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Prefácio
Saúde nas Américas é a principal publicação da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a situação da saúde, seus determinantes e tendências na Região das Américas. Trata-se de um relatório,
publicado a cada cinco anos, que analisa as condições, os avanços e os desafios da saúde na Região
e, particularmente, nos países e territórios que a integram. Esta edição 2012 é a 15a desde seu lançamento em 1954 e será apresentada na 28a Conferência Sanitária Pan-Americana, juntamente com o
110o Aniversário da OPAS.
Como nas versões anteriores, esta edição apresenta-se como uma publicação eletrônica e procura ser um instrumento para disseminar seus conteúdos entre o público em geral, que inclui autoridades sanitárias, acadêmicas, profissionais, estudantes e trabalhadores do campo da saúde, bem como
a órgãos de cooperação técnica e financeira e outros atores internacionais. Seus conteúdos abrangem
principalmente o período 2006-2010.
A edição 2012 oferece adicionalmente o presente volume impresso, que contém um resumo das
principais conquistas e desafios na saúde de cada um dos 48 países e territórios membros da OPAS,
mais um capítulo – que também forma parte da versão eletrônica* – que sintetiza as condições da
saúde na Região como um conjunto.
Na elaboração dos conteúdos foram utilizados dados de diversas fontes oficiais, nacionais e
internacionais, assim como oficiosas, tratando, na medida do possível, de identificar e eliminar eventuais discrepâncias. Convencidos da importância desta informação, confiamos que sua utilização será
o melhor estímulo para a geração, o processamento e a análise de dados cada vez mais pertinentes,
válidos e oportunos, para o bem da saúde nas Américas.
Mirta Roses Periago
Diretora

* Disponível em http://www.paho.org/saudenasamericas
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INTRODUÇÃO
pactos diretos e indiretos na saúde e bem-estar são concomitantes e concorrentes, condicionando a capacidade
de resposta dos serviços de saúde. Examinam-se também
outros tópicos relevantes como os relativos à gestão frente
às situações de desastres e alertas sanitários, e a contínua
evolução da ética, dos direitos humanos e da saúde global.
A intenção é identificar as tendências de saúde dominantes
durante o período, seus fatores associados e determinantes,
e apresentar algumas reflexões sobre as futuras perspectivas
da saúde na Região.

No presente capítulo, são resumidos alguns dos principais
avanços, diferenças e tendências da saúde na Região da
Américas. Sem pretender construir cenários alternativos,
cuja metodologia transcende os objetivos desta publicação,
abordam-se temas relacionados aos contextos políticos,
econômicos e sociais que incidiram na saúde durante os
últimos anos. Desse modo, faz-se referência às mudanças
demográficas e epidemiológicas, bem como a algumas das
transformações tecnológicas, culturais e de riscos, cujos im2
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está ocorrendo com maior rapidez, será especialmente desafiante lidar com tais mudanças demográficas e epidemiológicas (6). Por exemplo, enquanto na França se passou de
7% a 14% da população com 60 anos ou mais entre os anos
de 1864 e 1979, no México esses desafios acontecerão entre
2016 e 2038. Passar de 7% para 14% para a França demorou
115 anos. Para o México levará somente 22 anos (7). Um
envelhecimento saudável permite romper com o estereótipo
de que os idosos são receptores passivos de serviços sociais e
de saúde. Não obstante, para chegar a um envelhecimento
saudável, baseado em programas de “autogestão e autocuidado”, precisa-se de ações e investimentos bem definidos e
planejados ao longo da vida dos indivíduos, um enfoque que
até o momento, em geral, não recebeu a devida atenção, principalmente naqueles países onde os sistemas de pensões e de
seguridade social são insuficientes e sem financiamentos (7).
Em 2010, na ALC a taxa de dependência total foi estimado em 53,3, enquanto que para a América do Norte foi de
49. Para o ano 2050, espera-se que essas cifras sejam 57 e
67,1, respectivamente. Em 2010, a maior proporção de dependência na Região ocorreu entre as populações com menores rendas, o que num cenário pessimista, poderia contribuir
para perpetuar o ciclo da pobreza (8). Na ALC, entre 1990 e
2009, a taxa de mortalidade infantil reduziu-se 66% (de 42
para 14,8/1.000 nascidos vivos.). Contudo, a média regional
esconde diferenças de até 50 pontos entre países. Assim, as
menores taxas correspondem a Cuba e ao Canadá (4,8 e 5,1,
respectivamente) e as maiores, ao Haiti e a Bolívia (57 e 50,
respectivamente) (9). Entre 1990 e 2010, a razão da mortalidade materna (RMM) reduziu-se na América Latina 43%
e no Caribe 30%, essas cifras são inferiores à redução média
de 47%, que se observou nos países em desenvolvimento em
nível mundial (10). Em 2008, na ALC, o quintil com menor
escolaridade da população feminina concentrou a maioria das
mortes maternas (mais de 35%), enquanto que o quintil com
maior escolaridade representou menos de 10% (11). Mas, na
ALC, a cobertura dos programas de planejamento familiar
cresceu, atingindo taxas de contracepção de 67%, similares às
registradas em países desenvolvidos, ainda que persista uma
diferença entre a oferta e a demanda de métodos anticoncepcionais, em particular, em populações marginalizadas e
em adolescentes (12). Todos os anos na Região ocorrem 1,2
milhão de gravidezes não planejadas, 49% das quais correspondem a adolescentes. A cobertura da atenção pré-natal na
ALC não é baixa, pois em média as mulheres grávidas recebem entre quatro e cinco consultas (9). Contudo, esses serviços não são necessariamente de boa qualidade, dando lugar a
uma das expressões mais flagrantes de iniquidade, a que urge
dedicar maior atenção.

Entre 2005 e 2010, a população total na Região das Américas passou de 886 para 935 milhões de habitantes. A continuar essa tendência, estima-se que em 2020 a população
continental aumentará para 1,027 bilhão de habitantes,
equivalente a 13,4% da população mundial (1). Ainda considerando o aumento do número de habitantes, em termos
relativos observa-se já uma desaceleração da expansão demográfica. Entre os quinquênios 1995-2000 e 2005-2010,
o crescimento médio anual da população em nível regional
passou de 1,3% para 1% (2).
Entre 2005 e 2010, a taxa de mortalidade geral da
Região continuou caindo (de 6,9 para 6,4 por 1.000 habitantes), enquanto que a taxa global de fecundidade no
mesmo período caiu de 2,3 para 2,1 filhos por mulher. A
mudança demográfica tem diversos gradientes de evolução: enquanto Cuba registra uma taxa de 1,5 (bem abaixo
do nível de reposição populacional), a Guatemala e a Bolívia
mostram taxas de quatro e 3,3 filhos por mulher, respectivamente (3). Estima-se que entre 2005 e 2010, a esperança de
vida para ambos os sexos nas Américas passou de 74,8 para
76,2 anos - quase quatro anos a mais que as outras regiões
em desenvolvimento - e projeta-se um aumento adicional
de 6,5 anos até 2050 (1). Contudo, entre os países persistem
diferenças, por exemplo, entre Bolívia e Chile, dois países
vizinhos, a esperança de vida em 2010 foi de 66,8 e 79,2,
respectivamente (2). Essas diferenças também se reproduzem no interior dos países. Por exemplo, na Colômbia em
2010 a mortalidade de menores de cinco anos foi 11,3 vezes
maior no quintil mais pobre se comparado ao quintil mais
rico (4).
Em 2006, na Região viviam aproximadamente 100
milhões de pessoas maiores de 60 anos. Para 2020, espera-se que essa cifra duplique e mais da metade deles viverão na América Latina e Caribe (ALC). Estima-se que 69%
daqueles que nascem na América do Norte e 50% dos que
nascem na ALC viverão mais de 80 anos (1). Pela primeira
vez na história da humanidade, quatro gerações estão vivas ao
mesmo tempo. Tudo isso contribui para a construção de um
importante capital social (5). Embora essas tendências sejam,
sem dúvida, um reflexo dos principais sucessos da saúde pública alcançados no último século, o envelhecimento acarreta
o aumento nas doenças crônicas e nas deficiências. Considerando as tendências registradas, estima-se que um número
significativo dos idosos estará em situação de pobreza, em
particular, mulheres, tanto por sua maior longevidade como
por suas condições históricas de exclusão social. Nos países
em desenvolvimento, onde o envelhecimento da população
3
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A Região já é a mais urbanizada do mundo. Em
2010, 82,1% da população da América do Norte e 79,4%
da ALC residiam em zonas urbanas. Antecipa-se que, para
o ano 2025, nove das 30 maiores cidades do mundo estarão
nas Américas: São Paulo, México, Nova Iorque, Buenos Aires, Los Angeles, Rio de Janeiro, Bogotá, Lima e Chicago.
Dito isto, dados recentes indicam que, entre 2005–2010, o
crescimento urbano na ALC começou a desacelerar (13).
Apesar da incidência relativa da pobreza urbana na
Região ter caído de 41% em 1990 para 29% em 2007, paradoxalmente, o número absoluto de pobres urbanos aumentou de 122 para 127 milhões (14). É de se esperar que as
cidades concentrem cada vez mais a riqueza, a criatividade,
a inovação e as oportunidades de vida em todas as frentes,
do artístico-cultural ao técnico-científico e ao trabalho-econômico. Ainda assim, nesse contexto de maior afluência,
tudo indica que pelos próximos anos as cidades continuarão
albergando populações com diferentes gradientes de pobreza e vulnerabilidade (15). Estima-se que mais de 20 milhões
(cerca 3,3% da população) de latino-americanos e caribenhos vivam atualmente fora de seu país de nascimento (11).
Os imigrantes de menor escolaridade e que trabalham em
atividades de baixa qualificação são os mais vulneráveis e
excluídos, afetando de maneira significativa suas condições
de saúde (11). Na Região, o principal polo de atrativo para
imigrantes ainda são os Estados Unidos, onde os hispanos
representam atualmente um sexto da população, sendo 30%
de origem mexicana (1).
Outro fenômeno de relevância para a saúde está associado ao crescimento acelerado de viajantes, em 2011 o
número de turistas nacionais e internacionais na Região
cresceu 6 milhões, atingindo o total de 156 milhões de viajantes (16).

na distribuição do poder e na construção de cidadania, que
somados a outros avanços na esfera econômica, contribuíram para que os países adquirissem maiores níveis de autonomia e autoconfiança. Não obstante, na Região continuam
se deteriorando algumas situações, em especial, relacionadas à violência associada à delinquência e ao narcotráfico,
as quais começam a colocar em risco alguns dos avanços
conseguidos.
As redes sociais estão em pleno crescimento, catalisadas pela revolução das tecnologias da comunicação, alimentando novas percepções, expectativas e demandas em
todas as esferas da vida cotidiana. Expressões de diferentes grupos da comunidade - seja de protesto ou de apoio a
diversas causas - são cada vez mais comuns, manifestando
pontos de vista sobre a economia, o ambiente, a educação e
a saúde, entre outros. O futuro da saúde dependerá em boa
medida de que, tanto os indivíduos como as comunidades,
considerem que uma boa saúde é importante para conseguir
e manter o tipo de vida à qual aspiram e desejam, tanto para
si mesmos como para seus familiares e próximos (17).
À medida que na ALC amplia-se a mobilidade vertical e as classes médias crescem, ainda que seja de maneira
modesta, emergem novos mercados de bens e serviços, incluídos os da saúde e da educação. Também estão mudando
as aspirações e as preferências políticas da sociedade, e em
alguns países está se manifestando uma crescente perda de
credibilidade e de confiança da cidadania frente aos partidos políticos e outras instituições tradicionais (18).
A globalização estimulou novas correlações de forças,
que combinam interesses pragmáticos e ideológicos diversos. Frente a esse contexto, os países da Região têm sido cada
vez mais protagonistas, tratando de garantir e ampliar sua
presença em diversos espaços comerciais e políticos, num
mundo que muda com rapidez e não livre de turbulências e
contradições. Cada um dos países expandiu seus horizontes,
participando simultaneamente em várias alianças, iniciativas
e blocos, ligados pela proximidade geográfica ou por motivos comerciais, culturais ou políticos. A presença de países
da Região em blocos estratégicos globais também é cada
vez mais proeminente, como, por exemplo, na Organização
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
Grupo dos 20, o Fórum de Cooperação Econômica ÁsiaPacífico (APEC, por sua sigla em inglês) e o grupo BRICS
(Brasil, China, Índia e Rússia). Além disso, recentemente,
surgiram novas alianças e fóruns, como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), a União de
Nações Sul-Americanas (UNASUR) e a Comunidade de
Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), que
coexistem com outras instâncias regionais preexistentes. A

CENÁRIO POLÍTICO
A Região permanece caminhando rumo a democracias mais
consolidadas, com elaboração de novos marcos constitucionais, processos eleitorais mais transparentes e participativos
e onde as liberdades se consagram como um direito cidadão.
Salvo situações pontuais, os avanços atingidos nesses temas
são notáveis.
Aprofundaram-se processos aparentemente polares,
mas não contraditórios. Por um lado, uma crescente descentralização e um maior empoderamento das comunidades como base de uma crescente democracia participativa e
plural. Por outro, uma maior inserção dos países na globalização. Esses processos estão influenciando reacomodações
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pertinência a diversas alianças e iniciativas não é de exclusividade - fenômeno conhecido como regionalismo aberto.

exportações da ALC. Os investimentos norte-americanos,
por sua vez, representam 40% dos investimentos estrangeiros na ALC. 90% dos US$ 60 bilhões que os países da ALC
recebem na forma de remessas do exterior provêm dos Estados Unidos (18).

PANORAMA ECONÔMICO
A crise financeira de 2008–2009 afetou de maneira significativa o sistema financeiro internacional, ameaçando a estabilidade econômica e social de todos os países da Região.
Embora a economia mundial tenda à recuperação, a rota
rumo ao crescimento econômico não está livre de turbulências, que ainda afetam as maiores economias do mercado
mundial: Estados Unidos, Europa e Japão (19, 20).
Na ALC, a crise antecedeu-se por um período de
quatro anos de crescimento contínuo do PIB por habitante,
a uma taxa média anual próxima de 4,4 %. Produto da crise, em 2009, a maioria dos países da Região registrou uma
redução nas taxas de crescimento econômico e na renda per
capita. Em 2010, a ALC reiniciou o crescimento econômico
com uma recuperação de 4,8% do PIB por habitante. Desse modo, nesse ano atingiram-se os níveis mais baixos de
pobreza (31,4%) e indigência (12,3%) dos últimos 20 anos.
Mesmo assim, a ALC encerrou 2011 com 177 milhões de
habitantes em situação de pobreza, dos quais 70 milhões em
condições de indigência (21). Por outro lado, nos Estados
Unidos e no Canadá registrou-se 15% e 11% de sua população abaixo da linha de pobreza respectivamente (22, 23).
Entre 2008 e 2010, frente à crise econômica a maioria
dos países aplicou políticas anticíclicas de mitigação, protegendo e, em alguns casos, expandindo o gasto público social,
sobretudo por meio de programas de transferências condicionadas, que em 2010 atingiram 3% do PIB (21)
O Brasil já é a sexta economia do mundo (24). O comércio e os investimentos na ALC cresceram. As chamadas “Multilatinas” estão ampliando seus mercados em nível
mundial. O Banco Mundial classifica vários dos países da
ALC dentro da faixa das economias emergentes, com níveis
de renda média e média-alta. Não obstante a estabilização
macroeconômica alcançada, ainda se debate a necessidade
de aprofundar algumas reformas em temas críticos como
fiscal, trabalho, judiciário e abrangência à proteção social,
entre outros (25).
Apesar da crise, a economia dos Estados Unidos
chegou a US$ 16 bilhões - três vezes maior que da ALC
combinada - e esse país permanece sendo da maior relevância para o comércio com os países da Região. Os Estados
Unidos exporta mais para a ALC do que para a Europa,
o dobro para o México do que para a China e mais para o
Chile e Colômbia do que para a Rússia. Compra 40% das

CONDIÇÕES SOCIAIS
Entre 1980 e 2010, o Índice Regional de Desenvolvimento
Humano passou de 0,573 para 0,704, permanecendo abaixo
do correspondente aos países da OCDE de 1980 (0,754),
mas já se aproximando de 0,717, valor definido pelo PNUD
como um índice de alto desenvolvimento, com notáveis variações entre países e no interior dos países (26).
O eixo da agenda social da Região continua sendo a
luta contra a pobreza e as iniquidades dentro de uma realidade ambivalente. Por um lado, combina-se a rigidez estrutural, que reforça a reprodução intergeracional das iniquidades, associada a um escasso efeito redistributivo da riqueza,
e o acesso não equitativo a emprego digno, a educação de
qualidade, a moradia salubre e a oferta similar de serviços
de saúde para toda a população, entre outros marcadores
relacionados à estratificação social. Mas, por outro lado, há
avanços recentes que abrem novas possibilidades para seguir construindo sociedades mais justas e com um acesso
mais equânime ao bem-estar. Em termos líquidos, na ALC
em 2010 mais de 60 milhões de pessoas saíram da pobreza,
denotando uma mudança de magnitude nunca registrada
(21).
De acordo com a CEPAL, em 2009, a ALC mantinha-se como a Região mais não equitativa com um coeficiente de Gini médio de 0,52 dos 18 países analisados,
superior ao da África Subsahariana (0,44) e ao da Ásia
Oriental e o Pacífico (0,41) (27). Contudo, estudos recentes
mostram que, em termos de distribuição da renda, a ALC
deixou de ser a mais não equitativa do mundo e que o coeficiente de Gini reduziu-se de 0,56 em 2003 para 0,48 em
2008. Tal avanço parece ser explicado não somente pelas
mudanças operadas nas maiores economias da ALC (Brasil
e México), bem como em outras 11, das 17 economias analisadas. Esse fenômeno ocorre ao mesmo tempo em que se
observa um aumento na desigualdade de renda nas outras
regiões em desenvolvimento (28-30).
As melhorias observadas na Região devem-se principalmente ao aumento de rendas provenientes do trabalho
(21), bem como do impacto das políticas redistributivas da
renda (31, 32) implementadas por meio de programas de
transferências condicionadas de dinheiro, mais progressivas
5
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e contínuas, para os setores mais vulneráveis. Tudo isso, em
um contexto de crescente democratização e descentralização (33) associado a mudanças tecnológicas e à melhora
na cobertura da educação básica dos grupos de população
socialmente mais atrasados (34). Contudo, deve-se mencionar que nem todos os sistemas de proteção social nos
diversos países da Região são suficientemente inclusivos.
Vários mostram vácuos que reproduzem a vulnerabilidade
e a estratificação no acesso à proteção social (21, 35). Em
matéria de emprego, em 2011, na Região, trabalharam cerca de 468 milhões de pessoas, ou seja, 79% da população
economicamente ativa – 60,2% (283 milhões) na ALC (21).
A maior parte das vagas de trabalho pertencia ao setor dos
serviços (61,6%), seguido do industrial. Por sua vez, o setor agrícola retraiu-se para um em cada seis trabalhadores
da Região (36). Entre 2000 e 2010, na ALC a entrada em
massa das mulheres na força de trabalho foi contínua, com
uma taxa de ocupação que passou de 47,3 para 52,8% no
período (37). Não obstante, a mobilidade de salários mantém-se lenta, em especial, para as mulheres que trabalham
em setores de baixa produtividade (21). A ALC conseguiu
uma taxa de desemprego urbano de 6,8%, a mais baixa registrada desde que se começou a usar os métodos atuais de
medição no início dos anos 90 (38). Contudo, persiste o subemprego, a informalidade e a desocupação, tanto em nível
rural como em zonas urbanas marginais, afetando em especial a população de 15 a 24 anos. O tamanho da economia
informal é diferente, conforme o país. Inclui não só os mais
pobres, mas também outros setores da população, limitando
seu acesso a benefícios, tais como proteção social e serviços
de saúde (38). Nos Estados Unidos - em abril de 2012 o desemprego foi de 8,1%, afetando de forma diferenciada
certos grupos étnicos, 13% entre os afro-americanos, 10,3%
entre os hispanos, 7,4% em caucásicos e 5,2% em asiáticos
(39).
Durante 2011, a OIT estimou que na ALC aproximadamente 1,3 milhões de pessoas estavam dentro da categoria de trabalho forçado e que trabalhavam 10,7 milhões
de crianças menores de 15 anos (40). Quanto ao trabalho
infantil, há suficiente evidência sobre seus efeitos em longo prazo, entre eles, que altera negativamente o desenvolvimento físico e mental dos indivíduos, com posteriores
consequências sociais (41). Na Região, a informação sobre
os perigos ocupacionais é incompleta e de qualidade limitada (42, 43). Na ALC, os registros disponíveis em geral
referem-se somente aos trabalhadores do setor formal, cuja
cobertura do seguro por riscos ocupacionais variou em 2009
entre 12% e 87% (43). A principal causa do subdiagnóstico
e do sub-registro das doenças ocupacionais continua sendo

