvolvimento e os processos de integração regional.

A governança. Em alguns países, os avanços obtidos me-
diante os processos de democratização que se iniciaram nos anos
oitenta e se consolidaram nos anos noventa, foram comprometi-
dos por recentes crises políticas, sociais, econômicas e institucio-
nais, entre as quais destaca-se a corrupção difundida. Essas
crises macularam a imagem e a credibilidade das instituições
públicas e da classe política em geral e, desse modo, contribuí-
ram para aumentar a inquietação, a violência e a insegurança so-
cial. Em alguns países, as promessas de autodeterminação, devo-
lução de poder ao povo e às comunidades e participação efetiva
dos cidadãos não foram cumpridas. Em outros, onde a capaci-
dade de tomar decisões foi transferida de forma incompleta do
nível nacional ao sub-nacional, a capacidade institucional local
não foi desenvolvida adequadamente. A outorga de uma maior
autonomia de gestão aos organismos públicos nem sempre teve
como resultado serviços melhores e mais eficientes. Ainda que
tenha se falado muito sobre a necessidade de aumentar a as-
sistência pelos doadores e transferir soluções tecnológicas para a
saúde no mundo em desenvolvimneto, os países beneficiados
tem que intervir e fazerem-se responsáveis por estabelecer insti-
tuições que possam por em prática os programas e as tecnologias
de saúde.

Para melhorar a saúde pública nos países das Américas, são
necessários estados fortes, sistemas de saúde pública sólidos e
uma infraestrutura adequada. As crescentes demandas ao sis-
tema de assistência em saúde estão desencadeando uma maior
competição pelos recursos limitados. Prever e responder adequa-
damente aos numerosos desafios epidemiológicos, tecnológicos e
institucionais para os sistemas de saúde, seguridade social e vi-
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“Todos os anos são registrdos 220.000 novos casos de tuber-
culoes na Região das Américas, e mais de 50.000 pessoas
morrem em conseqüência dessa doença. A tuberculose tem
cura, estas mortes são evitáveis. Só com a participação ativa
e organizada da comunidade o diagnóstico dos casos poderá
melhorar e mais pessoas poderão ser curadas. A tuberculose
pode afetar a todos por igual: não reconhece idade, sexo, raça
ou condição social, porém está estreitamente ligada à po-
breza. As pessoas mais atrasadas são as mais vulneráveis à
tubercuole.”

Mirta Roses, 2004



gilancia exigirá um governo e gestão cada vez melhores desses
sistemas. Ainda que a reforma do setor de saúde e a moderni-
zação do Estado, amplamente promovidas nos anos noventa, pro-
duziram alguns benefícios e facilitaram a participação de novos
atores no setor, em particular do setor privado, a reforma se con-
centrou principalmente em aspectos financeiros e institucionais
e relegou a um plano secundário problemas críticos de saúde pú-
blica. Como resultado, a função do governo em áreas chaves e a
capacidade dos ministérios de saúde de exercer seu papel gestor
e levar a cabo funções essenciais de saúde pública foram debili-
tadas. Atualmente, a regulamentação do setor, que leve em conta
seus componentes tanto público como privado, representa um
desafío importante e, para fazer frente a ele, será necessário abor-
dar as duas maiores restrições da infraestrutura sanitária: a seg-
mentação e a fragmentação (veja o capítulo 4).

A divisão do sistema de saúde em sub-componentes que se
“especializam” em distintos grupos de população — a segmen-
tação — em geral adota, para a prestação de serviços e para a se-
guridade, as formas de: (1) um sub-sistema público orientado
aos pobres; (2) um sub-sistema de seguridade social que cobre os
trabalhadores do setor formal e seus dependentes; e (3) um sub-
sistema privado lucrativo usado principalmente pelos setores da
população com mais recursos. Ao impor condições ao acesso aos
dois últimos sub-sistemas que só podem ser atendidas por gru-
pos sociais, ocupacionais e economicamente bem situados, a seg-
mentação impede ou complica a aplicação de intervenções de as-
sistência em saúde eficazes em função dos custos e fazem com
que seja mais difícil chegar a alguns grupos de população, com o
que se consolidam e se afirmam as desigualdades que afetam es-
pecialmente os pobres, os desempregados do setor formal, os in-
dígenas e as mulheres.As mudanças no mercado de trabalho, em
particular o crecimento da economia informal, agravou esta si-
tuação.A origem étnica é um fator que limita o acesso ao sistema
de saúde: pelo menos em cinco países da Região —Bolívia,
Equador, Guatemala, Paraguai e Peru — o fato de pertencer a un
grupo indígena ou falar só uma língua indígena constitui uma
barreira. Como o acesso aos sistemas de saúde está vinculado ao
emprego no setor formal, as mulheres sofrem uma exclusão
maior que os homens: por causa de suas obrigações domésticas,
mais da metade das mulheres da Região não têm empregos re-
munerados e, quando os têm, em comparação com os homens, é
mais provável que trabalhem no setor informal e em ocupações
de meio período que, em geral, não são cobertas pelo seguridade
social; além disso, ainda que mais de 30% das famílias da Região
sejam chefiadas por mulheres, as mulheres freqüentemente são
dependentes que, junto com seus filhos, estão submetidas a que a
pessoa que tem cobertura de saúde tenha emprego e permaneça
na família (26).

Quando há a fragmentação dos serviços no setor saúde —
ou seja, quando os diferentes sub-sistemas não funcionam de
forma sinergética e coordenada mas sim tendem a se ignorar

mutuamente e, inclusive, competir entre si — costuma ocorrer
uma concentração da prestação de serviços de saúde nos hospi-
tais e na assistência individual, em detrimento dos serviços de
saúde pública. A fragmentação obstaculariza a aplicação de in-
tervenções eficazes em função dos custos, faz com que seja difí-
cil uniformizar a qualidade, o conteúdo, o custo e a aplicação das
medidas de saúde e eleva seu custo, e estimula a utilização pouco
eficiente dos recursos dentro do sistema. Essa ineficiência se ma-
nifesta pela coexistência de baixas taxas de ocupação nos hospi-
tais e no sub-sistema de seguridade social e altas porcentagens
de demanda de serviços não satisfeita nos sub-sistemas públicos
da Bolívia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguai
e da República Dominicana. Em alguns países, como Bolívia,
Equador, Guatemala e Honduras, a fragmentação dos serviços
tem uma dimensião territorial na qual os mecanismos de re-
ferência e contra-referência de pacientes nas zonas rurais limitan
severamente a prestação da assistência em saúde (26).

A prestação e o acesso aos serviços de saúde. Em muitos
países, o hiato entre quem pode e quem não pode ter acesso à as-
sistência à saúde está se ampliando.As razões dessa crescente de-
sigualdade e as resultantes e profundas conseqüências adversas
para a saúde da população são numerosas: os aspectos negativos
da globalização, a pobreza, a perda de empregos, a redução da
renda e as grandes desigualdades em sua distribuição, que
podem levar a condições de vida mais pobres, à fragmentação
social e a uma elevada vulnerabilidade. Ainda que muitos dos
países tenham emprendido intervenções relacionadas à saúde
em favor dos pobres, essas intervenções nem sempre chegam a
quem mais as necessita; pelo contrário, freqüentemente favore-
cem e amplíam o hiato da saúde entre os ricos e os pobres.A pes-
quisa publicada no Relatório sobre o desenvolvimento mundial
2004 revelou que, nos 21 países estudados, o quinto de renda
mais alta recebia, em média, 25% do gasto governamental em
serviços de saúde, em comparação com somente 15% desse gasto
alocado para o quintil mais baixo (46).

Apesar das persistentes diferenças quanto ao acesso à as-
sistência em saúde na Região, alguns países obtiveram um notá-
vel progresso em sua busca por uma provisão equitativa dos ser-
viços de saúde mediante intervenções que favorecem os pobres.
Entre os exemplos mais destacados de países que o conseguiram
estão:

• Colômbia: criou e financiou um fundo de eqüidade que
aumentou a cobertura da seguridade de saúde para os po-
bres e reduziu das barreiras econômicas para a utilização
dos serviços. “Ainda que a cobertura da seguridade entre 
os que estão no quintil de renda mais alta tenha aumen-
tado modestamente com a reforma, de 60% em 1993 para
81% em 2003, no quintil de renda mais baixa a cobertura
da seguridade aumentou de 9% em 1993 para 48% em
2003” (47).
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• México: usou as transferências direta de dinheiro para fa-
milias pobres para que pudessem emprgear esses fundos
para pagar pelos serviços de saúde; em 2003, quase 60% das
pessoas para beneficiadas por esse programa pertenciam ao
20% mais pobre da população e 80% dos beneficiários esta-
vam entre os 40% mais pobres da população do país (48).