o desconhecimento dos profissionais da saúde de temas relacionados às patologias de origem ocupacional.
Dados recentes informam que 21% dos jovens da
América Latina, nem trabalham nem estudam. Existe uma
relação inversa entre renda e o fenômeno “nem-nem”. Na
classe média baixa, encontra-se o percentual mais elevado
com 61%. 74% da geração “nem-nem” vêm de domicílios
com educação básica (44).
A educação e a saúde se consagram como os eixos
fundamentais do desenvolvimento. Existe uma relação
sinérgica entre ambas, que afeta positiva ou negativamente as condições sociais, econômicas e culturais dos países.
O aumento dos níveis educativos é associado à melhora da
saúde da população, ao aumento da produtividade, à mobilidade social, à redução da pobreza e à construção da cidadania. Na ALC fizeram-se progressos significativos para
a universalização da educação primária. Enquanto que, em
1990, o acesso à educação primária aproximava-se a 88%
das crianças, em 2010, atingiu 95% e em alguns países, 99%
(27). O atraso escolar medido pelo número de crianças que
desertam durante a educação primária ou que não concluiu
o último ano no tempo adequado é muito importante para
o setor de saúde. É nessa população que se concentra a gravidez na adolescência e, posteriormente, as maiores taxas de
mortalidade e morbidade infantil (21).
Existe certo grau de “hereditariedade do capital educativo”. Os filhos cujos pais não concluíram o ensino fundamental são aqueles que têm menos probabilidades de
concluir o ensino secundário. Aproximadamente a metade
da população dos países da ALC completou a educação secundária, mas em seis países não passa de 38%. Diversos
estudos sustentam que a educação secundária completa é
a escolaridade mínima para melhorar as condições de vida
(45).
Na Região, o tema da equidade de gênero e étnica é
cada vez mais visível nas agendas políticas de muitos países, com um número crescente de mulheres em posições de
liderança. Ainda que insuficiente em números, em 2010 a
participação e representação das mulheres na vida político–
eleitoral da ALC estava em torno de 20% (46). Em 2011,
cinco países da Região eram governados por mulheres. Há
um maior empoderamento e reconhecimento dos direitos e
contribuições das mulheres, dos povos indígenas e afrodescendentes, bem como de grupos de orientação sexual diversa como lésbicas, gays e transexuais (47).
Na ALC são as mulheres (90%) que cuidam das pessoas idosas, uma carga física e econômica sem reconhecimento nem compensação. Tudo indica que com o envelhecimento da população, o aumento epidêmico das doenças
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crônicas e as deficiências, e diante da falta de uma capacidade de resposta institucional apropriada, a carga de trabalho
sobre as mulheres sem compensação econômica por essas
causas continuará aumentando (48).
Os programas de redução da pobreza concederam às
mulheres maior controle sobre os recursos, incluído o acesso
à atenção em saúde e à educação. Na Região das Américas,
as mulheres, como grupo, superaram os homens em termos
de escolaridade. Contudo, essas melhoras ainda não se refletem de forma paritária, principalmente nos salários (49).
Na Região vivem aproximadamente 1.100 etnias
indígenas diferentes: na ALC representam 10% da população, no Canadá 4% e nos Estados Unidos 1,6% (12, 50,
51). Independentemente do país de residência, essas etnias,
bem como os afrodescendentes, são populações que se encontram em diversos gradientes de maior exclusão social e
vulnerabilidade. De acordo com o Banco Mundial, algumas
dessas populações recebem entre 46 e 60% do que ganham
os não indígenas (52). Os efeitos negativos na saúde entre
algumas das etnias discriminadas persistem em forma intergeracional, dadas as condições de pobreza e de exclusão
social (53).
A Região das Américas avançou substantivamente no
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Quase todos os ODM têm alguma relação
com a saúde: três deles são específicos (4, 5 e 6) e outros três
(1, 7 e 8) incluem metas estritamente vinculadas à saúde.
Isso reflete o amplo consenso da relevância da saúde como
um insumo e como um produto de um desenvolvimento
sustentável, além de evidenciar que o estado da saúde é
um indicador-chave sobre o funcionamento da sociedade.
Embora os ODM mencionados abordem os principais problemas e fatores que contribuem para a carga de doença e
morte das populações mais vulneráveis do mundo, chama a
atenção que entre eles não se mencionem as doenças crônicas (54).
Ainda que a Região das Américas registre os maiores
avanços na redução da mortalidade infantil, nem todos seus
países cumprirão com o ODM 4 de reduzir em dois terços
a mortalidade de menores de cinco anos de idade, considerando que a mortalidade neonatal permanece um desafio
em municípios e populações em condições de vulnerabilidade. Por outro lado, na Região reduziu-se antecipadamente a incidência de malária e tuberculose e fizeram-se
avanços significativos na redução da propagação do HIV/
Aids e no acesso a seu tratamento (ODM 6). Apesar de
conseguir progressos importantes para um acesso universal
à saúde reprodutiva (ODM 5), as cifras disponíveis indicam que a meta de reduzir em 75% a taxa de mortalidade

materna não será atingida (10, 54-56). A Região também
cumpriu de forma precoce as metas de cobertura de água
potável (ODM 7) (57). Quanto ao saneamento básico, a
informação disponível em nível regional indica que a meta
não será atingida, especialmente em zonas rurais. Por sua
vez, as tendências mencionam que a Região atingirá a meta
de reduzir pela metade o número de pessoas que passam
fome (ODM 1). Do mesmo modo, fizeram-se progressos
para atender o acesso a medicamentos essenciais a preços
acessíveis (ODM 8) (46, 54, 56).
Os ODM criaram oportunidades sem precedentes
para promover ações e investimentos na saúde, em todos os
níveis de intervenção - local, nacional, regional e mundial
(54). Instituições como o Fundo Global para a Luta contra HIV/Aids, Tuberculose e Malária; Roll Back Malária,
e GAVI foram criados a partir dos ODM (58). A partir
de 2003, o Fundo Global aprovou US$ 1,540 bilhão para
apoiar programas nacionais de países da Região - 70% foram destinados ao HIV/Aids (59). Contudo, tudo indica
que nos próximos anos o volume desses recursos dimunuirá
devido a reduções nas contribuições ao Fundo, bem como
a mudanças nos critérios de elegibilidade ao financiamento,
que afetarão principalmente os países de renda média, que
constituem a maioria dos países beneficiados na ALC.
Na etapa pós-2015 e com horizonte para 2030, espera-se que, a fim de continuar avançando para um desenvolvimento sustentável, proponha-se um novo conjunto de
objetivos que conciliem metas-chave sob os princípios de
universalidade e equidade, diferenciando metas segundo região e país, e considerando também as diferenças e gradientes que afetam todos os grupos da sociedade, com ênfase
nos mais desfavorecidos e nos idosos. No âmbito da saúde,
antecipa-se que se priorizará a necessidade de fortalecer a
capacidade de resposta dos serviços de saúde com uma visão mais integral ao invés de continuar investindo em ações
verticais direcionadas a doenças específicas (58).

SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Estima-se que 25% da carga de doença associam-se aos
desequilíbrios ambientais (60). O crescimento demográfico sem precedentes, bem como a contínua incorporação de
amplos grupos populacionais a uma economia global baseada num modelo de consumo insaciável aumentou, por
um lado, a demanda de energia, água, fibras, minerais e outros produtos e, por outro, a geração de dejetos industriais
e municipais, afetando de maneira severa a resiliência dos
diversos ecossistemas. Uma recente avaliação informa que
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15 de 24 dos ecossistemas do planeta estão se degradando
de maneira não sustentável e os danos infringidos a vários
deles já são irreversíveis, colocando toda a humanidade em
estado de maior vulnerabilidade (61). Na ALC a opinião
pública está cada vez mais consciente da importância que
esses dados têm no ambiente. Entre 2008 e 2010, a proporção de pessoas que percebem que a mudança climática
afeta o bem-estar e o desenvolvimento de seu país aumentou de 84% para 88%, enquanto que a daqueles que priorizam a economia sobre o ambiente diminuiu de 37% para
17% (44). Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas
adotou uma resolução na qual o acesso à água e ao saneamento é reconhecido como um direito humano e como um
determinante social essencial para a mitigação da pobreza
(61.b). Entre 1992 e 2012, o acesso à água potável na ALC
elevou-se de 86% para 92%, mas ao saneamento básico passou somente de 70% para 78% (62). Não atingir as metas
previstas no ODM 7 para o saneamento, especialmente
em nível rural, tem importantes repercussões negativas na
saúde. Além disso, nem sempre se dispõe de informação
suficiente e confiável sobre a qualidade da água para consumo humano (63). Entre 2002 e 2010, embora a proporção
da população urbana beneficiada pelos serviços de coleta
apropriada de dejetos sólidos superasse o crescimento populacional urbano, essas conquistas não foram uniformes
em todos os países - ou cidades dentro de um país (64). A
metade dos resíduos urbanos gerados na Região não recebe
uma disposição final adequada (65).
Estima-se que na ALC, pelo menos, 100 milhões de
habitantes são expostos a níveis insatisfatórios da qualidade do ar (66), situação que se associa a aproximadamente
133.000 mortes anuais (67). Ainda que a maioria dos países
tenha um marco legal para o controle de poluição do ar, em
vários deles as normas que estabelecem os limites de exposição precisam ser atualizados, já que excedem os limites
de exposição internacionalmente recomendados (68). Desse
modo, a poluição do ar de interiores permanece um risco
em países de baixa renda, em particular, para as mulheres
e as crianças, que passam mais tempo dentro das casas e
próximos a estufas ineficientes que emitem fumaças tóxicas. Em 2007, estimou-se que na ALC 87 milhões de pessoas ainda queimavam biomassa como sua principal fonte
de combustível. As partículas emitidas chegam a ser até 60
superiores às do ar ambiental externo (69). Nesse sentido,
relatou-se que há uma associação direta entre a exposição
à contaminação do ar interno e as mortes precoces (70, 71).
A exposição a contaminantes químicos permanece
um problema de saúde pública insuficientemente abordado.
A produção e o uso de químicos entre 1970 e 2010 aumen-

taram 10 vezes no planeta (72). Na ALC, entre 1999 e 2009
o valor em dólares norte-americanos da produção de químicos passou de 127,500 para 260,500 bilhões (73). Ao longo
dos últimos anos fizeram-se alguns esforços para reduzir a
exposição a alguns contaminantes, entre eles o chumbo, o
mercúrio e o asbesto. Contudo, persistem desafios importantes relacionados ao uso de substâncias químicas, como os
praguicidas e poluentes orgânicos persistentes, cujos efeitos
na saúde não se registraram de maneira apropriada e oportuna (74), afetando assim grupos de alto risco, em especial,
crianças, cuja vulnerabilidade é maior tendo em vista seu
peso corporal, seu metabolismo e o grau de desenvolvimento de seus órgãos e tecidos (75).
Reconheceram-se as doenças transmitidas pelos
alimentos como um problema de saúde pública, devido
a situações que incluem deficiência no fornecimento e na
qualidade da água e do saneamento, práticas higiênicas inadequadas e aumento das cadeias de produção e comércio de
alimentos em nível nacional e internacional (76). Persiste
a necessidade de melhorar o registro da qualidade dos alimentos, bem como a vigilância sistemática de casos e surtos
de doenças transmitidas pelos alimentos.
A segurança alimentar é afetada negativamente pela
conjunção de várias forças de âmbito global, entre elas, o
aumento da demanda de alimentos, os fenômenos relacionados com a mudança climática, que afetam a produtividade agrícola, e o aumento do custo da energia, bem como a
substituição da produção de alimentos por biocombustíveis.
As crises econômicas recorrentes e a influência dos mercados de valores com compromissos de compras futuras,
também tendem a encarecer os alimentos básicos. Tudo isso
limita o acesso a uma alimentação e a uma nutrição seguras,
que permita viver de maneira produtiva e saudável, em especial, aos mais pobres (77, 78).
Há evidências de que a mudança climática poderia
provocar uma elevação paulatina do nível do mar; ondas
de calor, furacões e tormentas mais intensas; severas inundações e secas, e deterioração na qualidade do ar nos ambientes urbanos, bem como um agravamento das doenças
transmitidas por vetores e pela água. Poderia também incidir negativamente na produção e no acesso aos alimentos,
provocando ainda deslocamentos e migrações populacionais com efeitos sociais importantes. Todos esses fatores
possuem um grande potencial como causadores da propagação inesperada de doenças (79).
Muitos países da Região são signatários de múltiplos
acordos, convênios e tratados internacionais direcionados a
preservar o meio ambiente, que são relevantes para a saúde
humana. Na sua maioria, esses instrumentos são voluntá8
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rios, mas há outros que em compensação são vinculativos.
Não obstante, sua implementação pelo setor de saúde foi
muito limitada (80). Alguns projetos ligados à iniciativa denominada “economia verde” podem contribuir para frear as
emissões de gases de efeito estufa gerados nos diversos setores produtivos e com isso melhorar a qualidade do ambiente
e da saúde pública mundial (81). Contudo, sua implementação não está livre de debates em assuntos críticos como a
transferência de inovações, tecnologias e respeito a soberania nacional sobre seus recursos nacionais, entre outros (82).

Atualmente, existem vacinas direcionadas a todos os
membros da família e da comunidade. A introdução de vacinas antirretrovirais e antipneumocócicas na ALC realizase quase que em paralelo entre os países de maior e menor
desenvolvimento da Região (87). Prevê-se que durante os
próximos anos haverá novas vacinas disponíveis. Também
antecipa-se que essas novas vacinas serão em geral mais
caras que as tradicionais, o que demandará reforçar os mecanismos existentes de negociação coletiva para garantir o
acesso a preços mais baixos, com a finalidade de garantir o
acesso às mesmas e evitar iniquidades (88). Diferentemente
do que ocorre em outras regiões, na ALC 95% das compras
de vacinas são feitas com recursos nacionais (89). O Fundo
Rotativo para a Compra de Vacinas da OPAS desempenhou
um papel importante para assegurar que os países acessem
a vacinas de qualidade a preços únicos e muito competitivos
(90). Apesar das coberturas nacionais para vacinas infantis
superarem em média 90%, mais de 40% dos mais de 15.000
municípios da América Latina não conseguem coberturas
que atinjam ou superem 95%. A Semana de Vacinação nas
Américas, uma iniciativa nascida na zona andina em 2003
(91), transformou-se na bandeira de luta da Região em prol
da equidade e do acesso à vacinação (92). Nos últimos nove
anos, durante as campanhas realizadas no marco da Semana
de Vacinação das Américas, vacinou-se mais de 365 milhões
de pessoas de todas as idades. Mais ainda, em 2012, todas as
regiões da OMS uniram-se para celebrar no mês de abril a
Primeira Semana Mundial da Imunização (86).
Em 2010, a taxa de incidência de tuberculose nos
Estados Unidos foi de 3,6 por 100.000 habitantes, a mais
baixa registrada desde 1953. Apesar da incidência muito
baixa, a doença afetou com maior força os diversos grupos
étnicos: 22,4 em asiáticos, 7 em afroamericanos, 6,5 hispanos e 0,9 em caucásicos (93). Enquanto isso, na ALC ainda
que as taxas de prevalência e de mortalidade por tuberculose
continuem caindo de maneira constante, as cifras permanecem elevadas (94). De acordo com estimativas da OMS,
entre 1990 e o 2009, a prevalência diminuiu de 97 para 38
casos por 100.000 habitantes e a mortalidade de 8 a 2,1 por
100.000. Contudo, o progresso individual dos países não
foi uniforme, situação que demanda ações focadas de vigilância, prevenção e controle, principalmente de casos com
resistência a múltiplas drogas e do manejo da coinfecção
por HIV. O comportamento da tuberculose regionalmente
reflete e é um indicador das grandes diferenças entre – e no
interior dos - países.
A malária ainda é endêmica em 21 países. Comparando-se com o ano 2000, em 2009 a ALC obteve uma
redução de 52% no número de casos e de 68% das mortes.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO
Todos os países da Região atravessam diversas fases da
transição epidemiológica (12). Em nível regional, os dados
do triênio 2007-2009 indicam que 76,4% das mortes foram
causadas por doenças não transmissíveis, 12,5% por transmissíveis e 11,1% por causas externas, com variações entre
países (2).
Na ALC, os países encaram um complexo panorama
epidemiológico (83) caracterizado por uma tripla carga de
doença. Em primeiro lugar, as doenças crônicas, que além
de sua elevada mortalidade, implicam cargas caracterizadas
por agudização recorrente do estado de saúde e deficiências
crescentes, que exercem uma grande pressão sobre os serviços de saúde. Em segundo lugar, encontram-se as doenças
infecciosas, cuja mortalidade está em queda, mas continuam
registrando taxas de morbidade elevadas, principalmente
nos menores de cinco anos; isto além da importante demanda de serviços gerada por algumas doenças endêmicas
-epidêmicas insuficientemente controladas. Em terceiro lugar, encontra-se cada vez maior carga de doença ocasionada
por causas externas, resultando numa importante demanda
de serviços assistenciais, em particular, os de urgências.
Quanto às doenças imunopreveníveis, entre 2006 e
2011, os programas de vacinação das Américas conseguiram enormes avanços: aproximadamente 174.000 mortes
infantis são prevenidas anualmente (84). A Região foi líder
mundial na eliminação ou redução de doenças imunopreveníveis. Foi a primeira a erradicar a varíola (1971) e eliminar
a polio (1991). O último caso endêmico de rubéola ocorreu
em 2009. Por sua vez, o último caso endêmico de sarampo
notificou-se em 2002, em que pese o recente registro de
alguns surtos isolados dessa doença associados à importação
de casos de fora da Região (85). As coberturas de vacinação
são em média de 93% entre as crianças menores de um ano
de idade. A difteria, o tétano e a coqueluche reduziram-se
significativamente (86).
9
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Quase 90% dos casos relatados em ALC são provenientes
dos países endêmicos da América do Sul, principalmente de
populações próximas à Bacia Amazônica. Considerando a
tendência descendente da malária, espera-se que os programas de controle comecem a se direcionar para a eliminação
dessa doença (95).
A dengue é uma doença de crescente importância
para a saúde pública da Região, com picos epidêmicos que
se repetem a cada três a cinco anos. Os quatro sorotipos
(DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4) circulam em vários
países da Região, o que favorece o aparecimento de formas
graves. Entre 2006 e 2010, nas Américas relataram-se aproximadamente cinco milhões de casos, dos quais cerca de 3%
foram graves, com uma letalidade média de 1,6% (96, 97).
O controle do principal vetor - Aedes aegypti – permanece
como foco principal da estratégia contra a dengue. Novas
alternativas, sustentadas em estratégias ecossistêmicas de
participação comunitária (98) e de vigilância entomológica,
são objeto de pesquisa operacional (99). Desse modo, prevê-se que num futuro próximo contar-se-á com uma vacina
contra os quatro sorotipos da dengue. Por isso, realizam-se
análises comparativas que permitam combinar da maneira
mais custo-eficiente, os programas de vacinação e as estratégias integrais de controle vetorial, considerando a importância do Aedes aegypti como vetor da febre amarela e de
Chikungunya (100).
As chamadas doenças negligenciadas são um reflexo
das iniquidades que afetam diversos grupos populacionais
na ALC. Em termos estratégicos, trata-se de um binômio.
Por um lado, como um conjunto de patologias da pobreza que fazem parte da agenda inconclusa da saúde e, por
outro, de populações desassistidas que vivem em situações
de grande marginalidade. Felizmente, durante os últimos
anos, a luta contra essas doenças ganhou maior importância
e registraram-se avanços importantes na redução de várias
delas, em particular, de hanseníase, doença de Chagas, oncocercose, tracoma e geohelmintiases. Outras em compensação, como a filariose e a leishmaniose, expandiram-se.
Estimativas recentes informam que na Região, as doenças
negligenciadas excedem em carga de doença a malária ou
a tuberculose (101). Para avançar rumo à eliminação desse
conjunto de patologias, será necessário aumentar a capacidade diagnóstica e resolutiva da atenção primária; melhorar a produção e qualidade dos dados epidemiológicos, que
permitam focar nas intervenções, e garantir a produção e
abastecimento dos medicamentos necessários (102-107).
A incidência da raiva nas Américas caiu de forma
contínua e está próxima da meta de eliminação na Região.
Em alguns países registram-se surtos de raiva humana

transmitida por animais selvagens, entre os quais, os mais
importantes são os morcegos hematófagos (108). A leptospirose é endêmica em toda a Região, com surtos ocasionais
em vários países, particularmente, pós-inundações (109).
Persiste o desafio de melhorar a vigilância epidemiológica
de outras zoonoses, como a brucelose e a hidatidose.
As interações entre humanos, animais selvagens e domésticos criam condições propícias para a transferência de
patógenos entre espécies de relevância para a saúde pública. Aproximadamente 70% dos eventos considerados como
potenciais emergências na saúde pública na Região relacionam-se à interface animal-humano. Os estímulos antropogênicos, o contexto ambiental, social e os sistemas produtivos por si só não são suficientes para explicar a complexa
trama de interações epidemiológicas. Uma nova forma de
análise desses desafios baseia-se nos princípios de “uma só
saúde”, onde concorrem e se inter-relacionam as análises
de risco ligadas à saúde humana, animal e ambiental (109,
110).
A crescente interdependência global, caracterizada
pelo incessante aumento das viagens e do comércio, bem
como de outros fatores emergentes, tem feito com que a
segurança sanitária mundial e nacional seja uma responsabilidade coletiva. As fronteiras já não constituem a primeira
linha de resposta para conter doenças com potencial epidêmico e outros eventos com possíveis consequências de
saúde pública. Uma bem-sucedida e eficiente aplicação do
Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (111) dependerá cada vez mais do fortalecimento dos sistemas de vigilância em nível nacional e subnacional para a precoce detecção e a resposta imediata na fonte de qualquer risco que
ameace a saúde pública nacional e internacional. Inclusive
reconhecendo o esforço feito pelos países para melhorar os
planos de ação e fortalecer suas capacidades, 27 países da
Região solicitaram prorrogar o prazo estabelecido (junho de
2012) pela Assembleia Mundial da Saúde (112).
Em 2008, registrou-se um surto de febre amarela no
Paraguai com 28 casos e 11 mortes; nove dos casos ocorreram na área metropolitana de Assunção. Para a contenção
desse surto aplicaram-se 3,6 milhões de doses de vacina
contra a febre amarela. Um dos desafios, ainda não superado totalmente, é a produção em quantidade e qualidade
necessária da vacina contra a febre amarela (113).
A influenza H1N1, iniciada no México em abril de
2009, foi a primeira pandemia do século XXI (114). Desde então, ao longo de 16 meses registraram-se, pelo menos, 600.000 casos ou mais de 18.000 mortes em todo o
mundo. Nas Américas ocorreram mais de 190.000 casos e
8.500 mortes, provocando uma imensa demanda de servi10
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ços de saúde. (115). Durante essa pandemia aprenderam-se
lições importantes, entre elas, como melhorar a vigilância
epidemiológica, a capacidade dos laboratórios, ou gestão
clínica dos casos severos e a preparação de planos e de resposta operacional, incluindo a participação da sociedade e
a coordenação com os setores produtivos e de serviços. A
produção de vacinas contra a influenza H1N1 significou
manejar com assuntos regulatórios não tradicionais. Como
nunca antes, os países tiveram que enfrentar os grupos antivacinas e múltiplos falsos boatos sobre eventos adversos
que se difundiam rapidamente através da Internet e meios
sociais (116). A logística para a distribuição de 350 milhões
de doses de vacina foi um verdadeiro desafio, como foram
também a produção e a distribuição oportuna de milhares
de tratamentos antivirais (117).
Em outubro de 2010, confirmou-se no Haiti a primeira epidemia de cólera, depois de mais de cem anos que
a ilha La Hispaniola havia se livrado dessa doença. Em
cinco semanas a cólera estendeu-se a todo o país devido
às condições deficitárias de saneamento e de acesso à água
potável, somadas à destruição de infraestrutura ocasionada pelo terremoto em janeiro do mesmo ano. Pouco tempo
depois a República Dominicana também foi afetada. Ao
final do primeiro ano da epidemia, no Haiti registraram-se
aproximadamente 500.000 casos e 7.000 mortes (118) e, na
República Dominicana, onde a epidemia teve menor intensidade e se concentrou nos departamentos fronteiriços e em
zonas periféricas às grandes cidades, notificaram-se cerca
de 21.000 casos com 363 mortes (119, 120).
Entre 2001 e 2009, a taxa estimada de novas infecções por HIV na ALC diminuiu de 22,5 para 18,6 por
100.000 habitantes. Por sua vez, na América do Norte, as
taxas de novas infecções anuais mantiveram-se estáveis,
pelo menos, durante os últimos cinco anos. Todos os países
da Região implementaram políticas e programas de acesso
gratuito para tratamento antirretroviral (TAR). As mortes
por Aids e a transmissão vertical continuam caindo, graças
ao acesso universal ao tratamento antirretroviral e a medidas preventivas direcionadas à mulher grávida. A ALC esteve no topo entre as regiões de países de rendas médias e
baixas na cobertura de TAR. Estima-se que enquanto [em
2009] 475.000 pessoas dessa região receberam TAR (o que
representa um aumento de 128% com relação a 2003), a diferença de cobertura de TAR persiste e o número de novas
infecções ainda supera amplamente o número de pessoas
em tratamento (121). Diversos estudos indicam que entre
21% e 50% das pessoas com HIV nas Américas não sabem
que estão infectadas. Estima-se que há aproximadamente
250.000 jovens (15-24 anos) que vivem com HIV (121).