• Honduras, Peru e Nicaragua: estableceram “fundos so-
ciais” para estimular as comunidades e as instituições lo-
cais, especialmente nas zonas mais pobres dos países em
desenvolvimento, a assumir a iniciativa na identificação e
realização de investimentos em pequena escala em postos
de saúde e sistemas de abastecimento de água e de sanea-
mento. “Estes investimentos orientados aos pobres tendem
a aumentar a utilização dos serviços de saúde, em particu-
lar de saúde materno-infantil, e se traduzem em melhores
resultados de saúde, como as consideráveis reduções na
mortalidade de lactantes e crianças” (49).

O financiamento. Persistem graves deficiências no financia-
mento do sistema de saúde; alguns países têm gastos extrema-
mente baixos, enquanto outros dependem excessivamente de re-
cursos externos e são, portanto, muito vulneráveis. Em muitos
países, os pagamentos em dinheiro têm aumentado consideravel-
mente, com o efeito consequente de que os pobres são os mais
afetados. A quantidade e a distribuição do gasto público em
saúde são fatores críticos na eqüidade ou desigualdade que ca-
racterizam os sistemas de saúde. Quando predominan sistemas
de saúde muito segmentados — como na maioria dos países da
América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua)
e na Área Andina (Bolívia, Equador, Peru e Venezuela) — o fi-
nanciamento da saúde pelo setor público é, em geral, baixo e, por
conseguinte, a cobertura por esse setor é limitada, enquanto que
o gasto privado é alto e cobre principalmente os indivíduos do
setor privado. Nesses países, onde uma grande porcentagem da
população é pobre, ocorrem graves desigualdades no acesso à as-
sistência em saúde devido ao baixo gasto do setor público em
saúde e ao elevado gasto em dinheiro, que é proporcionalmente
mais alto com os mais pobres (26).

Em 2005, o gasto nacional em saúde em todos os países da
América Latina e do Caribe representava aproximadamente 7%
do produto interno bruto da Região, um gasto anual de cerca de
US$ 500 per capita (capítulo 4). Cerca de 45% deste gasto corres-
pondia ao gasto público em saúde, em serviços prestados pelo
ministério da saúde, outras instituições dos governos centrais e
locais e as contribuições obrigatórias a fundos de saúde admi-
nistrados pelo setor privado ou instituições de seguridade social.
Os demais 55% correspondiam ao gasto privado e incluíam os
gastos diretos em dinheiro para a aquisição de bens e serviços de
saúde e para cobrir serviços de saúde usados mediante planos de
seguridade de saúde privados ou planos de assistência em saúde
pré-pagos. É necessário assinalr que, como as mulheres necessi-
tam usar mais os serviços de saúde, seus gastos permanentes em
saúde tendem a ser mais altos que os dos homens, uma desigual-
dade de gênero que se torna até mais trascendente se considerar-
mos que a renda das mulheres, em média, chega a apenas 70% da
renda dos homens.

Além da quantidade do gasto público em saúde, sua distri-
buição entre os grupos mais pobres de uma população (geral-
mente chamada “progressividade”) é um fator crítico no acesso
desses grupos aos serviços de saúde. O gasto em dinheiro pelas
familias mais pobres é mais baixo nos países onde a distribuição
do gasto público favorece os grupos de baixa renda; Chile, Costa
Rica e Uruguai distribuem cerca de 30% do gasto público entre a
população de renda mais baixa. Inversamente, quando a distri-
buição do gasto público não leva em conta as maiores necessida-
des dos pobres, estes têm que pagar mais pelo acesso aos ser-
viços; no Equador e na Guatemala, pouco mais de 12% do gasto
público em saúde é alocado ao primeiro quintil de renda (os mais
pobres), enquanto que o quinto quintil (os mais ricos) recebe
mais de 30%; o Peru distribue o gasto público por igual em todos
os grupos de renda. Chile, Costa Rica e Uruguai têm sistemas na-
cionais de seguridade de saúde, enquanto que Equador, Guate-
mala e Peru têm sistemas de saúde muito segmentados (26).

Os trabalhadores da saúde. É lógico que, quanto maior o nú-
mero de trabalhadores de saúde com que conta uma população,
maior será sua influência no grau de saúde. Um exemplo claro
disto é a relação entre as quantidades adequadas de prestadores
de assistência em saúde e as reduções na mortalidade materno-
infantil: a medida que aumenta a disponibilidade de trabalhado-
res de saúde, diminuem as taxas de mortalidade. Ocorre o con-
trario nos países com uma baixa densidade de trabalhadores de
saúde: a taxa de mortalidade nas crianças menores de 5 anos au-
menta, a taxa de mortalidade materna aumenta e a proporção de
partos assistidos por pessoal qualificado diminue (50).

En 2005, estima-se que 21,7 milhões de pessoas constituiam a
força de trabalho de tempo integral no campo da saúde e nas
Américas. Muitos dos países da Região sofrem uma escassez crí-
tica de trabalhadores de saúde e se espera que esta escassez se
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“Os países realizaram enormes esorçoss para interromper 
a transmissão do HIV/AIDS de mãe para filho. Da mesma
forma, deteve-se a transmissão da doença pela transfusão 
de sangue. O acesso a tratamentos melhorou significativa-
mente: as Américas são a primeira região do mundo que
negociou uma redução dos preços dos anti-retrovirais. Porém,
a situação regional é desigual, e em alguns países menos de
30% de quem necessita está recebendo tratamento.”

Mirta Roses, 2006



torne mais aguda com o crescimento demográfico previsto, com
o envelhecimento da força de trabalho e com a crecente carga de
morbilidade. Nos países menos desenvolvidos, prevé-se que a
competição pelos recursos limitados e a emigração internacional
dos trabalhadores de saúde desestabilizaram ainda mais a força
de trabalho; 72% dos países da Região ja estão experimentando
prejuízos por causa da emigração.

Persistem graves desequilíbrios na distribuição dos trabalha-
dores da saúde na Região, tanto de um país ao outro como em um
mesmo país. A relação (densidade) ótima entre médicos e enfer-
meiras e os habitantes é de 25:10.000. Em 11 países, essa relação
é superior a 50, o que significa que 30% da população da Região
tem 73% do total de médicos e enfermeiras. Em 15 países, a re-
lação de densidade é inferior a 25, o que implica que 20% da po-
pulação da Região conta com 6% dos recursos humanos em
saúde; seriam necessários mais 128.000 médicos e enfermeiras
para chegar a uma relação ótima. As mulheres constituem quase
70% da força de trabalho no campo da saúde, porém também re-
presentam uma porcentagem desproporcionadamente alta dos
trabalhadores da saúde desempregados, que chegavam a 6,2%
em uma amostra de 13 países. A distribuição dos trabalhadores
de saúde dentro de cada país é muito desigual; as zonas urbanas
tem de 8 a 10 vezes mais médicos que as rurais. Em nível regio-
nal, enquanto que na América do Norte há três enfermeiras para
cada médico, na América Latina e no Caribe há três médicos por
cada enfermeira (51).

A participação inter-setorial. Muitos avanços nas condições
de saúde obtidos nas últimas décadas resultaram da colaboração
entre o setor de saúde e outros setores sociais: o abastecimento
de água e o saneamento e o meio ambiente em geral, a educação,
o trabalho, a agricultura e o transporte, para nomear somente al-
guns. O potencial de uma sinergia da colaboração internacional
foi reconhecido na Declaração de Alma-Ata em 1978. Décadas
mais tarde, em 2000, o enfoque multi-setorial impulsionou a ela-
boração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio que, como
vimos, propoem integrar a ação para reduzir a pobreza e a fome
e promover a educação, a autonomia das mulheres, a saúde, o
meio ambiente e as alianças mundiais encaminhadas em direção
ao sucesso desses objetivos.

A participação internacional. A estrutura internacional de
assistência para o desenvolvimento em saúde — a cooperação
de organismos multilaterais, a assistência bilateral e a ajuda fi-
lantrópica privada — experimentaram uma mudança radical
no último decênio:“novos organismos multilaterais, iniciativas e
fundações assumiram um papel destacado no financiamento
das atividades ligadas à saúde, à nutrição e à população, como o
Fundo Mundial da Luta contra a AIDS, a Tuberculose e a Mala-
ria, a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (AMVI), a
Aliança Mundial para Melhorar a Nutrição (GAIN) e a Fundação

Bill e Melinda Gates” (52). Ainda que os atores tenham se multi-
plicado, o debate sobre qual é o investimento mais conveniente
da cooperação internacional na saúde continua sem ser resol-
vido (capítulo 5).