Na Região, durante o período 2007-2009, o gasto público
destinado à prevenção e controle do HIV representou entre
45% e 97% do financiamento total direcionado ao combate
dessa epidemia (122). Os últimos avanços científicos demonstram que o acesso ao tratamento é também uma ferramenta eficaz para a prevenção e controle dessa patologia
(123). Estima-se que a cada ano ocorrem 89 milhões de novos casos de doenças sexualmente transmissíveis (DST)
entre as pessoas de 15 a 49 anos na Região das Américas
(124). As DST afetam um em cada 20 adolescentes a cada
ano. Dos países da Região, vários atingiram taxas compatíveis com a eliminação da sífilis congênita como problema
de saúde pública, entre eles o Canadá, o Chile, Cuba e os
Estados Unidos. Sua eliminação somente se concretizará
quando se obtenha acesso universal a uma atenção primária
de saúde com maior e melhor capacidade resolutiva, melhorias nos sistemas de informação e a revitalização das políticas públicas para a prevenção e tratamento das DSTs (124).
Na Região, o consumo de drogas ilícitas representa
um grave e crescente problema de saúde pública. As mais
utilizadas são maconha, cocaína e solventes voláteis, cujo
consumo entre adolescentes oscila entre 3% a 22%, conforme os países. O desenvolvimento e a implementação de
programas de controle de drogas é um tema que aparece de
forma proeminente na agenda de todos os países da Região
(125). Nesse contexto, em anos recentes vários países iniciaram o debate sobre a possível não penalização do consumo
de certas drogas e a procura de alternativas de redução da
demanda e atendimento aos viciados, que estejam sustentadas em ações de saúde pública baseadas em evidências.
(126)
Aproximadamente 250 milhões de pessoas na Região sofrem de alguma doença crônica não transmissível
(DCNT). Em 2007, 3,9 milhões de pessoas morreram por
DCNT, 37% menores de 70 anos. Os riscos compartilhados
para as DCNT são o consumo de tabaco, o uso nocivo de
álcool, a má alimentação e a inatividade física (127, 128).
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa
de morte por DCNT (129). A hipertensão é somada aos
outros fatores de risco comuns às outras doenças crônicas.
30% das mortes precoces por DCV ocorrem no quintil mais
pobre, enquanto que só 13% correspondem ao quintil mais
rico. As mortes precoces por DCV são mais frequentes em
homens do que em mulheres e ocorrem no momento de
maior produtividade da vida, quando o impacto econômico
e social é maior (130).
Entre 2000 e 2007, a mortalidade por DCV na Região diminuiu 19% (de 207,8 para 167,9 por 100.000 habitantes) [taxas ajustadas em 2007] com um comportamento
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diferenciado por sub-regiões, enquanto que na América do
Norte a queda foi de 25% (de 192,3 para 144,2) e no Caribe
não latino 14% (de 296,4 para 254.9). Na América Latina,
por sua vez, entre 2000 e 2009, a redução também foi de
14% (de 229,9 para 191,4 por 100.000 habitantes). As reduções observadas na América do Norte e América Latina
foram lineares e estatisticamente significativas, e no Caribe
não latino a queda foi estatisticamente significativa, mas
não linear (131, 132).
Os transtornos mentais na ALC, ainda que registrem baixa mortalidade, são responsáveis por aproximadamente 22% da carga total de doença expressa em anos
de vida ajustados por incapacidade (DALY, por sua sigla
em inglês) (12, 133). A depressão e os transtornos relacionados ao uso do álcool ocupam os primeiros lugares nessa carga (134). Na maioria dos países ocorreram avanços
importantes em termos de reforma dos serviços e proteção
dos direitos humanos das pessoas com transtornos mentais.
Ainda assim persistem vários desafios, em particular, o sub-registro de casos e a diferença no acesso ao – e qualidade
do - tratamento. Os países atribuem menos de 2% de seus
orçamentos em saúde para a saúde mental e 67% desse percentual destinam-se aos hospitais psiquiátricos (135).
As neoplasias malignas, em seu conjunto, constituem a segunda causa de morte nos países das Américas.
Os principais cânceres são os de pulmão, estômago, cólon
e mama. Sua incidência é maior em países de baixa e média renda, onde se somam também os de colo uterino em
mulheres e de próstata em homens (129). A incidência de
neoplasias malignas depende de inter-relações complexas
entre fatores biológicos, genéticos e estilos de vida, incluindo-se outros determinantes sociais, como pobreza, educação, emprego, habitação, transporte, poluição e nutrição.
Outro fator importante a considerar é se as exposições foram voluntárias ou involuntárias. O peso de cada um destes
fatores varia conforme o grau e intensidade da exposição e
os gradientes sociais. Nem sempre todos esses fatores estão suficientemente caracterizados nem suas interligações
bem estabelecidas (136). Nas Américas, a mortalidade por
tumores malignos está diminuindo. Entre 2000 e 2007, as
taxas de mortalidade por 100.000 habitantes ajustadas por
idade caíram 8% (de 131,3 em 2000 para 121,3) (131, 132).
Aplicando os conhecimentos e a tecnologia disponíveis, estima-se que se podem prevenir entre 50% e 60% das mortes por câncer. Para tanto, é necessário que sejam realizadas
ações múltiplas em nível regulatório e mudanças nos estilos
de vida ao longo do decorrer da vida. Desse modo, a detecção oportuna e o tratamento efetivo são críticos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer (136).

O diabetes causa na Região aproximadamente 242.000
mortes anuais, das quais 22.000 (8%) estima-se que são evitáveis, considerando que ocorreram em pessoas menores de 50
anos de idade (137). O comportamento da mortalidade entre
países é diferente. Enquanto a taxa de diabetes tende a cair
em alguns países (p. e. Argentina, Canadá e Estados Unidos),
em outros (p. e. Cuba, Equador, El Salvador e México), a tendência é ascendente. É importante considerar que, em muitos
casos de morte de pessoas diabéticas, o diabetes não é registrado como causa básica da morte, mas sim outras doenças ou
complicações crônicas associadas, como as doenças cardiovasculares ou renais (138). Projeta-se que o número de pessoas com diabetes nas Américas aumentará de 62,8 milhões
em 2011 para mais de 91 milhões em 2030. Não obstante, tal
aumento poderia ser menor se fossem fortalecidas as medidas
de prevenção, redução da epidemia de obesidade e obtenção
de melhores resultados na atenção em saúde das pessoas que
já sofrem da doença (139). Relatou-se que na Região das
Américas, reduzir o consumo de tabaco em 20% e a ingestão
de sal em 15%, paralelamente ao uso de uma combinação de
medicamentos apropriados em pacientes com alto risco de
AVC, poderia prevenir a um custo razoável até 3,4 milhões
de mortes ao longo de 10 anos (140). Esse tipo de evidência
contribui para fortalecer as estratégias para que os países, sob
uma gestão bem informada dos ministérios de saúde, continuem promovendo políticas multissetoriais, que estimulem a
prevenção baseada no autocuidado responsável do indivíduo
e melhorem a disponibilidade de medicamentos essenciais.
Em nível regional, verifica-se uma rápida e indesejada mudança nos hábitos de consumo de alimentos, que
impacta em amplos setores da população, especialmente
naqueles de menor renda e escolaridade (141). O elevado
consumo de alimentos processados de alta densidade calórica, ricos em gorduras, açúcares e sal, associado com a
diminuição significativa na ingestão de frutas e verduras,
e uma redução da atividade física, provocou uma alarmante epidemia de sobrepeso e obesidade. Estima-se que na
Região entre 50% e 60% dos adultos, e entre 7% e 12% das
crianças menores de cinco anos – mais um terço dos adolescentes - têm sobrepeso ou são obesos (142). Mais ainda,
prevê-se que essa cifra aumentará rapidamente e atingirá os
289 milhões em 2015 (39% da população total). Em quase
todos os países, o problema é mais marcante nas mulheres
(143). Uma análise de 57 estudos prospectivos aponta para
cada 5kg/m2 do índice de massa corporal (IMC) em excesso
associa-se a um aumento próximo a 30% de mortalidade
(40% por AVC, 60%-120% por complicações associadas ao
diabetes, 10% por câncer e 20% por doenças respiratórias
crônicas) (144).
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Porém, a prevalência de desnutrição crônica na Região está diminuindo, ainda persiste em alguns países, como
Guatemala e Honduras, onde a metade das crianças e um
terço das crianças, respectivamente, apresentam déficit nutricional - a grande maioria deles concentrados no quintil mais pobre da população (145, 146). Isso constitui uma
enorme vulnerabilidade frente às situações de desastres,
como as secas que afetam as populações rurais e isoladas
com economia de subsistência.
Mesmo reconhecendo a diminuição registrada no consumo de tabaco em vários países, sua prevalência na Região
ainda chega a 22%, muito próxima à média mundial (24%)
(147). As taxas mais altas se apresentam na América do Sul,
onde atingem 44% e 30% em homens e mulheres, respectivamente (12). Vinte e nove países da Região ratificaram a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (148). Dada a
latência entre a exposição e os efeitos do consumo, espera-se
que os danos à saúde ocasionados pelo tabagismo na Região
cresçam, pelo menos, durante as próximas duas a três décadas
(149). O consumo de álcool nas Américas é um importante
fator de risco de doença e deficiência e está associado com,
pelo menos, 1,3% de todas as mortes (150).
A Reunião Plenária de Alto Nível das Nações Unidas
sobre as Doenças não Transmissíveis, celebrada em Nova
Iorque (Estados Unidos) em setembro de 2011, representou
um desafio global e regional da maior transcendência. A
declaração política aprovada durante a reunião reconhece
que as DCNT representam um enorme desafio para desenvolvimento socioeconômico de todos os países, e que as
alianças intersetoriais, que combinam recursos e competências, são uma parte essencial da solução. Essas alianças
devem incluir não só os setores do governo, mas também as
organizações não governamentais, associações profissionais,
instituições acadêmicas e o setor privado (151). Vários países da Região, entre eles, a Argentina, o Brasil, o Canadá,
o México e Trinidad e Tobago, estabeleceram mecanismos
nacionais de associação multissetorial. A Aliança Pan-Americana pela Nutrição e o Desenvolvimento é outro mecanismo que permite colocar em andamento programas intersetoriais para abordar o problema da obesidade e as doenças
não transmissíveis (141).
Na Região, a mortalidade por causas externas é um
problema crescente de saúde pública que se concentrou
principalmente no grupo de 15 a 44 anos de idade. Entre
2000 e 2007, as taxas de mortes por causas externas nos homens passaram de 229,1 para 237,8 por 100.000 habitantes,
enquanto que nas mulheres - ainda que com taxas menores
- também registraram uma tendência de alta, passando de
63,2 para 69,9 por 100.000 habitantes (152, 153).

A maioria das mortes ocorreu por causas acidentais
(37%), acidentes de trânsito (27%) e violência (13%), enquanto as 23% restantes ocorreram por suicídios (10%),
eventos de intenção não determinada (9%) e outras (4%)
(153). Continuando nessa direção, para 2020 os acidentes
de trânsito serão a terceira causa de carga de doença. Para
modificar tal tendência, os países adotaram medidas focadas em dois eixos de ação: gerar uma mudança estrutural
na segurança de trânsito com uma visão em longo prazo e
com um forte compromisso de todos os atores - que supere
as respostas isoladas e fragmentadas - e propor objetivos,
metas e prazos para reduzir os acidentes, incluindo o desenvolvimento de indicadores que permitam avaliar de forma
sistemática os progressos conquistados. A Colômbia, Costa
Rica e Estados Unidos são três exemplos bem-sucedidos
desse enfoque (154).
Na Região, registram-se aproximadamente 600.000
homicídios por ano e a frequência é 10 vezes maior em
homens do que em mulheres (12). Nesses eventos há um
marcado gradiente social definido pela educação. Nas Américas, a metade dos homicídios se concentra no quintil mais
baixo de escolaridade da população adulta masculina - 73
vezes maior quando comparado com o quintil de escolaridade mais alto (152).
As principais causas da violência são associadas, entre
outros fatores, às iniquidades sociais prevalentes, o desemprego, o aumento na densidade da população e a segregação
urbana, onde coexistem a riqueza e a pobreza extrema. O
crescimento do narcotráfico e do crime organizado também
contribui para que essa nova epidemia do século XXI seja
da maior gravidade (155). Os gastos provocados pela violência consomem os orçamentos dos setores sanitário, social
e judiciário, pelos custos relacionados ao tratamento de sobreviventes e a apreensão de agressores. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que os custos
econômicos da violência tão-somente na América Central
são de US$ 6,500 bilhões, equivalentes a 8% do PIB anual
da sub-região. A metade desses custos se relaciona à saúde.
A violência também confere poder às pessoas, rompe a coesão social e, ao infundir temor e restringir a capacidade dos
cidadãos de se locomover com segurança, limita também
a capacidade da sociedade para construir alianças e movimentos que poderiam fortalecer a democracia (156).
Na Região vivem entre 140 e 180 milhões de pessoas
com alguma deficiência que limita suas habilidades pessoais e sua qualidade de vida (157, 158). O número de pessoas
com deficiência está aumentando devido ao crescimento
demográfico, ao envelhecimento da população e ao aumento das doenças crônicas, além de acidentes, desastres e ou13
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tros fatos violentos, hábitos alimentares e abuso de substâncias. A cegueira e impedimento visual são uma deficiência
frequentemente relacionada à pobreza e marginalidade. Estima-se que em zonas rurais até 88% dos casos de cegueira
são curáveis, como é o caso da catarata não operada (159).

tarefas assistenciais, frequentemente direcionadas aos grupos de menor renda, com ações promocionais e preventivas
limitadas e cuja capacidade de resposta vê-se agravada em
momento de crises sanitárias (165).
Por outro lado, é animador que em vários países da
Região estejam noutra etapa do desenvolvimento tratando
a APS como uma parte substancial da renovação do modelo
de saúde e que não se limita a aumentar os recursos para
“continuar fazendo mais do mesmo”. Trata-se de que a APS
seja um dos componentes de uma rede de serviços, melhor
adequada para dar resposta às novas demandas geradas pelas mudanças demográficas, epidemiológicas, sociais, tecnológicas e culturais, entre outros (165, 166).
O período recente caracterizou-se por um dinamismo
contínuo no desenvolvimento de políticas, estratégias e planos de recursos humanos, aproximando políticas globais,
regionais e nacionais. Na Região surgiu um amplo consenso
sobre o papel gestor da “autoridade sanitária” em matéria
de recursos humanos, o qual por uma parte implica procurar uma coerência estratégica na organização dos sistemas e serviços de saúde e, por outra, construir uma relação
essencial com as instituições formadoras. Em mais de um
caso, o resultado mais destacado foi uma expansão efetiva
da cobertura através de equipes multiprofissionais de saúde
familiar e comunitária, responsáveis por uma população de
um território definido, tanto em zonas rurais como urbano
-marginais ou de difícil acesso (167, 168).
Ainda considerando os avanços na matéria, os países
da Região não conseguiram uma composição nem uma distribuição adequada de sua força de trabalho na saúde. Persiste o desafio crítico de melhorar a governança com o setor
educacional para reduzir algumas das incoerências e desequilíbrios prevalentes. Além disso, mantém-se uma excessiva hierarquização entre as diversas categorias profissionais,
cujas práticas colaborativas são deficientes (169, 170). Em
alguns países, as reformas e os programas enfrentam problemas estruturais difíceis de superar. A emigração massiva
de pessoal de saúde, frequentemente de graduação recente,
procedente dos países do Caribe é um claro exemplo (171).
Nos Estados Unidos em 2009 trabalhavam mais
de 15 milhões de pessoas no setor saúde, representando
11% do total da força de trabalho do país (172), incluídos
784.000 médicos – 305.000 dedicados ao primeiro nível de
atenção. Contudo, antecipa-se que para cumprir a “Lei do
Cuidado da Saúde a Baixo Preço” para 2015, haverá um déficit de médicos próximo dos 63.000, com um agravamento
crescente até 2025 (173).
Historicamente, na ALC ampliar a cobertura dos serviços de saúde foi o principal objetivo em vários dos países.

SISTEMAS DE SAÚDE
Uma das características dos sistemas de saúde da Região
das Américas é sua segmentação, representada por diversas
formas de financiamento e afiliação. Outra é que a oferta
de serviços de saúde é fragmentada, com uma multiplicidade de diferentes instituições, estabelecimentos ou unidades não integradas como parte da rede assistencial. Tanto a
segmentação como a fragmentação aumentam a iniquidade
no acesso e reduzem a eficiência na atenção e a gestão dos
serviços (160).
As razões de fundo dessa segmentação e fragmentação são complexas e com frequência refletem fatores
sistêmicos de tipo social, político e econômico que se acumularam ao longo da história e que se transferiram entre
gerações. Nesse contexto, os serviços se transformam num
importante determinante da saúde, porque têm o potencial
de contribuir para melhorar a equidade, à medida que avançam para uma cobertura universal, financiada com recursos
públicos progressivos, que reduzam ao mínimo as despesas
diretas das famílias e eliminem práticas discriminatórias e
diferenças na qualidade de suas prestações (41).
Durante os últimos anos, os países da Região progrediram na universalização dos sistemas de saúde, por
meio de reformas e mudanças nas políticas, ressaltando
o direito à saúde. Ainda assim persistem vários desafios,
em particular, como avançar para uma cobertura integral
dos serviços, reduzir co-pagamentos e outros gastos diretos e garantir que as prestações sejam similares para toda
a população. Restam também outros importantes desafios,
entre eles, melhorar a qualidade da atenção e adequar a capacidade de resposta dos serviços à demanda (161). Muitos desses processos continuam inconclusos e precisam ser
fortalecidos (83, 161).
A Região comemorou os 30 anos do lançamento da
estratégia da atenção primária em saúde (APS) e da meta
de Saúde para Todos (162-164). No marco dessas comemorações, reafirmou-se a importância de tornar efetiva a implementação dos valores e princípios da estratégia da APS,
incluindo sua abordagem integral e multissetorial. Contudo, em alguns países da Região, a prática da APS reduziu-se
para servir como um primeiro nível de atenção focado em
14
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Contudo, a evidência indica que a qualidade da atenção é
central para manter e melhorar a saúde dos indivíduos e das
populações (174).
Durante o período 2005-2010, na ALC o gasto total
em saúde como percentual do PIB passou de 6,8% para
7,3% (175, 176). Para o mesmo período, o gasto público em
saúde nessa região aumentou de 3,3% para 4,1% do PIB,
enquanto que no Canadá foi de 7,1% para 8,4% (177) e nos
Estados Unidos de 6,4% para 8% (178). Também durante o
mesmo período, o gasto privado em saúde na ALC caiu de
3,5% para 3,2% do PIB (175, 176). Em 2010, o gasto total
em saúde per capita variou entre US$ 90 na Bolívia a US$
2.711 nas Bahamas (176), US$ 5.499 no Canadá (177) e
US$ 8.463 nos Estados Unidos (178). O nível de gasto em
saúde relacionado a bens e serviços nos Estados Unidos foi
de mais de oito vezes a média da ALC (176).
Ainda que o gasto per capita seja relevante, não há uma
relação linear entre seu montante e os resultados na saúde
(166). Há outras variáveis que também têm um grande peso,
entre elas, as políticas de proteção social (ou a falta delas), a
gestão e organização do sistema de saúde, a abrangência dos
programas de saúde pública e as ações de promoção da saúde,
e a regulamentação do mercado de saúde (174).
Os gastos diretos das famílias tiveram um efeito
empobrecedor nos domicílios. As experiências indicam que
a cobertura universal e a associação de fundos constituem
as melhores opções para a proteção financeira das famílias
diante de situações de despesas médicas catastróficas (174).
Nos Estados Unidos, entre 2000 e 2008, o custo das apólices de seguro de saúde elevou-se em 72%, afetando financeiramente tanto a empregadores como empregados. Os
gastos diretos cresceram 44% (179). Em 2010, as despesas
incorridas por pessoas com DCNT representaram aproximadamente 75% dos gastos em saúde (180). Os hospitais
que representam 1% dos estabelecimentos de saúde gastaram 35% do orçamento (181). Desse modo, como resultado
da crise econômica, a população sem seguro de saúde nesse
país passou de 15,4% em 2008 para 16,7% em 2009 (46,3 e
50,7 milhões, respectivamente) (182).
Embora nos últimos cinco anos os países da ALC
avançaram na formulação e implementação de políticas
farmacêuticas, são poucos os países que as atualizaram
(183). A incorporação dos medicamentos como parte das
garantias na saúde é um elemento crítico para garantir na
prática o acesso universal aos serviços de saúde. Em 2008,
estimou-se que o gasto direto per capita anual médio da
ALC em medicamentos foi de US$ 97, com uma faixa de
US$ 7,50 na Bolívia para mais de US$ 160 na Argentina
e Brasil. O uso de medicamentos genéricos na Região não

avançou como desejado, em parte, pela falta de incentivos e
marcos regulatórios apropriados (183, 184).

GESTÃO DE DESASTRES E ALERTAS
SANITÁRIOS
No período 2006-2010, quase um quarto do total dos desastres no mundo ocorreu nas Américas (442 de 1.915), e
os 48 milhões de pessoas afetadas por esses desastres na Região representaram 5% da população total (904 milhões)
afetada globalmente por desastres. O impacto econômico
dos desastres na Região superou os US$ 157 bilhões, equivalente a 34% das perdas globais, e mais da metade desse
custo deveu-se a tormentas tropicais (US$ 87,698 bilhões)
(185).
Diante de emergências de grande magnitude, para
salvar vidas é necessário manter o funcionamento efetivo
dos serviços de saúde essenciais. Entre 2000 e 2009, mais de
45 milhões de pessoas nas Américas ficaram sem atenção
à saúde durante meses, e às vezes anos, devido aos danos
causados diretamente por um desastre (186). Nesse sentido,
os hospitais seguros devem ser garantidos por um esforço
intersetorial (187). Contudo, foram três grandes eventos
que marcaram a Região em anos recentes: em 2009, a rápida disseminação da pandemia de influenza A (H1N1) e
a incerteza sobre a magnitude de seu possível impacto, e
em 2010, o terremoto devastador que afetou severamente
o Haiti, seguido da epidemia de cólera em La Hispaniola.
Na maioria dos casos, os países agora são capazes de
responder de maneira autossuficiente desastres menores,
ainda que a ajuda externa sempre seja necessária em casos
de desastres de grande magnitude. Posteriormente ao terremoto no Haiti, uma lição aprendida foi que para melhorar
as futuras atividades de socorro nos países de baixa renda, a
comunidade internacional deve ajudar a fortalecer a capacidade de coordenação do governo como parte do apoio para
a redução de riscos e preparativos para casos de desastre
(188). O Haiti continua precisando da solidariedade internacional e que sejam cumpridos os compromissos assumidos porque, dois anos depois do terremoto e da epidemia do
cólera, ainda persiste o desafio de reconstruir o país.

INFORMAÇÃO, PESQUISA E
TECNOLOGIA NA SAÚDE
Os países da Região apresentam uma grande heterogeneidade em relação à cobertura e qualidade de seus sistemas
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de informação na saúde (SIS). Um estudo realizado em
2008 verificou que, em matéria de cobertura, sete de 26 países melhoraram seus registros sobre suas estatísticas vitais
com uma abrangência superior a 85% em nível nacional,
enquanto que sete países somente registram cerca de 50%
desses eventos, ou seja, registram um de cada dois nascimentos ou mortes. Em relação à qualidade dos dados, dos
32 países estudados, 19 (59%) apresentaram boa qualidade e
sete (22%) pobre ou muito pobre qualidade. Dois países da
América Central e 14 do Caribe foram excluídos da análise
devido às sérias limitações na disponibilidade de dados de
mortalidade (189).
No caso da mortalidade infantil e materna, a análise
dos dados disponíveis expõe diferenças nas formas de medir
um mesmo indicador. Também nas estatísticas de morbidade, recursos e serviços há grandes diferenças que restringem
sua comparabilidade. Dada a relevância desses temas, persiste a necessidade de investir para melhorar a produção,
cobertura e qualidade dos dados, bem como a capacidade
para sua análise (189).
Em nível global, em anos recentes obtiveram-se desenvolvimentos significativos em matéria de geração de
informação e de conhecimentos resultantes do crescente
número de projetos de pesquisa, bem como da expansão no
uso de tecnologias e de redes de informação. As evidências
resultantes permitiram inovar políticas e melhorar os conteúdos programáticos, tanto para prevenir e controlar doenças
como para ampliar a abrangência da promoção da saúde.
A denominada Web 2.0 (Web social), com a filosofia
de empoderar ao cidadão, permitiu que os usuários tivessem a possibilidade de mobilizar em tempo real opiniões e
experiências, por meio de espaços colaborativos na Internet
(por exemplo, Facebook, Linkedin, Twitter ou YouTube).
Ainda assim, a diferença digital permanece como um dos
principais problemas na Região das Américas. Limitações
socioeconômicas, a constante inovação tecnológica, a escassa infraestrutura necessária e a falta de alfabetização digital são alguns dos principais fatores que contribuíram para
aprofundar essa diferença (190).
Um exemplo bem-sucedido foi a Biblioteca Virtual na Saúde (191) com presença em mais de 30 países
da Região, intermediando o acesso e o uso de informação
científica e técnica nas mais diversas esferas de interesse do
campo da saúde, desde o ensino, a promoção e a atenção,
até a formulação e a avaliação de políticas e intervenções
baseadas em evidências. Desse modo, destaca-se o uso crescente de LILACS nas revisões sistemáticas registradas na
base Cochrane, que em 2011 representou 18% do total das
revisões (192).

Estudos bibliométricos realizados entre 1996 e 2010,
sobre a produção científica em todas as categorias em nível mundial mostrou que somente cinco países da Região
figuraram entre os primeiros 50 lugares e de acordo com a
seguinte ordem: 1º Estados Unidos, 7º Canadá, 15º Brasil,
28º México e 36º Argentina. Em temas relacionados à medicina, a ordem foi 1º Estados Unidos, 7º Canadá, 16º Brasil, 31º México e 47º Cuba, enquanto que em temas relacionados à bioquímica, genética e biologia molecular a ordem
foi 1º Estados Unidos, 8º Canadá, 17º Brasil, 29º Argentina
e 32º México. Ao analisar a produção em temas relacionados à epidemiologia o número de países da Região incluídos dentro dos primeiros 50 cresceu para sete, de acordo
com os seguintes resultados: 1º Estados Unidos, 3º Canadá,
17º Brasil, 30º México, 35º Chile, 44º Colômbia e 47º Costa Rica (193). Entre 1960 e 2010, o número de publicações
na ALC em temas relacionados à epidemiologia teve um
crescimento contínuo de 20% por década. Brasil, México,
Argentina e Chile em conjunto produziram 65% das quase
47.000 publicações indexadas em MEDLINE (12).
Na maioria dos países da ALC, a pesquisa em temas afins a saúde pública e a epidemiologia dependem, em
grande medida, de apoios financeiros externos, tanto para
iniciar como para sustentar projetos de pesquisa de longo
prazo. Esses financiamentos estimularam projetos de pesquisa Norte–Sul. A diáspora de pesquisadores da ALC é
outro dos temas insuficientemente analisados (12, 194).
Apesar das limitações e diferenças na disponibilidade
de recursos entre os países, a ALC conta com pesquisadores
altamente qualificados e interessados em promover projetos
de cooperação Sul–Sul. As semelhanças culturais, idiomáticas e nos desafios favorecem essas trocas. Iniciativas como
SciELO (Scientific Electronic Library on Line), criada em
1997, oferecem acesso aberto a publicações de revistas selecionadas em espanhol, português e inglês, e contribuíram
para melhorar a visibilidade da produção científica latino-americana, além de facilitar a troca de informação e a geração
de projetos de pesquisa compartilhados. O Brasil e Cuba,
por exemplo, conseguiram experiências bem-sucedidas na
execução de projetos de colaboração Sul–Sul, sobre temas
relacionados ao desenvolvimento de biotecnologia que beneficiaram ambos os países (12).
Em geral, os projetos de pesquisa e desenvolvimento
nos diferentes campos da saúde respondem, principalmente,
pelas necessidades estabelecidas pelos mercados. Na ALC,
entre 2005 e 2010, o número de ensaios clínicos novos aumentou 14 vezes, passando de 51 para 732, respectivamente
(195). Embora crescimento represente um notável avanço,
falta estimular outros tipos de projetos, em especial, aqueles
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que ajudem a reduzir as brechas de conhecimento em temas
priorizados em função das necessidades da saúde pública
regional.
Tendo em vista as limitações imperantes e com o afã
de reduzir diferenças, será necessário continuar impulsionando o desenvolvimento de projetos de pesquisa compartilhados, sustentados em protocolos reconhecidos internacionalmente. Também será preciso intensificar a inter-relação
entre pesquisadores e tomadores de decisão na forma mais
ampla e estreita possível, fazendo uso das tecnologias de
comunicação disponíveis em acesso aberto. Por sua vez, o
investimento em pesquisa na saúde deveria crescer, considerando uma maior cooperação público-privada (196).
Dentro de uma realidade globalizada em expansão, é
fundamental garantir o acesso a bens públicos mundiais em
temas como o meio ambiente, a saúde, a cultura e a paz.
Nesse contexto, o livre acesso à informação e aos conhecimentos é essencial (197). Fortalecer as capacidades em
pesquisa é uma das propostas mais custos-efetivas e sustentáveis para promover efetivamente a saúde e o desenvolvimento (198).
Vários países da Região melhoraram a seleção e integração de tecnologias em saúde em função de suas necessidades nacionais e com base em estudos de custo-efetividade.
Adicionalmente, de forma coletiva os países estabeleceram
redes que promovem avaliações conjuntas e trocas de informação na matéria (199). Considerando o permanente processo de inovação tecnológica, esse tipo de rede será cada
vez mais estratégica para proporcionar oportunamente, o
melhor fundamento científico e técnico para novas gerações
de políticas e regulações sobre uso e aplicação de tecnologias sanitárias.
O comércio de produtos sanitários está diretamente
relacionado e regulado pelas diversas disposições incluídas
nas negociações e Acordos sobre Direitos de Propriedade
Intelectual (ADPIC) (200). Dentro desse marco legal, com
a finalidade de preservar os interesses da saúde pública, adotaram-se vários mecanismos consignados como flexibilidades dos acordos ADPIC, de tal forma que os países que não
têm uma capacidade produtiva instalada possam encontrar
soluções para ter acesso a insumos para a saúde (201). Ainda que nos últimos anos, as negociações transcenderam as
decisões e acordos adotados inicialmente em Doha (202).
Os interesses da saúde pública, quanto ao acesso a medicamentos e tecnologias, resgataram-se por novas iniciativas,
principalmente por meio da Estratégia Global e Plano de
Ação da OMS sobre Propriedade Intelectual, Saúde Pública e Inovação (203), que garantem certo equilíbrio nas
negociações sobre o tema (204).

Os temas éticos e a saúde são da maior relevância e evoluem
permanentemente à medida que se renovam paradigmas e
se estendem os limites do conhecimento e da tecnologia. Os
países da Região fizeram alguns progressos nesse campo,
principalmente em assuntos básicos por meio da instalação
de “comitês de ética”, cuja missão é emitir as normas que
garantam os direitos e a salvaguarda da vida dos indivíduos, particularmente os mais vulneráveis, evitando incorrer
em riscos desnecessários associados a projetos de pesquisa
clínica e de prática médica. Contudo, há muitos outros desafios que precisam de maior atenção.
Um dos temas emergentes é o relacionado ao uso dos
recursos disponíveis para a saúde, partindo do princípio
de que os recursos sempre são limitados e as necessidades
ilimitadas. Portanto, é fundamental maximizar seus benefícios. Esse tema deixou de ser exclusivo da justiça redistributiva e se transformou numa questão de natureza ética.
As formas como são selecionadas as prioridades e como se
decide a quais grupos de pessoas serão conferidos benefícios acima de outros, são alguns dos debates éticos que não
podem ser ignorados. A proporção dos fundos que se comprometem em ações primárias em relação àqueles investidos
na atenção terciária é um dilema permanente. A equidade
na distribuição dos recursos é complexa e não está livre de
controvérsias. Os princípios de eficiência, equidade e ética
por vezes não coincidem (205).
Outros assuntos em discussão são os relacionados à
“morte digna” em casos terminais e irreversíveis, bem como
os resultantes das inovações tecnológicas e sua aplicação em
nível individual e coletivo, que geram novas incertezas (206).
Os avanços na genômica, na proteônica e na biologia celular,
que em alguns momentos parecem desafiar as leis da evolução, são, sem dúvida, acontecimentos relevantes cujo potencial inclui desde a geração de novos agentes terapêuticos
individualizados, baseados nos perfis genéticos e metabólicos
próprios de cada paciente, até o uso de células-mãe, que possam substituir tecidos e órgãos (207). Essas inovações, entre
outras, embora prometam grandes melhorias na efetividade
dos tratamentos, também podem encarecer os serviços, além
de gerar desafios para sua regulamentação. Surgem novos dilemas sobre a equidade no acesso a esses benefícios potenciais,
cuja discussão é complexa e em alguns momentos paradoxal:
por um lado, o mundo precisa das inovações para continuar
avançando, mas por outro, persiste o desafio de como garantir
o acesso de muitos grupos da população aos serviços mais
básicos de saúde. Esses temas levantam grandes expectativas
e controvérsias, cujo debate continua inconcluso.
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Vários dos países da Região consagraram à saúde, o
status de direito humano e bem público, graças a que alguns
países conseguiram avanços na conformidade de normas,
padrões e princípios relacionados a esses temas. Nesse contexto, cada vez é mais frequente que tribunais de justiça nacionais intervenham na resolução de conflitos. A busca de
uma solução judicial para a atenção à saúde é um recurso do
cidadão para reclamar seu direito à saúde, mas a abrangência desse processo ainda precisa de maior refinamento por
meio do debate entre os setores de saúde e justiça e da busca
de consenso sobre esses procedimentos com a sociedade em
seu conjunto (208).

da crescente complexidade das agendas da saúde, a OMS e
a OPAS são espaços privilegiados para facilitar o diálogo e
a convergência entre os múltiplos interesses e atores, considerando as dimensões éticas, políticas e sociais da saúde.
Nesse mesmo sentido, diversos temas interligados à
saúde são periodicamente analisados com diversos graus de
profundidade em múltiplos fóruns das agências do Sistema
Interamericano e de organizações pertencentes às Nações
Unidas. Além disso, em, pelo menos, uma dúzia de instâncias de integração regional e sub-regional também são
analisadas propostas e articuladas ações conjuntas para fortalecer diversos campos prioritários da saúde, com ênfase na
vigilância, prevenção e controle de doenças; na extensão da
cobertura e na universalização dos serviços; no desenvolvimento e gestão dos recursos humanos; no acesso a medicamentos essenciais e para a inovação tecnológica na saúde;
no fortalecimento de programas de saúde reprodutiva, e no
controle de riscos relacionados, por exemplo, com o saneamento básico e outros determinantes da saúde.
No nível intrarregional cabe destacar o papel da Comunidade Andina de Nações (CAN), da Comunidade Caribenha e o Mercado Comum (CARICOM), do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), do Sistema de Integração
Centro-Americana (SICA), da Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA) e da Cúpula das Américas e, mais recentemente, da União de Nações Sul-Americanas (UNASUR), da Aliança Bolivariana para os Povos de
Nossa América–Tratado do Comércio dos Povos (ALBA)
e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).
Por sua vez, em nível inter-regional também se priorizaram temas relacionados à saúde em diferentes fóruns e
mecanismos de diálogo e integração, entre eles, a Cúpula
Ibero-americana, a Cúpula da América Latina e do Caribe
com a União Europeia (ALC-UE) e o Foro de Cooperação
América Latina–Ásia do Leste (FOCACAL) (213).

SAÚDE GLOBAL
A saúde global está em expansão. Entre outras razões pela
importância da saúde como um elemento chave do desenvolvimento sustentável e do combate à pobreza, bem como
um componente vital de uma governança mais eficaz para
a segurança mundial. De fato, a saúde transformou-se num
instrumento estratégico da diplomacia e das relações internacionais, e é um dos campos de maior crescimento e interdependência em temas científicos, tecnológicos, econômicos e comerciais. A crescente relevância da saúde em nível
mundial gerou uma explosão de novos atores e iniciativas
internacionais, cada um tratando de protagonizar diversas
agendas. Durante as últimas duas décadas, a arquitetura e o
funcionamento da saúde global mudaram de maneira dramática. Não obstante, tal heterogeneidade de atores e interesses criou novas oportunidades para mitigar problemas de
saúde, mas também estimulou a fragmentação, redundâncias e descontinuidades, cuja governança é crescentemente
difícil e complexa (209).
Derivado desse amplo universo de interesses, o fluxo
de recursos financeiros destinados à saúde global apresentou um contínuo aumento. Dados recentes mencionam que,
apesar da crise financeira global, a assistência para o desenvolvimento da saúde (ADS) entre 2009 e 2011, continuou
crescendo a um ritmo de 4% anual, chegando a um total de
US$ 27,730 bilhões (210). A OMS não está alheia a esses
desafios e, por mandato de seus governantes, empreendeu
um processo de reforma para fortalecer sua capacidade de
resposta perante os novos desafios da saúde no século XXI,
com a flexibilidade necessária para responder da maneira
mais eficiente possível: desde como atender a agenda inconclusa e tratar de eliminar os problemas de saúde ainda não
superados, até como encarar as ameaças emergentes, que
podem alterar a saúde pública mundial (211, 212). Diante

PERSPECTIVAS E ALGUMAS
REFLEXÕES
O primeiro decênio do século XXI caracterizou-se por amplas mobilizações da população, ligadas a uma crescente
troca de bens e produtos e a um número cada vez maior de
alertas sanitários. Tal cenário parece refletir um momento
histórico similar, ainda que de proporções diversas, ao registrado no início do século XX, quando se tornou necessário
desenvolver uma maior capacidade internacional para encarar os desafios à saúde resultantes da crescente migração
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de populações da Europa, Ásia e África para o Continente
Americano, associada ao aumento do comércio transcontinental e à elevada prevalência de doenças infecciosas e
transmitidas por vetores. Essas circunstâncias criaram o
contexto que deu origem à Organização Pan-Americana da
Saúde (214). À medida que os países das Américas evoluíram, também evoluíram seus processos de integração regional, incluindo o pan-americanismo, como uma expressão
de vontades em todas as frentes – incluídos os âmbitos diplomático, político, econômico, social e cultural - criando e
fomentando as relações, a associação e a cooperação entre
os países do continente em diversos âmbitos de interesse
comum (215, 216).
Há consenso de que a saúde pública é “a ciência e a
arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a
saúde através dos esforços organizados da sociedade” (217),
baseada no princípio de que as ações que são realizadas hoje
protegerão a saúde e o bem-estar da população para o dia
de amanhã. À diferença dos serviços assistenciais, cuja responsabilidade central é resolver no presente os problemas
derivados da acumulação de riscos e, em particular, atender
à doença; a prática da saúde pública orienta-se a reduzir
ou eliminar aqueles riscos que poderiam no futuro afetar a
saúde das comunidades e dos indivíduos. A ênfase operacional da saúde pública é traduzida em ações coletivas, reconhecendo-se que os acontecimentos somente serão modificados por meio do compromisso da sociedade. Por um
lado, são os conhecimentos e as evidências do passado, os
quais permitem construir as possíveis tendências e cenários
do futuro, e consequentemente desenvolver e implementar
as possíveis soluções, mas, por outro lado, são os valores das
sociedades que determinam o desejável e - à medida que
seja viável - como estabelecerão suas prioridades e metas.
Esse processo dialético e reiterativo nos torna responsáveis
não só diante das gerações presentes, mas também perante
as gerações futuras (218). A saúde se sustenta também em
sólidos princípios éticos e de justiça, reafirmando que nenhum ser humano é intrinsecamente superior a outro. Tais
princípios suportam responsabilidades intergeracionais que
conferem às gerações futuras os mesmos direitos que às atuais (219).
Sabe-se que os níveis de saúde atuais são o resultado
de políticas públicas e de decisões pessoais tomadas, tanto no presente como no passado. Pode-se dar um exemplo
dessa influência intergeracional das ações do presente com
o fenômeno do aquecimento global: se hoje se estabilizassem as concentrações dos gases do efeito estufa, seus efeitos
acumulados sobre os ecossistemas não cessariam porque é
muito tarde para evitar todos os impactos das mudanças