Os desafíos das persistentes desigualdades e problemas de
saúde não resolvidos são confrontados mediante atividades in-
tersetoriais nacionais e internacionais concertadas, aproveitando
as oportunidades ofrecidas por iniciativas como os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio e a renovação do movimento de
assistência básica de saúde. No capítulo 6, as perspectivas de
melhorar a saúde na Região são examinadas por um grupo de es-
pecialistas de renome internacional, que oferecem seus comentá-
rios sobre a “Agenda de Saúde para as Américas, 2008–2017”,
adoptada pelos governos da Região, e fornecem assessoria aos
encarregados pelas políticas sobre como por em pratica cada
uma de suas oito áreas de ação.

* * *

Em síntese, o estado atual da saúde dos povos das Américas é
um reflexo das interações e modificações no tamanho, compo-
sição, distribuição e comportamento da população; a dinâmica e
as contínuas mudanças da natureza, incidência, e carga da mor-
bilidade, e, em grande medida, as constantes e freqüentemente
espetaculares alterações do ambiente político, social, econômico
e físico no qual os individuos, as nações e a Região em geral estão
se desenvolvendo.
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ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
AIDIS Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental
AIEPI Assistência Integrada as enfermidades Prevalecentes da Infância
AIF Associação Internacional de Fomento (Banco Mundial)
ALAESP Associação Latino-Americana e do Caribe de Educação em Saúde Pública
AOD Ajuda Oficial ao Desenvolvimento
APPCC Análise de riscos e pontos críticos de controle
ASDI Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional
AVAD Anos de vida ajustados em função da incapacidade
BCIE Banco Centro-americano de Integração Econômica
BDC Banco de Desenvolvimento do Caribe
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIREME Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

(OPAS)
BIRF Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (Banco Mundial)
BPM Boas práticas de manufatura
BVS Biblioteca Virtual em Saúde
CAD Comitê de Assistência para o Desenvolvimento (OCDE)
CAF Corporação Andina de Fomento
CAN Comunidade Andina de Nações
CAREC Centro de Epidemiologia do Caribe (OPAS)
CARICOM Comunidade do Caribe
CCA Avaliação Comum do País (ONU)
CDB Banco de Desenvolvimento do Caribe
CDC Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (EUA)
CEHI Instituto de Saúde Ambiental do Caribe
CELADE Centro Latino-americano e Caribenho de Demografia (CEPAL)
CEPAL Comissão Econômica para a América latina e o Caribe (ONU)
CEPIS Centro Pan-americano de engenharia Sanitária e Ciências Ambientais
CERSSO Centro Regional de Segurança e Saúde Ocupacional
CFNI Instituto de Alimentação e Nutrição do Caribe (OPAS)
CICR Comitê Internacional da Cruz Vermelha
CIDA Organismo Canadense para o Desenvolvimento Internacional
CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos
CILA Comissão Internacional de Limites e Águas
CIOMS Conselho de Organizações Internacionais das Ciências Médicas
CIPD Conferencia Internacional sobre População e Desenvolvimento
CMCT Convênio Marco para o Controle do Fumo (OMS)
COHREDE Conselho em Investigação em Saúde para o Desenvolvimento
COLABIOCLI Confederação Latino-Americana de Bioquímica Clínica
COPICHAS Confederação de Povos Indígenas do Chaco Sul americano
CPC Coordenação de Programas no Caribe (OPAS)
CRICS Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde
CTP Cooperação técnica entre países
CHRC Conselho de Investigação de Saúde do Caribe
DANIDA Agência Danesa para o Desenvolvimento Internacional
DOTS Tratamento breve sob observação direta
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EPA Agencia para a proteção do Meio Ambiente (EUA)
FAO Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
FICR Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e a Media Lua
FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz do Brasil
FMAM Fundo para o Meio-ambiente Mundial
FMI Fundo Monetário Internacional
FMSTM Fundo Mundial de Luta contra a AIDS, a Tuberculose, e a Malária
FNUAP Fundo de População das Nações Unidas
GAVI Aliança Mundial para Vacinas e Imunização
GTZ Organismo Alemão para a Cooperação Técnica
HINARI InterRede-Saúde Iniciativa de Acesso a Investigação
HRP Fazer Retroceder o Paludismo
IAM Iniciativa Amazônica contra Malária
ICOH Comissão Internacional para a Saúde no trabalho
IDH Índice de Desenvolvimento humano
IMC Índice de massa corporal
INB Ingresso nacional bruto
INCAP Instituto de Nutrição da América Central e Panamá (OPAS)
IPA Índice parasitário anual
IPC Índice de preços ao consumidor
IPCC Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a mudança climática
IREPS Iniciativa Regional de Escolas Promotoras da Saúde
IRET Instituto Regional de Estudos em Sustâncias Tóxicas
ISCA Iniciativa de Saúde América Central
JICA Organismo Japonês de Cooperação Internacional
LAMM Iniciativa para a Redução da Mortalidade Materna na América Latina e Caribe
LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (OPAS)
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
OCHA Oficina de Coordenação de Assuntos Humanitários (ONU)
ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OEA Organização dos Estados Americanos
OECO Organização de Estados do Caribe Oriental
OEPA Programa para a Eliminação da Oncocercose nas Américas
OIE Organização Mundial da Saúde Animal
OIEA Organismo Internacional de Energia Atômica
OIM Organização Internacional para as Migrações
OIT Organização Internacional do Trabalho
OMC Organização Mundial do Comércio
OMS Organização Mundial da Saúde
ONG Organização não governamental
ONU Nações Unidas
ONUSIDA Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/AIDS
OPAS Organização Pan-Americana da Saúde
ORAS-CONHU Organismo Andino de Saúde–Convênio Hipólito Unanue
OREALC Oficina Regional de Educação para América latina e Caribe (UNESCO)
OSP Escritório Sanitário Pan-americano
OTCA Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
PAHEF Fundação Pan-americana da Saúde e Educação
PAI Programa Ampliado de Imunização
PANAFTOSA Centro Pan-americano de Febre Aftosa (OPAS)
PANCAP Associação Pan-caribenha contra o HIV/AIDS