ambientais globais, mas ainda poderíamos ser mais efetivos e eficientes na aplicação de ações de mitigação dos danos (220). Cada vez mais é reconhecido que a saúde é, ao
mesmo tempo, um indicador, um produto e um insumo do
desenvolvimento sustentável. Por definição, o conceito de
desenvolvimento sustentável suporta uma visão de futuro,
destacando a responsabilidade intergeracional de forma tal
que, as gerações atuais não comprometam a capacidade de
satisfazer as necessidades do porvir (221). A emergência
desse paradigma implica que, para levar adiante as agendas
de saúde, é imperativo agir não somente modificando os
fatores causadores de ordem proximal e de curto prazo, mas
também colocando uma firme ênfase nos fatores intermediários e distais, cujos efeitos somente poderão se concretizar
a médio e longo prazo.
A proposta que dominou a prática da saúde pública
baseou-se num modelo de causalidade, direcionado a modificar os fatores causadores proximais por meio de intervenções custo-efetivas e, na medida do possível, de curto prazo
(218). Esse modelo tem a vantagem de facilitar o processo
de identificação de populações em risco e simplificar a definição de políticas e intervenções. Um exemplo bem-sucedido da eficiência e a eficácia desse modelo é o programa de
imunizações, que permitiu inclusive erradicar a varíola em
nível mundial e – espera-se – fará o mesmo com a poliomielite no futuro próximo. Não obstante, esse modelo é um
tanto reducionista quando aplicado a outros problemas de
saúde pública, como, por exemplo, a prevenção e o controle
das doenças crônicas não transmissíveis.
Abordar a hipertensão, a inatividade física e a obesidade/sobrepeso, e reduzir o consumo de tabaco, como causas proximais das DCNT, possui grande relevância porque
resolvem em parte a carga de doença e morte. Contudo,
sua sustentabilidade depende de fatores causadores intermediários e distais, que demandam intervenções multi e
intersetoriais que modifiquem no médio e longo prazo a
gênese das causas proximais mencionadas. Essas “causas das
causas” são essencialmente de natureza estrutural e somente
poderão ser alteradas à medida que se modifiquem e inovem as políticas, que determinam as condições em que as
pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem,
de forma tal que se possa reduzir de maneira progressiva e
efetiva aquelas iniquidades evitáveis, que afetam de maneira
injusta à saúde individual e coletiva, indistintamente de sua
composição étnica, preferência sexual, crenças ou filiações
políticas (222).
Os elementos doutrinários entre a APS e os determinantes sociais e ambientais da saúde são cada vez mais
convergentes e complementares entre si. Daí que sua con19
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cepção conjunta deixa claro que a saúde é mais que a ausência de doenças e ressalta que o foco principal é a redução
de iniquidades e que a APS e os determinantes sociais e
ambientais da saúde são relevantes, tanto em países pobres
como ricos. Adicionalmente, fomenta-se o empoderamento
das comunidades e promovem-se ações multissetoriais direcionadas estrategicamente pelo setor saúde (223).
Essas novas realidades demandam transformar, de
forma progressiva, o modelo de prestação dos serviços de
saúde, especialmente em relação aos recursos humanos. Por
um lado, torna necessário estabelecer equipes de saúde multi e interdisciplinares em todos os níveis de atenção e, por
outro, requerem reorientar profundamente os programas de
formação e atualização dos recursos humanos, de forma tal
que as referidas equipes de saúde reúnam as habilidades, as
atitudes e os enfoques necessários para responder de maneira mais integral e coerente ao desafio de cuidar a saúde
individual e coletiva.
Aos ministérios da saúde são estabelecidos cada vez
mais desafios na busca de formas para tornar realidade,
o princípio de “saúde em todas as políticas”. Ao mesmo
tempo, essa complexa busca afeta a estrutura de governança, não só dos países (divididos em ministérios setoriais),
mas dos programas e órgãos de cooperação internacional.
(224).
Ao se avançar para este tipo de modelos e estratégias
multi e intersetoriais, faltará renovar em parte as propostas
metodológicas, assim como as métricas que se empregarão e
os dados probatórios requeridos para respaldar as políticas e
as ações necessárias. Tal enfoque estará sujeito à necessidade
de que os sistemas de informação sejam capazes de estabelecer as ligações necessárias entre políticas, determinantes e
riscos à saúde com os resultados atingidos. Nesse contexto,
embora as evidências baseadas em critérios de custo-efetividade sejam fundamentais, também será importante reconhecer o peso das percepções e as demandas geradas pelos
diversos grupos da população, cujas expectativas também se
transformam em insumos estratégicos, para definir os novos
horizontes da saúde em nível nacional e internacional.
Como se menciona em cada um dos capítulos dessa
publicação, a Região das Américas concretizou avanços e
melhoras contínuas na saúde de sua população. Persistem,
é claro, diferenças importantes e temas emergentes que os
países estão tratando de resolver de forma individual e coletiva. Perante a maior interdependência e globalização que
caracterizam a realidade sanitária atual, as mudanças demográficas e epidemiológicas continuam avançando em cada
um dos países a velocidades diferenciadas, mas concorrentemente com outras transformações políticas, econômicas,

culturais e tecnológico-científicas, entre outras, cujos efeitos
a curto, médio e longo prazo ainda não foram estabelecidos
ou pesquisados o suficiente. Abre-se assim uma porta a novos espaços de reflexão e de atuação que, sem dúvida, já são
parte dos desafios que deverão encarar as agendas da saúde
continental e global.
Vivemos numa época de marcantes contradições. O
mundo que desfruta de tecnologias de uma sofisticação
inimaginável, mas que também abriga mais de um bilhão
de pessoas que não se alimentam o suficiente. A economia
mundial avança rapidamente a novos níveis de produtividade por meio de melhorias contínuas na tecnologia, enquanto destruímos o ambiente. Melhoram os níveis de educação,
mas temos novas crises associadas ao consumo de tabaco
e drogas, depressão, violência e outros problemas que atribuímos à vida moderna. O ganho não se repartiu de maneira justa. O modelo concentrador somente trouxe maior
desconfiança e insegurança, que atentam contra todos, incluindo àqueles que supostamente se beneficiaram mais.
Esse modelo de consumo cria novas demandas artificiais,
associadas mais a situações de status que a necessidades reais (225). Produto das distorções e contradições do modelo
de crescimento econômico dominante, que privilegiou interesses de minorias e maximizou benefícios de curto prazo,
desembocou em três crises concomitantes: a econômica, a
social e a ambiental, cuja somatória se traduz numa crise de
complexidade sem antecedentes na história da humanidade.
As crises são onerosas. Causam sofrimento humano e são
extremadamente ineficientes, ao mesmo tempo, que desnudam o desgoverno dos investimentos e a perda de recursos
para o desenvolvimento futuro (226).
Para responder a esse enorme desafio é importante
redefinir objetivos, metas e estratégias que permitam reprocessar de maneira propositiva e proativa novas ideias para
um desenvolvimento sustentável, que reduza diferenças entre nações e grupos sociais, renovando sua governança em
todos os níveis de decisão e de execução, e que dê fôlego a
construção democrática e participativa de valores comuns,
que transformem em realidade um novo mapa de ação, com
uma visão mais generosa, ampla, inclusiva e pacífica que
possa ser sustentada a longo prazo.
A urgente necessidade de avançar na construção de
bens públicos globais comuns a toda a humanidade demandará que as instâncias internacionais assumam responsabilidades crescentes. Tal compromisso possui múltiplas implicações: desde como serão entendidos e tratados os assuntos
relacionados à soberania dos países até a própria reforma do
sistema das Nações Unidas, incluindo uma progressiva convergência temática entre os órgãos de cooperação multilate20
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rais e bilaterais, para que melhorem os níveis de eficiência e
eficácia necessários.
Esses desafios aplicam-se à saúde. Para avançar para
modelos mais integrados de saúde, com benefícios mais
sustentáveis, também se precisa rever estrategicamente a
arquitetura e o funcionamento da governança sanitária em
todos seus níveis e de forma bidirecional - desde o local
ao nacional e internacional. É fundamental continuar avançando na melhoria da eficiência setorial, tratando de reduzir
a segmentação e a fragmentação dos serviços. Ao mesmo
tempo, que se fortalecem novas propostas multi e intersetoriais, que permitam reduzir riscos tanto proximais, como
intermediários e distais. Tais avanços serão alcançados à
medida que sejam, de maneira progressiva, introduzidos
novos – mais inclusivos - modelos de governança, com uma
composição multissetorial e com a presença da sociedade
civil, da academia e do setor privado, que permitam gerar
políticas, programas e ações mais convergentes e melhor
coordenadas entre si. A saúde das atuais e futuras gerações
depende disso. Estes são temas de interesse para todos e não
só dos governos.
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Anguila

Anguila é um território britânico de ultramar que se localiza no extremo norte das ilhas de Barlavento, nas Antilhas Menores do Caribe. Tem uma superfície de 91 km2 e inclui algumas ilhas e ilhotas próximas desabitadas. O sistema de governo é parlamentar, de acordo com o modelo de Westminster. O
Chefe de Estado é o monarca do Reino Unido, que designa seu representante (o Governador), e este,
por sua vez, nomeia ao Ministro Chefe de Governo, que emerge da Assembleia (câmara legislativa). A
capital é The Valley e tem nove distritos.

ANGUILA

Anguila é uma ilha de 16.373 habitantes, que é território
ultramarino do Reino Unido no Caribe. Sua economia baseia-se no setor de serviços, especialmente, o turismo, nos
serviços bancários extraterritoriais e nas remessas provenientes do exterior. Durante 2006-2007, a economia cresceu 11%, principalmente pelo aumento do turismo. Contudo, esse crescimento logo diminuiu, em parte, pela crise
econômica mundial.
A imigração é um importante fator demográfico. O
apogeu da construção civil e do turismo atraiu grande quantidade de trabalhadores de outros países.
No quinquênio 2006-2010, seguiu-se com vários
avanços na saúde, como melhor saneamento, um sistema
eficaz para garantir segurança dos alimentos e um sistema
de saúde baseado na atenção primária. Isso contribui para
uma elevada esperança de vida e baixas taxas de mortalidade.

Indicadores básicos selecionados, Anguila, 20062010
Indicador
Valor
População (mil) (2010)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (uma
morte em 2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(uma morte em 2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2006)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

Saúde

e desigualdades em saúde

A educação é gratuita nas escolas públicas e a frequência à
escola é obrigatória entre cinco e 17 anos. Em 2008, a matrícula total em escolas primárias era de 92,9%. Em 2009,
estabeleceu-se o Centro de Ensino Superior para dar acesso
à educação pós-secundária e terciária no país. Anguila participa do programa de ensino aberto da Universidade das
Índias Ocidentais, que oferece ensino internacional, por
meio de educação à distância e presencial em todo o Caribe.
Em 2010, a alfabetização dos adultos era 97,7%. Conferiram-se 8.736 permissões de trabalho entre 2007 e 2009,
permitindo o trabalho a estrangeiros (79,9% das permissões
se conferiram a homens).

Meio

-1,2
2,1
100,0
100,0

e suas tendências

Todas as grávidas receberam atenção pré-natal e seus partos foram assistidos por profissionais de saúde qualificados.
Existem medidas de prevenção de transmissão vertical do
HIV e não se registrou nenhuma mãe soropositiva no período.
Não houve casos de malária no período 2006–2010,
nem casos de doenças imunopreveníveis. As coberturas do
Programa Ampliado de Imunização são próximas a 100%. A
leptospirose causou uma morte em 2010. Comunicou-se um
caso importado de tuberculose durante o período 2006-2010.
Proporciona-se gratuitamente o tratamento antirretroviral quando os pacientes portadores do vírus HIV não
podem custeá-lo.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

16,4
-97,7
80,2
4,9
--

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Em 2004, estabeleceu-se a Direção de Saúde, órgão
semi-autônomo, responsável legal pela prestação de serviços
de atenção à saúde. Essa delegação de autoridade permitiu
ao Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social assumir
sua função de gestão na formulação de políticas, planejamento estratégico, estabelecimento de normas, regulamentação e o acompanhamento e avaliação.
Existe um plano estratégico de saúde para o período
2008–2014. As prioridades incluem: desenvolvimento dos
sistemas de saúde, formação e gestão de recursos humanos,
saúde da família, alimentação, nutrição e atividade física,
DCNT, doenças transmissíveis, saúde ambiental, saúde
mental e consumo de substâncias psicoativas.
Em 2008, decretou-se a Lei do Fundo Nacional de
Saúde, com o objetivo de garantir que todos os habitan-

ambiente e segurança humana

O Departamento de Proteção da Saúde é responsável pela
gestão de resíduos, higiene dos alimentos, controle de vetores, vigilância da água potável, saneamento ambiental, saúde
ocupacional e prestação de serviços de saneamento de baixo
custo.
Anguila não tem rios e seu abastecimento de água é
obtido da chuva, de poços e da dessalinização. No ano 2000,
60% da população tinham acesso à água potável e 99% a
serviços adequados de saneamento. Criou-se a Empresa de
Água de Anguila em 2008, responsável pelo fornecimento e
distribuição de água potável para consumo público.
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tes tenham acesso à atenção
Estrutura da população por idade e sexo, Anguila, 1992 e 2010
de boa qualidade e equitativa
1992
2010
quando seja clinicamente necessário.
O financiamento do setor provém, principalmente,
do Ministério da Saúde, que
proporciona uma subvenção
para a Direção de Saúde com
base num acordo anual de
serviços e no orçamento anual
por programas.
A população aumentou 75,6% entre 1990 e 2010. Em 1990, a estrutura mantinha uma forma piramidal acima dos 35 anos de idade, com relativa semelhança de faixas
Existe uma política de
etárias (tendência estacionária), relacionado à menor fecundidade nas últimas três décadas. Em 2010, essa forma desloca-se para idades ainda maiores. Destaca-se a maior
proporção de população na quinta década de vida, que poderia se relacionar com imigração de população adulta.
saúde mental, baseada na Lei
de Saúde Mental de 2006,
Política de Desenvolvimento de Recursos
mas ainda não se conta com um plano efetivo. ProporcionaHumanos
se atenção de saúde mental na atenção primária em saúde.
A política de recursos humanos é regida pela ConsEm 2007, colocou-se em serviço, uma unidade psiquiátrica
tituição e Decretos Gerais (regras, procedimentos e
com 10 leitos no Hospital Princess Alexandra.
obrigações que regem a administração pública).
Usa-se a atenção primária como modelo de atenção
A política de imigração assinala que as pessoas que
não
sejam
anguilanos nativos não serão incluídas no quaem saúde. Os estabelecimentos de saúde incluem uma polidro
permanente,
o que confere a segurança no cargo.
clínica, quatro centros de saúde e o Hospital Princess AlePara as pessoas contratadas no exterior são conferidos
xandra, com 32 leitos, que oferece as principais especialidamúltiplos contratos por dois ou três anos. Para os não
des: medicina interna, obstetrícia e ginecologia, pediatria e
anguilanos contratados na ilha são conferidas mês a mês
radiologia. Há também um hospital e uma clínica privados.
nomeações de duração de um ano. Os contratos são
Dado o reduzido tamanho da população e da rede assisconferidos pelos órgãos pertinentes do governo, como a
Direção de Saúde e organizações do setor privado.
tencial, muitos habitantes recorrem ao exterior para receber
O país depende de profissionais de saúde proveatenção à saúde.
nientes do exterior. Todos os médicos e 20% das enAnguila participa do Serviço de Aquisição de Prepafermeiras foram contratados no exterior.
rações Farmacêuticas da Organização dos Estados do CaEm 2010, havia 19 médicos e 29 enfermeiras em
ribe Oriental e pode aproveitar as vantagens da aquisição a
todo o país. A maior parte da capacitação para os progranel. Pode-se obter os medicamentos a um custo subsifissionais de saúde precisa ser realizada no exterior.
Somente em 2009, estabeleceu-se a Escola de Medidiado nos estabelecimentos de saúde.
cina Saint James como uma instituição privada de ensino
extraterritorial da medicina. A escola oferece anualmenConhecimento, tecnologia e informação
te duas bolsas aos anguilanos e os graduados podem fazer seu estágio no Canadá e nos Estados Unidos.
A utilização de tecnologias de informação e comuniO Hospital Princess Alexandra é o maior emprecação aumentou entre 2006 e 2010. O uso de telefones
gador de trabalhadores de saúde em Anguila. Nele trabalha 66% dos profissionais do setor público. Os servimóveis aumentou significativamente e as linhas de teços de atenção primária empregam os outros 23% dos
lefones fixos, ao contrário, se reduziram. Os usuários
profissionais da saúde.
de Internet também aumentaram. Não há uma agenda
Não havia médicos de atenção primária, mas desoficial de pesquisas na saúde, mas se realizam atividades
tinaram-se dois médicos clínicos gerais para os servide pesquisa conforme seja necessário.
ços comunitários de saúde, para prestar atenção primária. Somente há especialistas nas áreas de anestesia,
ginecologia, medicina interna, pediatria e cirurgia.
Anguila possui o grande desafio de desenvolver
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
as estratégias necessárias para aumentar o limitado
número de profissionais de saúde, melhorar sua capaOs problemas relativos ao gênero constituem uma área
citação, contratação e retenção.
prioritária, já que há diferenças salariais entre homens e
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A situação da saúde da população adolescente representa vários desafios de promoção da saúde, especialmente
relacionados a fatores de risco e estilos de vida não saudáveis. Em 2010, houve 19 partos em meninas de 13 a 19 anos
(10% de gravidezes). No período 2006-2010, notificaram-se
32 casos de abuso sexual em menores de 18 anos. Segundo
a Pesquisa Mundial de Saúde do Escolar aplicada em 2009,
na faixa etária de 13 a 15 anos, 30% deles tinham relações
sexuais, 76,5% dos quais haviam iniciado a vida sexual antes
dos 14 anos e, aproximadamente, 69% havia usado preservativo na última relação sexual. Em algum momento, 19%
considerou seriamente a possibilidade de suicídio; 6,1% dos
pesquisados havia fumado cigarros nos 30 dias anteriores à
pesquisa e, dentre aqueles que fumavam 87,8% o fez pela
primeira vez antes dos 14 anos. 45,8% havia ingerido, pelo
menos, uma bebida alcoólica durante os 30 dias prévios à
pesquisa.
Não há sistema nacional de seguro de saúde, mas o
sistema de seguridade social permite a recepção de benefícios por doença, maternidade e deficiência. No final de
2006, havia 13.364 pessoas inscritas no sistema de seguridade social (7.537 homens e 5.827 mulheres).
As leis da Saúde Mental e do Fundo Nacional de
Saúde precisam ser complementadas com os necessários
mecanismos legais, planos, regulamentos e financiamento,
que permitam concretizar sua aplicação e assim alcançar o
objetivo para o qual foram elaboradas.
Há alguns novos desafios e uma agenda inconclusa
em relação às condições de saúde, que é preciso abordar,
entre os quais se destacam o custo econômico associado ao
tratamento de doenças infecciosas, como a tuberculose e a
infecção pelo HIV e o controle das doenças não transmissíveis.
A quantidade limitada de profissionais da saúde capacitados em nível nacional implica um desafio que precisa
ser abordado, incluindo as estratégias que deverão ser elaboradas para sua capacitação, contratação e retenção.
O sistema de informação em saúde e o sistema nacional de vigilância precisam ser fortalecidos para que
proporcionem informação oportuna e exata. É preciso ter
permanente preparação e capacidade de resposta diante de
emergências sanitárias associadas aos desastres naturais.

mulheres em todas as categorias de trabalho, bem como
violência doméstica. Os dados revelaram que, em 2006, não
havia nenhuma mulher desempenhando um cargo ministerial no governo. Das sete secretarias permanentes no ano
de 2006, somente uma era ocupada por uma mulher, mas
o número de secretárias permanentes chegou a quatro em
2010. Entre os diretores dos serviços públicos em 2010, 20
eram homens e 13 mulheres.
A quantidade de resíduos sólidos, de resíduos domésticos e de dejetos industriais aumentou significativamente
entre 2006 e 2010. A erosão é um problema no litoral, devido à extração de areia.
Os principais desastres naturais enfrentados são furacões, tormentas tropicais e inundações. A topografia baixa
de Anguila aumenta os riscos de inundações. Em 2008, o
território foi destruído pelo furacão Omar, que causou uma
substancial erosão das praias. Com a mudança climática e
suas consequências, há um aumento dos fenômenos meteorológicos extremos, em especial, de furacões e secas, o
aumento das temperaturas da superfície do mar, a elevação
do nível do mar, a deterioração dos recifes de coral e a destruição de espécies e seu habitat.
A doença transmitida por vetores mais importante é
a dengue; notificaram-se sete casos em 2008 e um em 2010.
Apesar da cobertura universal do parto assistido por
pessoal qualificado, houve uma morte materna no período
2006-2010. Em 2010, houve uma morte materna (por gravidez ectópica) e uma morte infantil (síndrome de dificuldade
respiratória). Em menores de cinco anos, a incidência de baixo peso ao nascer foi de 16,1% em 2009. Na faixa etária de
crianças de um a 9 anos, as principais causas de morbidade
foram as infecções respiratórias agudas e as gastroenterites.
Entre 2009 e 2010, a incidência de Aids foi de 23,7 por
100.000, com uma razão homem/mulher de 1,3:1. As relações heterossexuais foram o principal modo de transmissão.
Entre 1996 e 2010, não se apresentaram casos em adolescentes, houve sete casos de HIV/Aids na faixa etária de 20 a 29
anos, 18 entre 30 e 39 anos e dois entre 44 e 64 anos.
Em 2010, as principais causas específicas de morte foram o diabetes mellitus, o tumor maligno da próstata e a doença de Alzheimer. O grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituiu a principal causa de morte.
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Antígua Barbuda
e

Antígua e Barbuda é uma nação localizada ao norte das Ilhas de Sotavento, no Caribe oriental.
Abrange três ilhas: Antígua (280 km2), Barbuda (160 km2) e Redonda, pequena ilha rochosa desabitada (1,6 km2). Essas ilhas têm origem vulcânica, com um terreno principalmente plano. Antígua
e Barbuda é uma nação independente do Reino Unido desde 1981, é membro da Comunidade
das Nações e é membro da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO). Sua capital é
Saint John e sua divisão político-administrativa inclui seis distritos e duas dependências (as ilhas de
Barbuda e Redonda).

ANTÍGUA E BARBUDA

Entre 2006 e 2010, Antígua e Barbuda progrediu em seus resultados de saúde em diversos aspectos, mesmo enfrentando
um cenário econômico complexo com a queda do Produto
Interno Bruto (PIB), a partir da crise econômica de 2008.
Durante esse período, houve redução na mortalidade
geral, materna e infantil e aumento na esperança de vida ao
nascer. A carga de doenças transmissíveis diminuiu devido
a políticas de prevenção, bem como se ampliou a cobertura
de imunizações.
Por outro lado, o país tem importantes desafios: continuar reduzindo as iniquidades, enfrentar o aumento das
doenças cardiovasculares e avançar na melhora da garantia
de qualidade nos serviços de saúde.

Indicadores básicos selecionados, Antígua e
Barbuda, 2007-2011
Indicador
Valor
População 2011 (mil)
Pobreza (%) (2007)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2011)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

ambiente e segurança humana

A vulnerabilidade do país devido a sua condição insular
motivou a realização de medidas para a adaptação às mudanças do meio ambiente, tais como a melhora na capacidade de resposta a desastres, o estabelecimento de uma base
institucional para a gestão de temas relativos à mudança
climática e a execução de um plano integrado de aproveitamento de água.

A

1,2
2,2
98,0
100,0

A taxa bruta de mortalidade diminuiu de 5,82 por 1.000
habitantes em 2006 para 4,86 em 2010. A mortalidade infantil segue diminuindo (17,4 por 1000 nascidos vivos em
2008).
Quanto à saúde materna, existe um progresso considerável na atenção pré-natal, que atingiu a totalidade das
grávidas nesse período. Aproximadamente 90% dos partos
ocorreram em hospitais e foram assistidos por profissionais
qualificados. Desse modo, o Programa Ampliado de Imunização conseguiu atingir uma cobertura universal para os
lactantes.
A mortalidade infantil informada diminuiu de 14,2
por 1.000 nascidos vivos em 2005 para 10,9 em 2009.
Houve também melhora no saneamento e na saúde ambiental, o que permitiu diminuir a carga de doenças
transmissíveis. Doenças transmitidas por vetores, como
dengue e leptospirose, mantiveram-se em níveis endêmicos.
Quanto à oferta de serviços, destaca a distribuição de
antirretrovirais gratuitamente para os pacientes com HIV,
que necessitam de tratamento, e para as mulheres grávidas,
como parte do programa nacional de prevenção da transmissão vertical do HIV.

O PIB per capita em 2009 foi US$ 17.670 (ajustado segundo a paridade de poder aquisitivo). De acordo com a pesquisa sobre condições de vida realizada em 2007, a pobreza
atingia 18,3% (14,6% de pobres não indigentes e 3,7% de
indigentes). Além disso, 10% da população se encontravam
em condição de vulnerabilidade. No mesmo ano, Barbuda
reduziu a pobreza, atingindo 10,5%.
O país conseguiu avançar no acesso à educação, cumprindo a meta de educação primária universal estabelecida no
segundo Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. No período 2009-2010, a matrícula líquida nas escolas primárias do
país era 80,1% e a taxa de alfabetização adulta atingiu 99%.
Em termos de equidade de gênero e direitos da mulher, desenvolveram-se várias iniciativas objetivando reduzir
a violência de gênero.

Meio

88,0
18,3
99,0
75,5
4,9
17,4
-

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Embora não tenha havido reformas estruturais no sistema
durante os últimos anos, existiram importantes avanços. No
marco do planejamento do setor público, em 2007, elaborou-se um plano institucional para 2008-2010, no qual se
estabeleceram as prioridades para o setor.
A quantidade de recursos disponíveis para financiar
o setor aumentou nos últimos anos, ainda que o gasto em
saúde como percentual do PIB tenha apresentado flutuações: 8,8% em 2008, 10,2% em 2009 e 7% em 2010. Obte-

saúde e suas tendências

A esperança de vida ao nascer aumentou, atingindo 77,4
anos para as mulheres e 73,3 anos para os homens em 2010.
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ve-se também financiamento
Estrutura da população por idade e sexo, Antígua e Barbuda, 1991 e 2010
de diversos órgãos doadores
1991
2010
e organizações internacionais.
Na organização da oferta de serviços recorreu-se à
atenção primária como principal estratégia para obter o
adequado e equitativo acesso
da população à saúde. Em
2009, inaugurou-se o Centro
Médico Mount Saint John,
que oferece atenção secundária e terciária, oferecendo uma
grande variedade de procedimentos de média e alta complexidade.
contava com acesso à água potável chegava a 10,7%. Por
Como parte das estratégias para enfrentar as doenças
outro lado, 22,7% da população viviam em domicílios de
cardiovasculares, em 2008, colocou-se em operação um proqualidade deficiente e utilizava latrinas de poço ou instalagrama de atividade física e nutrição, para melhorar a saúde
ções ainda mais rudimentares para a evacuação de excretas.
dos estudantes por meio do exercício físico e de melhores
As condições ambientais são adversas em vários âmbitos. Existe escassez de fontes de água potável, motivo pelo
hábitos alimentares. Além disso, a partir de 31 de maio de
qual o país depende principalmente da dessalinização de
2010, foi proibido fumar em todos os escritórios, veículos e
água e da extração a partir de poços. A erosão do solo apreinstalações da administração pública.
senta-se como um problema relevante para o país.
Conhecimento, tecnologia e informação
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Entre as pesquisas realizadas, cabe mencionar a Pesquisa Mundial da Saúde Escolar e estudos sobre a nutrição
realizados em colaboração com o Instituto de Alimentação
e Nutrição do Caribe. Bem como merece destaque a implementação, com assessoria técnica da OPAS, de um projeto
de criação de um sistema de informação sobre saúde mental
e de um sistema para o acompanhamento de pacientes com
HIV/Aids.
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Estudo dos hábitos alimentares dos
adolescentes

Uma pesquisa transversal sobre conhecimentos nutricionais, práticas e a ingestão de ferro nos adolescentes, realizada em 2006 entre os estudantes de escolas secundárias de Antígua e Barbuda, proporciona
informação nova e útil sobre os hábitos alimentares
e o estado nutricional dos jovens. Antes desse estudo
somente existia informação em relação às crianças pequenas e às grávidas.
A pesquisa, realizada pelo Ministério da Saúde em
colaboração com o Instituto de Alimentação e Nutrição do Caribe e a Escola Brescia da Universidade de
Ontário Ocidental (Canadá), permitiu determinar qual
proporção desses estudantes tinha um peso excessivo,
pesquisar os hábitos alimentares e avaliar os conhecimentos básicos sobre nutrição.
O estudo já resultou em benefícios para os jovens de Antígua e Barbuda. Em primeiro lugar, já houve intervenções direcionadas aos adolescentes para
abordar alguns dos problemas detectados na pesquisa.
Por outro lado, em algumas escolas se está usando
material didático sobre os regimes alimentares ricos
em ferro e modos de vida saudáveis. Uma avaliação
dessa intervenção mostra que os estudantes melhoraram seus conhecimentos sobre nutrição e que alguns
hábitos alimentares estão melhorando.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A pobreza distribui-se no país de maneira desigual, em termos geográficos e de faixas etárias. Em 2007, a pobreza em
Saint John, a cidade mais urbanizada, atingiu 22,3% e em
Saint Philip, o distrito mais distante, localizado no extremo
leste do país, chegou a 25,9%.
Uma situação complexa é a proporção de crianças e
jovens que são indigentes. As pessoas de zero a 14 anos de
idade constituíam 26,6% da população do país e representavam 32,5% dos indigentes e 36,2% dos pobres não indigentes.
Em que pese os avanços em matéria de saneamento,
ainda persistem desafios. Em 2007, a população que não
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No período 2006-2010, o país foi afetado por dois
furacões, Omar em 2008 e Earl em 2010. O furacão Omar
danificou e destruiu moradias e provocou inundações. Calcula-se que o custo da reconstrução e de outras tarefas relacionadas ao furacão Earl chegou US$ 12,8 milhões.
A experiência com a pandemia de influenza H1N1
em 2009 advertiu o país sobre a necessidade de continuar
avançando na melhora da capacidade de resposta frente a
eventos desse tipo, bem como na implementação do Regulamento Sanitário Internacional.
Se, por um lado, houve redução da carga de doenças
transmissíveis, por outro, as doenças cardiovasculares permanecem como um dos principais desafios que o país deve
enfrentar.
No período 2006-2010, a mortalidade deveu-se, principalmente, a doenças crônicas não transmissíveis, sendo as
três principais causas de morte: cardiopatias, câncer e diabetes. A pesquisa sobre condições de vida realizada em 2007
evidenciou alta prevalência de doenças cardiovasculares. Os
resultados mostraram que 37% da amostra tinham diabetes
e 69,4% hipertensão.
Quanto à disponibilidade de recursos humanos, se verifica que existem deficiências de profissionais em algumas
áreas como enfermagem, laboratórios, radiologia e saúde
ambiental. Cabe fortalecer as áreas em que há limitações
para a garantia de qualidade dos serviços de saúde individuais e coletivos.
Segundo a Avaliação para Sistemas de Saúde Mental
(IESM-OMS, 2007), existem diversos desafios em matéria

de legislação e há necessidade de desenvolver uma política
de saúde mental.
Antígua e Barbuda precisa de apoio fora do país para
garantir a cobertura de certos tratamentos. A maior quantidade de recursos destinou-se à radioterapia para o câncer,
intervenções cirúrgicas cardiopulmonares e próteses de extremidades, as quais se realizaram principalmente no Caribe.
Um desafio crucial para o país é adotar medidas que
abordem a agenda de saúde inconclusa. Junto com isto, o
país precisa continuar fortalecendo seu sistema de saúde,
em especial, a atenção primária e suas estratégias de equidade, participação social e promoção da saúde.
Existem vários desafios para melhorar a informação
em saúde, incluindo a necessidade de formulação e difusão
de uma política e regulação de informação, que aperfeiçoe
os procedimentos para o fluxo e cobertura dos dados, a proteção e o respeito à confidencialidade e a capacitação de
profissionais que se desempenham essas atividades. A pesquisa em temas de saúde pública é limitada.
No plano institucional destacam-se desafios concretos quanto às políticas de recursos humanos, que permitam
melhorar a sua retenção, oferta e distribuição. Considera-se
importante também melhorar o financiamento de serviços
de atenção primária, bem como a vigilância de doenças e a
formulação de políticas para a garantia de qualidade e aprimoramento dos sistemas de informação em saúde. A situação
epidemiológica do país revela a necessidade de instituir políticas para enfrentar a crescente carga de doenças crônicas.
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Antilhas
Holandesas

Entre 1954 e outubro de 2010, as Antilhas Holandesas eram um território autônomo do Reino dos
Países Baixos, composto por cinco ilhas: Bonaire e Curaçao (ilhas meridionais de Sotavento), e Saba,
San Eustaquio e San Martín (ilhas setentrionais de Barlavento). San Martín ocupa 40% de uma ilha
compartilhada com um território francês (Saint-Martin). Em 2010, Curaçao e San Martín transformaram-se em estados autônomos dentro do Reino dos Países Baixos, enquanto Bonaire, San Eustaquio
e Saba transformaram-se em municípios especiais dos Países Baixos. Seu regime político como países
e territórios europeus ultramarinos vigorará até, pelo menos, 2015.

ANTILHAS HOLANDESAS

Até sua dissolução em 2010, as Antilhas Holandesas tinham direito à autodeterminação nos assuntos internos e
possuíam sua própria Constituição, delegando ao Reino dos
Países Baixos assuntos sobre defesa, a política externa e judiciária. Um governador representava o monarca do Reino
dos Países Baixos. O governo central, baseado no sistema
parlamentar, tinha sua sede em Willemstad, Curaçao. Cada
ilha tinha um governo local, com um conselho insular e
uma assembleia legislativa.
Entre 2006 e 2010, as Antilhas Holandesas continuaram conquistando avanços no âmbito da saúde. Contribuíram para isso, o grau relativamente alto de desenvolvimento
econômico, a alta cobertura do sistema de seguro social, a
desenvolvida rede de atendimento de saúde e as estreitas
relações com os Países Baixos, que ajudaram a amortecer as
repercussões da crise econômica ocorridas no período.

Indicadores básicos selecionados, Antilhas
Holandesas, 2001-2010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
197,6
Pobreza (%)
...
Taxa de alfabetização (%) (2009)
96,4
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
76,9
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
6,3
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009)
8,0
Mortalidade materna (por 1.000 nascidos vivos)
13,3
(2005)
Médicos por 1.000 habitantes (2001)
1,6
Leitos por 1.000 habitantes
-Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
93,6
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)
90,0

Dispunha-se de um sistema de vigilância da poluição
do ar e da contaminação da água com petróleo (por risco
existente numa refinaria local) e de riscos ambientais. Além
disso, contava-se com um plano de preparativos para possíveis situações de emergência.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Em 2009, a taxa de desemprego foi de 9,7% em Curaçao,
12,2% em San Martín, 6,3% em Bonaire, 6,2% em Saba e
8,3% em San Eustaquio. Em Curaçao, o desemprego entre
as mulheres (11,3%) era maior que entre os homens (7,9%)
e atingia 24,7% dos jovens. Em 2009, a taxa de alfabetização dos adultos atingiu 96,4%, com similar percentual em
ambos os sexos. A matrícula nas escolas secundárias chegava a 78% e o número de anos de escolaridade entre os
adultos de ambos os sexos era de aproximadamente 14 anos.
O sistema de seguridade social garante a cada família, pelo menos, um mínimo de recursos para satisfazer suas
necessidades básicas por meio de uma variedade de serviços
públicos. As instituições de seguridade social do território
têm uma série de prêmios e subsídios conforme a quantidade de segurados, bem como os tipos de beneficiários, que incluem as pessoas de idade avançada, as viúvas, os órfãos e as
pessoas que trabalham no setor privado. P
 roporcionava-se
um subsídio para moradia a alguns grupos de baixa renda.

Meio

A

saúde e suas tendências

A saúde materno-infantil, relativamente boa nas antigas
Antilhas Holandesas, relaciona-se à elevada cobertura e
qualidade dos serviços de saúde materno-infantil e pediátricos. A taxa de mortalidade materna era de 13,3 mortes
por 1.000 nascidos vivos. Em 2005, a assistência aos partos
nos hospitais das Antilhas Holandesas foi de, aproximadamente, 90%.
Dado o número reduzido de mortes de lactantes a
cada ano, a taxa de mortalidade infantil é bem variável, registrando-se uma diminuição de 13 para oito mortes anuais
por 1.000 nascidos vivos entre 2007 e 2009. As principais
causas de morte de crianças menores de um ano foram as
doenças respiratórias e as malformações congênitas.

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Em 2009, o gasto em serviços sociais e de saúde representava 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Em geral, a
maioria dos habitantes estava coberta pelo seguro de doença por meio de uma série de disposições institucionais. As
principais instituições que financiavam a atenção à saúde
eram o Banco de Previdência Social, o Seguro Pro Pobres,
o governo central de Curaçao e o seguro de doença privado.
A disponibilidade dos recursos humanos nas ilhas
era proporcional ao tamanho da população e aos centros de

ambiente e segurança humana

San Martín, Curaçao e Bonaire dependem de água fornecida
por instalações de dessalinização. O fornecimento de água
potável em San Eustaquio e Saba provém, principalmente, de
cisternas ou águas subterrâneas. Curaçao e San Martín têm
instalações de tratamento de águas residuais e as outras ilhas
dependem em grande medida de fossas sépticas.
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atenção à saúde existentes em
Estrutura da população por idade e sexo, Antillas Holandesas, 1990 e 2010
cada ilha com uma razão glo1990
2010
bal de 1,6 médicos por 1.000
habitantes. A maioria dos
médicos e especialistas, incluídos os médicos especialistas
em saúde pública, capacitouse nos Países Baixos e uma
baixa proporção formou-se
em outros países da Europa,
Estados Unidos ou América
Latina.
A população aumentou 5,3% entre 1990 e 2010. Em 1990, a estrutura da população apresentava uma forma piramidal nos maiores de 30 anos e outra em menores de 25
As preparações farmaanos. Em 2010, a estrutura populacional desloca sua forma piramidal para maiores de 45 anos, mas é irregular em idades menores, com tendência estacionária nos grupos
de menores de 20 anos, relacionado com variações em fecundidade e provavelmente migrações nessas ilhas, que têm um dinâmico movimento populacional.
cêuticas e os insumos médicos
eram importados por empresas privadas e d
 istribuídos por
meio dos hospitais, consultórios e farmácias. Os medicaFinanciamento em Saúde nas Antilhas
mentos novos necessitavam registrar-se oficialmente no
Holandesas
A principal instituição que financiava a atenção à saúde
Departamento de Saúde Pública e Proteção do Meio Amera o Banco de Previdência Social, que proporcionava
biente. Contudo, era permitido às farmácias dos principais
a cobertura do seguro de doença obrigatório para os
hospitais usar medicamentos não registrados.
empregados do setor privado. Em 2001, cobria 36,4%
da população.
Conhecimento, tecnologia e informação
O Seguro Pro Pobres, que cobria 16,3% da população em 2001, por meio dos governos locais, proporcionava um seguro de atenção à saúde aos desempregados,
A informação epidemiológica atualizada, especialmente soà população de baixa renda e aos aposentados do setor
bre as doenças transmissíveis, era comunicada diretamente
privado, que careciam de cobertura de seguros.
pelas unidades de epidemiologia e pesquisa dos Ministérios
O governo de Curaçao era responsável por proda Saúde de Curaçao e San Martín.
porcionar a cobertura de seguro de doença aos emA maioria das tecnologias usadas no sistema de atenpregados governamentais e aos pensionistas do setor
ção à saúde antilhano era tecnologia de base digital, que sepetroleiro da ilha. O governo central cobria 15,4% da
população, incluída a cobertura do seguro de doença.
guia as normas internacionais, cuja utilização era facilitada
O seguro de doença privado (com uma cobertura
pela capacitação que o pessoal sanitário tinha em tecnolode 10,6%) era adquirido pelas pessoas cujos salários
gias da informação.
anuais superavam a renda máxima estabelecida como
limite para serem admitidos no seguro do Banco de
Previdência Social.
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Frequentemente, o setor privado adquiria seguros privados complementares.
Os centros de atenção à saúde prestam serviços,
Em 2008, 37% das famílias ganhavam menos de US$ 560
recebem pagamentos diretos quando cabe e emitem
por mês, mas a maioria das famílias com níveis mais altos
as faturas para as instituições de seguro corresponde educação recebiam mais de US$ 2.793. A maior desidente.
gualdade na renda e nas rendas médias mais baixas encontrou-se em Curaçao, onde a renda de 20% dos domicílios
O desenvolvimento urbano e industrial produziu um
mais prósperos era 14 vezes mais altas que os 20% mais
conjunto de efeitos secundários, como a deterioração das
pobre. Aproximadamente, 14% dos domicílios tinham renda mensal de US$ 280 (ajustados segundo o tamanho da
condições ambientais, que inclui a poluição do ar, da água e
família); esse percentual variava de 5% em Saba a 16% em
dos solos e a disposição de resíduos sólidos.
Curaçao. Aproximadamente, 32% das famílias informaram
A dengue é endêmica na ilha de Curaçao; notificouque sua renda era insuficiente para cobrir todas as despesas
se um total de 3.457 casos de dengue entre 2008 e 2010.
necessárias.
A maioria dos casos de tuberculose nas antigas Antilhas
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Depois da dissolução das Antilhas Holandesas como
Estado e da instauração de novos sistemas nacionais de saúde em Curaçao e San Martín, as ilhas enfrentam desafios de
organização e de saúde pública relacionados às novas estruturas sanitárias que estão sendo implementadas. Os desafios
para o gasto em saúde e os sistemas de saúde originam-se
na transição epidemiológica e seus problemas derivados,
como a obesidade e as doenças crônicas.
Em relação a tamanho de população e a disponibilidade de centros de saúde, quase 90% dos profissionais de
atenção à saúde estavam concentrados em Curaçao e a disponibilidade de médicos nas outras ilhas, com população de
tamanho reduzido, era escassa. Isso representa um desafio
quanto à distribuição, considerando que com a dissolução
das Antilhas Holandesas, as ilhas menores tornam-se municípios.
Curaçao tem como prioridade assistencial a construção de um novo hospital, incorporar especialistas médicos
aos recursos humanos de hospitais e consultórios ambulatoriais, além de fortalecer a atenção primária em saúde.
Nas antigas Antilhas Holandesas efetuaram-se preparativos para estabelecer a obrigatoriedade do registro
médico periódico, mas não se chegou a implantar essa
medida. O sistema de estatísticas vitais também tinha limitações, o que significou falhas e obsolescência da informação de mortalidade e outras estatísticas disponíveis no
escritório central de Curaçao. O desenvolvimento de uma
nova autoridade governamental e sanitária em San Martín
lança o desafio de estruturar o sistema de informação em
saúde nesse novo país e de fortalecer o sistema existente
em Curaçao.
A reestruturação em andamento dos sistemas de
atenção em saúde permitirá a cada país e a cada novo município enfrentar melhor os desafios futuros. Espera-se que os
sistemas de seguro de doença direcionem-se à prevenção de
doenças e à melhor cobertura da atenção em saúde. Necessitar-se-á de assessoria técnica para garantir a capacidade
nacional de realizar projetos e planos de saúde, bem como
instaurar sistemas de informação e notificação.