452

SAÚDE NAS AMÉRICAS, 2007. VOLUME I–REGIONAL



PCM Programa Conjunto de Monitoramento (OMS/UNICEF)
PEA População economicamente ativa
PHAC Agencia Canadense de Saúde Pública
PHEFA Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa
PIB Produto interno bruto
PLAGSAÚDE Aspectos Ocupacionais e Ambientais da Exposição a Praguicidas no Istmo da

América Central
PMA Programa Mundial de Alimentos
PNB Produto nacional bruto
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PPA Paridade do poder aquisitivo
PPME Iniciativa para os Paises Pobres Muito Endividados (Banco Mundial-FMI)
RAVREDEA Rede Amazônica de Vigilância da Resistência às Drogas Antimaláricas
RECACER Rede Centro-americana de Prevenção e Controle das Doenças

Emergentes e Re-emergentes
Rede PARF Rede Pan-americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica
RELAB Rede Latino-Americana de Biologia
RELAC Rede de laboratórios de Ambiente e Saúde da América latina e Caribe
REMSAA Reuniões de Ministros de Saúde da Área Andina
REPAMAR Rede Pan-americana de Manejo Ambiental de Resíduos
REPIDISCA Rede Pan-americana de informação em Saúde Ambiental
RESSCAD Reunião do Setor Saúde de América Central e República Dominicana
RICTSAL Rede de Indicadores de Ciência e tecnologia em Saúde
RICYT Rede de Indicadores de Ciência e tecnologia
RIMSA Reunião Interamericana a Nível Interministerial em Saúde e Agricultura
RSI Regulamento Sanitário Internacional
SARS Síndrome Respiratório agudo severo
SciELO Biblioteca Científica Eletrônica on line (OPAS)
ScienTI Rede Internacional de Fontes de informação e Conhecimento para a Gestão

de Ciência, Tecnologia e Inovação
SICA Sistema da Integração América Central
AIDS Síndrome de imunodeficiência adquirida
SIREVA Sistema Regional de Vacinas (OPAS)
SVA Semana de Vacinação nas Américas
TLCAN Tratado de Livre Comércio da América do Norte
UIPES União Internacional de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde
UNASUL União de Nações Sul Americanas
UNDAF Marco de Assistência das Nações Unidas para o Desenvolvimento
UNDG Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNGASS Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNIFEM Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher
UNSCEAR Comitê Científico das Nações Unidas para o Estudo dos Efeitos da Radiação

Atômica
VEMI Visão e Estratégia Mundial de Imunização
HIV Vírus da imunodeficiência humana
VIVSAÚDE Rede Interamericana de Moradia Saudável
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