Holandesas foi notificada em Curaçao: 33 casos novos e
cinco mortes no período 2006-2010. Entre 1985 e 2010,
2.147 habitantes das antigas Antilhas Holandesas tiveram
resultados positivos nos exames de detecção do HIV; 57,3%
dessas pessoas eram homens e 42,7%, mulheres. A maioria
dos casos estava concentrada em Curaçao.
As doenças crônicas representam a principal carga
de morbimortalidade. Segundo a última informação disponível (1998-2000), as doenças do aparelho circulatório
foram a principal causa de morte, com uma taxa de mortalidade de 195 mortes por 100.000 habitantes (cardiopatias
isquêmicas: 51,8 por 100.000 habitantes; doenças vasculares cerebrais: 54,2 por 100.000 habitantes). As neoplasias
malignas provocaram 142,6 mortes por 100.000 habitantes
e as causas externas provocaram 38,6 mortes por 100.000
habitantes.
De acordo com os dados do último censo disponível (2001), 5,1% da população relatou ter hipertensão
(o percentual variava entre 6,7% em Saba e 3,7% em San
Eustaquio), 3,5% relatou diabetes (entre 5,5% em S. Eustaquio e 3,7% em San Martín), 2,8% indicou que padece
de asma ou bronquite crônica e 1,7% relatou ter problemas
cardíacos.
Os fatores de risco têm alta prevalência na população.
Segundo resultados de uma série de estudos realizados nas
ilhas em 2001, 69,1% da população ingeria bebidas alcoólicas de maneira habitual e a maioria das pessoas tinha maus
hábitos alimentares, com baixos níveis de consumo de verduras (57,2%) e frutas (46%). 26% realizavam habitualmente bem pouca atividade física e 16,9% fumavam.
Até outubro de 2010, o Ministério da Saúde Pública
e Desenvolvimento Social das Antilhas Holandesas situava-se em Willemstad, Curaçao. Incluía uma Direção de
Saúde Pública, uma Direção de Desenvolvimento Social,
um Escritório de Apoio e uma Inspeção de Saúde Pública.
As deliberações para colocar em funcionamento os novos
ministérios nacionais de saúde em Curaçao e San Martín
incluíam a atribuição de novas funções aos funcionários públicos do nível central e dos territórios insulares.
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Argentina

A República Argentina localiza-se no extremo sudeste da América do Sul, faz fronteira com Chile,
Bolívia, Paraguai, Brasil e Uruguai, a leste é delimitada pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Cordilheira
dos Andes. A superfície continental é de 2.791.810 km2, que se divide em cinco regiões geográficas:
noroeste, nordeste, Cuyo, centro ou região dos pampas e Patagônia. A forma de governo é representativa, republicana e federal. Sua divisão político-administrativa inclui a Cidade Autônoma de Buenos
Aires (capital da Nação e sede do Governo Federal) e 23 províncias, que, por sua vez, contam com
departamentos e municípios.

ARGENTINA

A Argentina é um país de renda média que, no período
2006-2010, seguiu desenvolvendo sua economia, a despeito
da contração temporária originada pela crise internacional
de 2008-2009.
No campo da saúde, o país conta com capacidades
amplas e fez significativos progressos, se destacando a busca
de mecanismos para articular melhor o sistema de saúde e
fortalecê-lo nos diversos níveis e setores do país.

Indicadores básicos selecionados, Argentina,
2005-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007-2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2005)
Leitos por 1.000 habitantes (2008)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Entre 2006 e 2010, o país consolidou seu processo de recuperação pós-crise política e econômica de 2001. Entre 2003
e 2009, a pobreza diminuiu de 54% para 13% e a indigência
de 27,7% para 3,5%.
Em 2003, a taxa de desocupação era de 20,7%. A partir de 2004, iniciou-se uma queda contínua e sistemática
da desocupação até atingir 7,4% no primeiro trimestre de
2011. A proporção de ocupados que recebem um salário
inferior a US$ 1 por dia caiu de 12,9% em 2002 para 0,5%
em 2009.
As taxas de alfabetização dos jovens de 15 a 24 anos
são similares em ambos os sexos, com valores próximos a
100%. Superou-se a meta de conseguir que 40% das mulheres ocupem empregos não agrícolas. Alcançou-se a razão
de 0,4 na participação de mulheres em postos hierárquicos
públicos e privados e a participação da mulher nos cargos
legislativos do Parlamento Nacional superou 30%.

Meio

3,2
4,1
94,0
99,5

por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 12,1 em 2009 (redução de 52,7%).
Em 2009, interrompeu-se a transmissão autóctone do
vírus de rubéola. Nesse ano, os dois casos notificados na
Argentina foram os últimos casos de transmissão autóctone
do vírus nas Américas. Em 2008, registrou-se o último caso
de raiva humana no país. As notificações de casos de raiva
canina decresceram paulatinamente (seis casos em 2009).
Os últimos casos de transmissão autóctone de sarampo se
detectaram em 2000, em Córdoba. No período de 2008 a
2011 ocorreram vários casos de sarampo importados.
Em 2009, 81,4% da população adulta referia ter
controlado a pressão arterial nos últimos dois anos. Entre
2005 e 2009, o controle da glicemia em pacientes diabéticos aumentou de 69,3% para 75,7%. Em 2009, o consumo
de tabaco em maiores de 18 anos era de 27,1% (2,6% de
redução em relação a 2005) e a exposição à fumaça de tabaco alheio reduziu-se para 40,4%. O teste de detecção de
HIV é realizado em 90% das grávidas e 80% das infectadas recebem antirretrovirais para prevenir a transmissão
vertical do HIV.

ambiente e segurança humana

As condições de saneamento seguem melhorando. Em
2010, 83,9% da população acessava a água da rede pública (79,7% na região metropolitana e 94,3% na Patagônia).
Atualmente, 74% dos municípios dispõem de planos municipais de gestão de resíduos sólidos.
Trabalha-se a segurança no trânsito viária por meio
de advocacy e mecanismos que incluem o Convênio Federal sobre Trânsito e Segurança no Trânsito e a criação da
Agência Nacional de Segurança no Trânsito.

A

40,1
13,0
97,7
75,7
7,0
12,1
55,0

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O Ministério da Saúde elaborou o Plano Federal de Saúde
2010-2016 e criou-se a Direção de Promoção da Saúde e
Prevenção e Controle de Doenças Crônicas, para abordar
intersetorialmente esse problema de importância crescente.
Em 2010, reestabeleceu-se a Direção Nacional de Saúde
Mental e Vícios e promulgou-se a Lei Nacional de Saúde
Mental.
Fortaleceu-se a proteção social, com a colaboração de
conjunto de entidades que administram os seguros sociais

saúde e suas tendências

A esperança de vida ao nascer aumentou, atingindo 75,7
anos em 2010. A taxa de mortalidade infantil caiu de 25,6

51

ARGENTINA

(obras sociais), em diferentes
Estrutura da população por idade e sexo, Argentina, 1990 e 2010
níveis e em diversos grupos
1990
2010
populacionais. No último
quinquênio, aumentaram notavelmente os recursos financeiros investidos em saúde,
atingindo 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2008.
O setor saúde compõese por vários sistemas e instituições, incluindo 24 sistemas provinciais, obras sociais
nacionais e provinciais, de
Fonte: Assuntos Econômicos e Sociais Divisão de População, Nações Unidas, 2011.
Entre 1990 e 2010, a população aumentou 25,1%. Neste período, a forma piramidal da população deslocou-se para os maiores de 35 anos, destacando o aumento de
mulheres acima de 80 anos e relativa semelhança nas faixas etárias menores de 35 anos (evolução estacionária), relacionada com a queda da fecundidade e mortalidade
outros setores do governo, o
das últimas décadas.
Instituto Nacional de Serviços Sociais para Aposentados
e Pensionistas; bem como várias empresas seguradoras de
Garantia de cobertura no Sistema de Saúde
medicina pré-paga e de coparticipação (fundos mútuos).
Argentino
Esse complexo sistema de proteção social garante a coberO sistema público de saúde da Argentina oferece uma
cobertura básica de serviços à qual têm direito todos
tura de atenção à saúde aos diversos grupos de população.
os habitantes do país, ainda que estejam cobertos pela
Merecem destaque, ainda, as ações de saúde materno-inseguridade social ou por seguros privados.
fantil (Plano Nascer) e de acesso a medicamentos essenciais
Em 2011, o setor público prestava serviço a toda
(Programa Remediar).
população (100%), as obras sociais nacionais aos traEm 2008, criou-se o Programa Nacional de Câncer
balhadores formais e seus familiares dependentes
de Colo Uterino e em 2011, introduziu-se a vacina contra
(38,8%), o Instituto Nacional de Serviços Sociais para
Aposentados e Pensionistas, mais conhecido pela sigla
o vírus do papiloma humano para as meninas de 11 anos.
PAMI, a esse segmento da população com seus cônNo período 2007-2010, observou-se o fortalecimento dos
juges e filhos (8,3%), as obras sociais provinciais aos
serviços de reabilitação e a execução do Programa Federal
empregados públicos e aposentados provinciais e seus
de Lazer e Desporto para as Pessoas com Deficiência.
familiares dependentes (13,7%) e o subsetor privado
aos associados voluntários (9,0%). Essa cobertura deConhecimento, tecnologia e informação
talha-se numa lista de bens e serviços destinados à
prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento médico e
odontológico, que se encontra no Programa Médico
Fortaleceu-se o uso de tecnologia da informação, com inObrigatório.
terligação de diversas entidades relacionadas ao setor saúde,
A Autoridade Sanitária Nacional deve garantir o
e a produção anual de informação científica. A produção
acesso da população ao Programa Médico Obrigatócientífica de instituições argentinas, registrada no Science
rio, bem como regular e controlar o cumprimento
Citation Index, alcançou em 2008 um total de 7.928 docudas obrigações e a qualidade dos serviços prestados
por parte das obras sociais (seguridade social) e da
mentos, com um crescimento anual superior a 20%.
medicina pré-paga (setor privado). O subsetor público também garante o seguro à população por meio
de planos, programas e leis específicas, como o PlaPRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
no Nascer, que consiste num seguro público de saúde
para a população materno-infantil sem cobertura, e o
Apesar dos avanços, 23,5% da população indígena ainda
Programa Remediar, que garante o acesso a medicamentos essenciais.
possui necessidades básicas insatisfeitas, em comparação
O Programa Médico Obrigatório inclui a cobertucom 14,3% da população nacional. Em 2005, em algumas
ra
de
procedimentos de alto custo e baixa incidência
comunidades indígenas, o percentual de analfabetismo supor meio da Administração de programas especiais
perava 20%.
que são financiados pelo Fundo Solidário de RedistriA transformação da mata nativa em terras para a agribuição.
cultura contribuiu para o desmatamento intenso em algu80+
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mas áreas, deteriorando as condições do ambiente, o que
somado às mudanças climáticas (com derretimento de glaciares e aumento de chuvas) repercutiu na economia do país
e na saúde da população. Em alguns setores rurais, mantêmse condições limitadas de saneamento (especialmente água
potável e ligação a redes de esgoto).
As situações de emergência e desastres mais recorrentes correspondem a nevascas intensas, incêndios florestais, períodos de secas e inundações. Durante 2007 a zona
norte da Patagônia foi afetada por uma seca que provocou
a morte de 800.000 cabeças de gado e estima-se que foram
perdidas entre 15 e 20 milhões de toneladas de grãos. As
erupções do vulcão Chaitén, em 2008, e do vulcão Puyehue,
em 2011, causaram nuvens de cinzas que afetaram três províncias, produzindo danos econômicos associados à piscicultura, pecuária e turismo.
Entre 1990 e 2008, a mortalidade materna não mudou significativamente, oscilando entre 40 a 42 mortes anuais por 100.000 nascidos vivos, com importantes diferenças
entre e dentro das províncias (é duas a três vezes mais alta
nas províncias mais pobres, quando comparada à média
nacional). Em 2009, a mortalidade materna aumentou em
38,5% (devido à influenza A H1N1). Apesar da redução
da mortalidade infantil (12,1 por 1.000 nascidos vivos em
2009), ela cairia mais expressivamente se houvesse ações focadas nas suas causas evitáveis, especialmente nas afecções
originadas no período perinatal (49,3%). A mortalidade infantil varia entre 8,3 e 24,2 por 1.000 nascidos vivos nas
províncias de nível extremo.
Persistem algumas doenças transmissíveis preveníveis
relacionadas à transmissão vetorial e às zoonoses, destacando-se o dengue (que é epidêmico), os focos residuais de
malária e re-emergências ocasionais de febre amarela selvagem. A hanseníase permanece um problema de saúde pública (354 casos notificados em 2010). A epidemia de HIV
é do tipo concentrada, com uma prevalência estimada de
0,4% das pessoas maiores de 15 anos (prevalência de 12%
em homens que fazem sexo com homens, 6,1% em usuários
de drogas, 5% em trabalhadoras sexuais e de 24 a 34% em
transexuais). Em 2009, notificaram-se 11.000 casos novos
de tuberculose (taxa de 26,6 por 100.000 habitantes). Em
2010, estimou-se que mais de seis milhões de habitantes

sofriam de transtornos mentais, salientando-se que há 1,6
milhões com depressão e 1,7% sofre com abuso ou dependência do álcool.
As doenças crônicas não transmissíveis causam 80%
das mortes (2008), desse total 33% são causadas por d
 oenças
cardiovasculares e 20% por câncer. Mantém-se uma alta
proporção de fatores de risco na população: inatividade física (68,9%), sobrepeso (64,2%), obesidade (29,7%), hipertensão arterial (36,7%) e tabagismo diário (23,6%).
Em 2009, a taxa de mortalidade por causas externas
foi de 47,04 por 100.000 habitantes. Do total das mortes
por causas externas (18.868 mortes), os acidentes representaram 55% (a maioria de trânsito). Destacam-se importantes condutas de risco no trânsito, incluindo a falta de uso de
cinto de segurança e o consumo alcoólico antes de dirigir.
A grande multiplicidade e diversidade de instituições
que conformam o sistema de proteção social e de atenção à
saúde representa um desafio para o exercício da função gestora por parte da autoridade sanitária e dificulta a obtenção
de uma maior integração e coordenação de um setor saúde
segmentado, fragmentado e heterogêneo.
Nos próximos cinco anos, espera-se que o país continue o progresso econômico, social e democrático. Apesar
dos esforços em direção à maior equidade na saúde, continuarão existindo iniquidades e desigualdades entre diversos
grupos da população, em detrimento de grupos marginais.
O que implica priorizar a melhoria das condições de saúde
nas províncias do norte e a zona marginal da área metropolitana.
A fragmentação dos serviços de saúde permanece
como um dos maiores desafios na organização da atenção
médica e de serviços sociais, especialmente frente ao crescente envelhecimento da população e ao aumento das doenças crônicas e deficiências.
À medida que se fortaleça a função gestora nos diversos níveis, espera-se que aumente a integração e o fortalecimento das diversas entidades do sistema de saúde.
Adicionalmente, será necessário garantir uma maior sustentabilidade financeira ao setor, com distribuição mais equitativa de recursos e melhora do desempenho nos diversos níveis de decisão e ação do país, a fim de construir um sistema
de saúde mais eficiente e equitativo.
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Aruba

Aruba é uma ilha localizada nas Antilhas Menores no Caribe, a aproximadamente 32 km da costa da
Venezuela, que junto com Bonaire e Curaçao integra o grupo de três ilhas holandesas do Sotavento.
Tem uma superfície 180 km2 (31 km de comprimento e 8 km de largura). É um país autônomo dentro
do Reino dos Países Baixos, cuja Rainha é a Chefe de Estado e o Governador de Aruba, seu Representante, enquanto o Primeiro-Ministro de Aruba é o Chefe de Governo. A divisão político-administrativa
inclui a capital Oranjestad e oito distritos administrativos.

ARUBA

Aruba é um pequeno país, com uma economia ativa e aberta,
que depende fundamentalmente da atividade bancária e do
turismo internacional. O crescimento da população da ilha
é atribuído tanto ao crescimento natural como à imigração.
O Plano de Desenvolvimento Nacional 2003-2007
incluiu metas e ações específicas para o Ministério da Saúde e Meio Ambiente, que permanecem como um desafio.
Entre 2006 e 2010, a situação sanitária continuou melhorando, com grande cobertura da atenção materno-infantil e
uma diminuição progressiva da mortalidade, destacando a
ausência de mortes maternas, uma baixa mortalidade infantil e a redução de doenças imunopreveníveis.

Indicadores básicos selecionados, Aruba, 20062010
Indicador
Valor
População 2010 (milhares)
107,8
Pobreza (%) (2009)
...
Taxa de alfabetização (%) (2009)
99,4
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
75,5
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007)
4,7
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
9,3
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
0,0
(2006-2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2006)
1,3
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
3,2
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
98,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)
100,0

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

Aruba encontra-se fora da zona de furacões, ainda
que frequentemente experimente efeitos marginais da passagem das tormentas tropicais. Contudo, vigiam-se bem de
perto os alertas de furacões e inundações na região e existem
programas de preparativos para casos de desastre.

e desigualdades em saúde

A renda mensal per capita proveniente do emprego em Aruba foi de US$1.543 em 2006, mesmo as pessoas no decil de
rendas mais baixas ganharam US$ 562 por mês, enquanto
que aqueles que estavam no decil mais alto recebiam US$
2.778.
Em 2009, a alfabetização nos adultos atingiu 99,4%
(99,3% entre homens e 99,5% entre mulheres). Nesse mesmo
ano, o coeficiente de matrícula total líquida no ensino primário foi de 96,8% (95% entre meninos e 98,4% entre meninas)
e a taxa de conclusão do ensino primário chegou a 94,8%.
Em 2006, havia 34 escolas de nível primário, 13 escolas secundárias e duas instituições de ensino superior. O índice de
paridade dos gêneros no ensino primário e secundário era
próximo de 1,0, mas era de 1,4 para a educação terciária.

Meio

A

saúde e suas tendências

A cobertura de atenção à saúde materna manteve-se universal, especialmente na atenção ao parto. A atenção prénatal é prestada por um médico clínico geral, uma parteira
ou um ginecologista, segundo o conselho do médico. Não se
registraram mortes maternas no período 2006-2010. Houve 44 mortes de menores de um ano entre 2007 e 2010
(com uma taxa de mortalidade infantil de 9,3 mortes por
1.000 nascidos vivos). As principais causas de morte foram
transtornos originados no período perinatal.
Mesmo havendo surtos de cólera em outras localidades do Caribe, Aruba não notificou casos dessa doença
entre 2006 e 2010. Houve 36 casos confirmados de gripe
A (H1N1) em 2009. Nesse ano, negou-se entrada em vários portos no Caribe a um cruzeiro com casos de gripe A
(H1N1) a bordo. Aruba recebeu o navio e o Departamento
de Saúde Pública do país, em colaboração com outros órgãos, implantou as medidas de saúde pública necessárias de
forma efetiva.

ambiente e segurança humana

Aruba não tem nenhuma fonte natural de água doce potável e são bem escassas as chuvas. Por isso, obtém-se água
potável por meio da dessalinização da água do mar. A água
destilada, que é distribuída por rede de água encanada, é
segura para o consumo e chega a todos os habitantes.
A companhia de água e energia, que realiza os processos de dessalinização e distribuição, possui uma instalação
dessalinizadora, que é a segunda maior do mundo em tamanho e abastece de água potável e eletricidade os habitantes
e as empresas da ilha.
Aruba tem uma cobertura de abastecimento de água e
saneamento de 100% das residências e empresas. O sistema
de esgoto de Aruba é adequado e todos os domicílios têm
sua própria fossa séptica

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

A Lei de Saúde Pública de Aruba, vigente desde 1989,
estabelece a vigilância da qualidade da saúde pública e a
atenção médica na ilha, com o objetivo de promover a saúde da população. A legislação ordena ao Departamento de
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Saúde Pública vigiar, controEstrutura da população por idade e sexo, Aruba, 1990 e 2010
lar e inspecionar diferentes
1990
2010
aspectos da atenção à saúde.
Desde 2008, o Departamento
de Saúde Pública trabalhou
na revisão e atualização das
políticas e regulamentos sanitários.
Em 2007, o gasto anual
em saúde foi de US$ 215,7
milhões, representando aproximadamente de 8,4% do
A população aumentou 69,8 % entre 1990 e 2010. Em 1990, a estrutura da população apresentava uma forma piramidal nos maiores de 30
Produto Interno Bruto (PIB).
anos e outra menos pronunciada em menores de 20 anos, se destacando uma maior proporção da população no grupo da quarta década de
vida, relacionado a mudanças mistas de fecundidade e migrações das últimas décadas. Em 2010, essa estrutura se desloca para idades maiores
O financiamento para o setor
e há diminuição de população nos grupos de menor idade, relacionado a uma queda da fecundidade e a baixa mortalidade (evolução
estacionária).
da saúde provém do governo
de Aruba (52,4%), dos prêmios pagos pelos empregadores e pessoas inscritas no AZV (seguro geral de saúde,
A abordagem multissetorial do consumo de
em holandês Algemene Ziektekostenverzekering) e de outras
drogas ilícitas em Aruba
O uso de drogas ilícitas, além do tráfico e do comérfontes, como organizações públicas, empresas, doadores incio dessas, é motivo de grande preocupação para as
ternacionais e particulares.
autoridades da ilha. Aruba é um conveniente ponto de
Em 2010, dispunha-se de um médico geral por 2.560
transbordo de drogas ilegais, facilitando que estejam à
habitantes. A relação entre os cirurgiões gerais e a população
disposição dos residentes a baixo custo.
em 2010 era de um por 21.520, e a relação correspondente
Em 2008, aproximadamente, 10% da população
aos psiquiatras era de um por 35.867 habitantes. Os prestotal declarou que havia usado drogas ilegais e 4% da
população apresentava transtornos psiquiátricos assotadores de assistência sanitária são contratados pelo AZV,
ciados ao uso de drogas.
incluindo todos os médicos da atenção primária, os especiaAproximadamente 400 a 500 usuários de drogas,
listas, a maioria dos dentistas, os fisioterapeutas e as parteiras.
os denominados “chollers,” são pessoas sem teto. Associado a isso, o Plano de Segurança Nacional de AruConhecimento, tecnologia e informação
ba para 2008-2012, refere-se ao tráfico e comércio internacionais de drogas e os efeitos sobre a segurança
da comunidade, como a quarta de seis sérias ameaças
A Unidade de Epidemiologia e Pesquisa do Departamento
para a segurança nacional e, desse modo, convoca a
de Saúde Pública realiza diversas funções como a reunião
todos os setores a participar do controle desse prorotineira da informação sanitária, vigilância epidemiolóblema.
gica, investigação de surtos e fornecimento de dados para
Por sua parte, o Ministério da Saúde coordena o
apoiar a avaliação das necessidades, formulação de políticas,
controle de drogas ilegais com políticas destinadas a
pesquisa, inquéritos e atividades de promoção da saúde. A
deter a dependência mental, social e física associada
ao consumo de drogas.
Unidade fornece também informação para o setor médico,
Paralelamente, a Fundação Antidroga de Aruba é a
por meio da elaboração e difusão de boletins periódicos.
organização não governamental mais ativa na prevenção do consumo de drogas. Realiza campanhas de sensibilização, conferências e programas para os jovens, os
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pais e os trabalhadores.
80+

80+

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9
0-4

0-4

12

10

8

6

4

2

0

0

2

PORCENTAGEM

4

6

MULHERES

HOMENS

Existem desigualdades importantes quanto à renda familiar.
Em 2010, a metade das famílias (50,5%) tinha renda mensal entre US$ 1.681 e US$ 5.040, 28,7% entre US$ 841 e
US$ 1.680 e 12,2% das famílias ganharam US$ 840 ou menos. Um percentual inferior a 10% das famílias ganharam
mais de US$ 5.000 por mês.
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O desemprego persiste como uma situação complexa,
particularmente nos jovens. A proporção de cidadãos em
idade de trabalhar que estavam empregados em 2007 era de
62,4%; enquanto que o percentual de jovens (15 a 24 anos
de idade) que trabalhavam era de 23,3%.
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Entre 2006 e 2010, houve três surtos graves de dengue em Aruba, sendo o maior surto em 2006, com 1.486
casos confirmados; em 2010, houve 617 casos. No período
2005-2010, notificaram-se 116 casos novos de infecção por
HIV (75,9% em homens e 24,1% em mulheres); sendo o
grupo de 25 a 44 anos de idade (50 homens e 17 mulheres)
o mais afetado. No mesmo período, registraram-se 39 casos
de tuberculose pulmonar.
As doenças do sistema circulatório, as neoplasias malignas e as causas externas tiveram as mais elevadas taxas de
mortalidade (ajustadas de acordo com a idade) entre 2005 e
2009. As doenças crônicas representam a principal causa de
morbimortalidade. A mortalidade por cardiopatia isquêmica foi 37,6 por 100.000 habitantes (48,2 em homens e 28
em mulheres) nesse período. As neoplasias malignas foram
a segunda causa de morte. O diabetes provocou 31,5% do
total de mortes.
No período 2000 a 2009, as principais neoplasias malignas nos homens foram os tumores malignos da traqueia,
dos brônquios e do pulmão (70,2%), enquanto que quase
todas as mortes por neoplasias (97,8%) nas mulheres foram causadas pelo câncer de mama. Os tumores malignos
da traqueia, dos brônquios e do pulmão causaram 13,9%
das mortes.
Em 2006, a prevalência de diabetes na população de
25 a 64 anos era de 8,3% e a prevalência de hipertensão
arterial era de 19,8% nos homens e 12,2% nas mulheres
dessa faixa etária. A prevalência de fatores de risco era elevada. Em 2006, 77% dos adultos de 25 a 64 anos de idade
tinham excesso de peso ou obesidade (82,8% nos homens
e 72,5% nas mulheres). Bem como 38,3% dos adultos entre 25 e 64 anos de idade relatavam ter bebido nos últimos
30 dias (52,9% dos homens e 26,6% das mulheres). Havia escassa participação em atividades esportivas nas escolas; calcula-se que 27% dos estudantes no ensino primário
praticavam esportes somente um dia na semana ou menos.
70% da população adulta relatavam não participar em atividades físicas no lazer e 60% não realizava nenhum tipo de
atividade física.

Nos últimos anos, ocorreu um aumento do número
de casas geriátricas privadas. Contudo, e dada a carência de
regulamentação, há incerteza acerca da qualidade do atendimento proporcionado nessas instituições.
Aruba não tem uma escola nacional de medicina e os
profissionais da saúde são capacitados principalmente nos
Países Baixos, Estados Unidos e Costa Rica. Há duas instituições estrangeiras de ensino de medicina em Aruba, mas
seus graduados não podem exercer a profissão na ilha. Além
disso, Aruba está altamente exposta à emigração profissional, em particular, porque os profissionais que estudam e se
graduam no exterior tendem a lá permanecer, pois há mais
opções profissionais e os salários são mais altos.
As doenças do sistema circulatório permanecem
como uma importante prioridade de saúde pública, pois
constituem as principais causas de morte e adoecimento na
população adulta, com alta proporção de fatores de risco na
população. Contudo, esse problema e suas causas relacionadas ao estilo de vida podem ser abordados com medidas
efetivas de prevenção e controle, por meio de ações setoriais
ou da população, as quais podem ter um eventual grande
impacto.
O Plano de Desenvolvimento Nacional 2003-2007
incluiu metas e ações específicas para o Ministério da Saúde e Meio Ambiente, que permanecem como um desafio.
O sistema de seguro geral de saúde proporciona cobertura
universal e, embora exista uma rede de prestação de serviços
de saúde bem organizada, os custos elevados constituem um
problema.
Há um predomínio da atenção secundária e terciária sobre a atenção primária e dos serviços de curativos
gerais sobre a atenção preventiva. No futuro, espera-se
continuar atribuindo prioridade à promoção da saúde, à
prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, ao financiamento e redução dos elevados custos da atenção à saúde e a melhorar a disponibilidade de
profissionais de saúde capacitados em todos os níveis de
atenção à saúde.
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A Comunidade das Bahamas é um arquipélago de aproximadamente 700 ilhas e 2.400 abrolhos,
que ocupam uma superfície de 13.878 km2 e se espalham no Oceano Atlântico a pouca distância
do litoral sudeste da Flórida e a nordeste de Cuba. Suas principais ilhas são Gran Bahama e New
Providence, onde se localiza a capital, Nassau. Obteve sua independência do Reino Unido em 1973,
constituindo-se numa democracia parlamentar baseada no modelo de Westminster. A Rainha britânica é a chefe de Estado, representada localmente pelo Governador Geral. Bahamas divide-se politicamente em um distrito central - Nueva Providencia - e 32 distritos locais.
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O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é dos mais altos
da região, atingindo US$ 20.312 em 2009. Os setores que
mais contribuem com o PIB são os de turismo e os serviços
financeiros.
A atenção à saúde é financiada via receitas tributárias
gerais, seguros de doença e pagamentos diretos dos cidadãos. Em 2009, o gasto total em saúde representou 7,2% do
PIB (US$ 1.558 per capita). Em 2008, o gasto público foi
equivalente a 3,4% do PIB e US$ 771 per capita. O gasto
privado representou 52,3% da despesa total.
A esperança de vida aumentou entre 1980 e 2008, de
64,3 para 71,0 anos nos homens e de 72,1 para 76,7 anos
nas mulheres. O país destinou recursos consideráveis para
abordar os determinantes sociais da saúde, ao mesmo tempo em que procurou prestar uma atenção à saúde de alta
qualidade e acessível para toda a população.

Indicadores básicos selecionados, Bahamas, 20012010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
353,7
Pobreza (%) (2001)
9,3
Taxa de alfabetização (%) (2005)
95,8
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
75,4
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
5,5
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008) 17,9
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
-Médicos por 1.000 habitantes (2002)
1,7
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
3,1
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
99,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)
99,0

A segurança no trânsito tem sido trabalhada por meio
de iniciativas para melhorar rodovias com assistência financeira multilateral.
A vigilância de alimentos é realizada por meio de inspeções em matadouros, amostragem e testes de produtos
enlatados em portos de entrada e inspeções de estabelecimentos alimentares. A lei exige que quem trabalhe com
produção, armazenamento, transporte ou cuidado de alimentos possua a devida certificação.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

A renda econômica da população aumentou, ainda que sua
distribuição continue desigual. O coeficiente de Gini de
renda em 2009 foi 44%.
Em 2001, a pobreza atingia 9,3% e 5,1% dos domicílios estavam abaixo da linha anual de US$ 2.863 por pessoa.
Em 2005, a alfabetização entre adultos era de 95,8%
(95,0% em homens e 96,7% em mulheres). A frequência à
escola é obrigatória entre cinco e 16 anos; o ensino primário
e secundário público são gratuitos e universais. Durante o
ciclo escolar 2006-2007, a taxa de matrícula foi 97,2%. O
gasto com educação representou 18% do gasto público e
4,8% do PIB.

Meio

A

saúde e suas tendências

Em 2008, 94% das grávidas receberam atenção pré-natal,
com 6,5 consultas em média. Houve três mortes maternas e
a prevalência de baixo peso ao nascer foi de 11,6%. A mortalidade infantil foi 17,9 por 1.000 nascidos vivos.
A dengue, a malária e a febre amarela não são endêmicas. Durante o período 2006-209, os programas de controle de vetores se centralizaram na erradicação e controle
do Aedes aegypti e Anopheles. Em 2006, notificaram-se 19
casos importados de malária, sem mortalidade associada.
Em 2008, notificou-se um caso de dengue.
Não foram notificados casos de poliomielite, difteria,
sarampo nem tétano neonatal durante o período 2006-2008
e notificou-se um caso de meningite por H. influenzae em
2006. O sucesso é atribuído a uma cobertura de vacinação
superior a 95%.
Em 2007, a prevalência de infecção por HIV entre
doadores de sangue foi 0,4% e entre pessoas em tratamento de doenças sexualmente transmissíveis foi 3,9%, menor
do que em 2006 (5,3%). A partir de 1997, diminuiu a incidência da Aids e também as diferenças entre homens e
mulheres.
No período 2006-2008, os novos casos de tuberculose
flutuaram entre 64 e 49 ao ano. Em 2006, houve 17 mortes,

ambiente e segurança humana

Em 2009, 93,6% da população tinha acesso a fornecimento
de água por meio de ligações domiciliares e outras tubulações
aceitáveis. A população sem acesso a sistemas por tubulação
(6,4%) dependia de poços, tanques de águas pluviais e outros.
A maioria das moradias (81%) dispunha de privadas
com descarga para um bueiro ou fossa séptica e 13% estavam ligadas ao sistema de esgoto. Das restantes, 4,5% utilizavam latrinas e 1,1% não dispunham de privada.
O Departamento de Serviços de Saúde Ambiental é
responsável por eliminar os resíduos sólidos em vários aterros, ainda que algumas comunidades rurais utilizem aterros
de lixo a céu aberto.
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mas em 2008 houve apenas
sete. As taxas de coinfecção de
tuberculose e HIV foram de
50% em 2006 e 35% em 2008.

Políticas

Estrutura da população por idade e sexo, Bahamas, 1990 e 2010
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O sistema de saúde integra-se por um setor público
e um privado com fins lucrativos. Suas instituições mais
A população aumentou 35,3% entre 1990 e 2010. Em 1990, a estrutura da população apresentava uma forma piramidal em maiores de 25 anos, com relativa semelhança
importantes são o Ministério
em faixas etárias menores. Em 2010, a pirâmide se desloca para idades maiores e há relativa semelhança nas faixas etárias menores de 50 anos (tendência estacionária),
pela estabilização da baixa fecundidade e mortalidade nas últimas cinco décadas.
da Saúde, o Departamento de
Saúde Pública e a Autoridade
de Hospitais Públicos.
O sistema público (com 87% dos leitos) é responsável
A Autoridade de Hospitais Públicos
por prestar a maioria dos serviços assistenciais à população
O Ministério da Saúde é responsável pela política e
planejamento sanitários, a regulamentação e a vigilânpor meio de uma rede de estabelecimentos, que inclui 95
cia, a elaboração e a colocação em prática dos proconsultórios e três hospitais. Os serviços de atenção à saúde
gramas nacionais e a prestação dos serviços de saúde.
preventiva e primária são prestados nos consultórios sob a
A Autoridade de Hospitais Públicos foi criada
responsabilidade do Departamento de Saúde Pública (exem 1998 para assumir a gestão e o desenvolvimenceto na Grande Bahama), enquanto que a atenção terciária
to dos três hospitais do governo (Hospital Princess
é prestada em hospitais tutelados pela Autoridade de HosMargaret, Centro de Reabilitação Sandilands e Hospitais Públicos.
pital Rand Memorial). É regida por um conselho que
presta contas ao Ministro e um diretor gerente que
Segundo a pesquisa de Gastos Familiares de 2006,
atua como chefe de operações e apresenta relatórios
36,2% dos habitantes tinham seguro de doença privado e
ao conselho.
seu custo mensal era de US$ 160,00 por pessoa. Em 2010, a
Compete à Autoridade comprar, locar, adquirir,
capacidade hospitalar total (pública e privada) incluía 1.054
manter e eliminar terrenos ou propriedades. Bem
leitos, ou seja, uma disponibilidade de três leitos por 1.000
como é seu encargo o planejamento e gestão dos serviços compartilhados, incluídos os Serviços Nacionais
habitantes.
Médicos de Emergência, a Autoridade Nacional AntiO principal prestador privado de serviços de interdrogas das Bahamas e a Direção de Gestão de Matenação se localiza em Nassau e oferece atenção primária,
riais, responsável pela compra de materiais cirúrgicos
secundária e terciária. Nessa cidade também se encontra
descartáveis. Por último, delegou-se à Autoridade de
um estabelecimento de 12 leitos, com três destinados a cuiHospitais Públicos a responsabilidade de administrar
dados coronários e quatro para telemetria. O país também
os consultórios comunitários da Grande Bahama.
conta com 291 consultórios privados de acesso direto.
O Ministério da Saúde se encarrega da regulamenpsicose. Nele estão cobertos os maiores de 65 anos que recetação e controle farmacêutico e a Autoridade Nacional
bem pensão, pessoas deficientes, menores de 18 anos e estuAntidrogas encarrega-se do registro de distribuidores fardantes em tempo integral menores de 25 anos.
macêuticos e de medicamentos fornecidos por eles. No Formulário Nacional de Medicamentos constam aproximadaConhecimento, tecnologia e informação
mente 1.051 produtos.
O Plano Nacional de Medicamentos de Venda com
As assinaturas telefônicas aumentaram de 47,9 por 100 haReceita objetivou executar estratégias para combater doenças
bitantes em 2000 para 142,7 em 2009, presumidamente por
crônicas, melhorando o acesso a medicamentos com receita
acesso a telefonia celular. O progresso em acesso a serviços
e reduzindo seu custo. O Plano abrange 11 doenças: artrite,
de internet tem sido lento. Em 2009, somente 33,9% de
asma, câncer (mama e próstata), diabetes, depressão, glaucoma, hipercolesterolemia, cardiopatia isquêmica, hipertensão e
habitantes informaram que os utilizavam.
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

tificaram-se 330 mortes na faixa etária de 25 a 44 anos de
idade. A mortalidade específica em homens foi de 414,1
por 100.000 e em mulheres foi de 215,3 por 100.000.
As principais causas de morte em homens foram:
infecção por HIV/Aids, agressões, acidentes de transporte
terrestre, cirrose e outras doenças crônicas do fígado e afogamento acidental. Em mulheres foram: infecção por HIV/
Aids, câncer de mama, doença hipertensiva, cardiopatia
pulmonar e doenças osteomusculares.
Em 2007, as afecções crônicas predominaram em
pessoas de 45 a 64 anos. Notificaram-se 510 mortes (796,9
por 100.000). A mortalidade específica em homens (1.059
por 100.000) foi quase o dobro do que em mulheres (599,5
por 100.000). As causas em homens foram: infecção por
HIV/Aids, doença hipertensiva, cardiopatia isquêmica, doenças vasculares cerebrais e diabetes. As causas em mulheres foram: câncer de mama, infecção por HIV/Aids, doença
hipertensiva, doenças vasculares cerebrais e cirrose e outras
doenças crônicas do fígado.
Em 2007, as causas mais frequentes de mortalidade
entre as pessoas maiores de 65 anos foram hipertensão, cardiopatia isquêmica, doenças vasculares cerebrais, diabetes e
câncer de próstata.
Para cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM) relacionados à redução de mortalidade
de lactantes e crianças, será necessário fortalecer o sistema
de referência, melhorar as competências clínicas e culturais
dos prestadores de serviços e promover a educação sobre a
saúde e o bem-estar.
Junto com a manutenção das conquistas obtidas, há
desafios a enfrentar entre os quais se destacam: o aumento
dos traumatismos não intencionais e intencionais (homicídios) e as doenças crônicas devidas ao modo de vida, a
capacidade limitada do setor para proteger a população de
imigrantes e a fragmentação de serviços. Esses problemas
representam dificuldades para a sustentabilidade do sistema
de saúde, razão pela qual se precisa fortalecê-los e redobrar
os esforços para enfrentá-los.

Entre 2006 e 2008, o desemprego aumentou de 7,6% para
8,7%. A crise econômica mundial contribuiu para aumentá-lo para 14,2% em 2009. Nesse ano, o maior desemprego registrou-se entre adultos menores de 25 anos de idade
(32%). Nas comunidades rurais, o desemprego (9%) foi inferior à média do país.
Segundo a Pesquisa de Gastos Familiares 2004, os
mais pobres relataram menos doenças (7%) do que a média do país (12%), mas viram-se mais afetados por traumatismos intencionais e acidentais. Os traumatismos por
acidentes automobilísticos foram duas vezes maiores nesse
grupo do que na população geral. O custo e a falta de tempo
foram mencionados como barreiras de acesso aos serviços
entre os mais pobres (3% e 8%, respectivamente) mais do
que na população geral (1% e 1,4%, respectivamente). Os
residentes em áreas rurais relataram ter tido menos doenças
nas semanas prévias à pesquisa.
As doenças transmitidas por alimentos e a gastroenterite permanecem como desafios. Em 2007, a incidência
foi de 464 por 100.000 habitantes. Em 2004, o Ministério
da Saúde assumiu a responsabilidade por capacitar e certificar as pessoas que manipulam alimentos. Em 2009, capacitaram-se 21.670 pessoas.
Bahamas é vulnerável à mudança climática. Em 2007,
previu-se que a subida de um metro do nível do mar afetaria
11% de massa territorial. As temperaturas ascendentes, por
outro lado, danificariam os recifes coralinos que albergam
muitas espécies de peixes e organismos. Prevê-se um aumento de ciclones tropicais em número e intensidade.
As crianças de cinco a 14 anos apresentaram uma
mortalidade de 33,5 por 100.000. As principais causas também foram lesões. A pesquisa sobre prevalência do consumo
de drogas revelou que uma proporção desse grupo começava a consumir bebidas alcoólicas e maconha bem precocemente, com uma prevalência do consumo aos 11 anos de
28,9% e 4,7%, respectivamente.
As lesões dominaram também o perfil de morbimortalidade na faixa etária entre 15 e 24 anos. Em 2007, no-
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Barbados é o país mais oriental do Caribe. É uma ilha de coral que tem uma superfície terrestre de
430 km2, com 34 km de comprimento e 23 km de largura. Seu terreno é geralmente plano. Com
um clima tropical, os perigos naturais mais relevantes são os furacões e as tormentas tropicais, com
suas marés ciclônicas e inundações associadas. A capital do país é Bridgetown e ele se divide administrativamente em 11 distritos. Barbados tornou-se independente do Reino Unido em 1966 e é uma
democracia parlamentar pertencente à Comunidade das Nações.

BARBADOS

Durante o período 2006-2010, o país melhorou sua situação na saúde, experimentou um aumento na esperança de
vida ao nascer e diminuiu a mortalidade infantil, efeitos de
um progresso no nível de vida da população e na garantia de
acesso à saúde. Por sua vez, o Programa Ampliado de Imunização (PAI) continua reduzindo a incidência de doenças
imunopreveníveis.
Existe maior consciência pública sobre o papel desempenhado pelas questões ambientais na manutenção de
uma população saudável e instituíram-se programas para
abordar as principais questões de saúde pública do país.
As doenças crônicas não transmissíveis são um desafio importante, o qual se começou a enfrentar com diversas
iniciativas.

Indicadores básicos selecionados, Barbados,
2009-2010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

e desigualdades em saúde

Em 2010, o Governo de Barbados, em conjunto com o
Banco de Desenvolvimento do Caribe, realizou uma avaliação da pobreza e das condições de vida da população nacional. Essa pesquisa foi o primeiro estudo desse tipo no país,
desde que se realizou em 1997 o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre a pobreza em Barbados. Nessa pesquisa, estimou-se que 13,9% da população se
encontravam em condição de pobreza. Os resultados do estudo permitiram obter informação relevante para direcionar
as políticas de redução da pobreza e os programas sociais
relacionados ao tema.
O Relatório sobre Desenvolvimento Humano de
2010 (PNUD) ratificou que, pelo seu grau de desenvolvimento social e de saúde, Barbados está classificado como
um dos países que têm alto nível de desenvolvimento humano.
Barbados garante o ensino primário e secundário para
crianças e adolescentes até os 16 anos, por meio da oferta
de serviços educacionais por parte do Estado. Os avanços
educacionais permitiram que, entre 2005 e 2010, a taxa de
alfabetização se mantivesse universal (99,7%).

Meio

1,3
6,8
88,3
100

autoridade sanitária. Por isso, Barbados foi o único país
eleito do continente americano a participar do projeto
do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, denominado Programa-Piloto de Adaptação à Mudança Climática
para Proteger a Saúde Humana, que se realizará de 2010
a 2014. O que motivou a criação da Unidade de Mudança Climática no interior do Ministério da Saúde Pública
(MSP).

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

276
13,9
99,7
77,7
8,0
10,9
58,4

A

saúde e suas tendências

Nos últimos anos, Barbados obteve avanços importantes
quanto aos resultados em saúde e adotou políticas para enfrentar o novo perfil epidemiológico do país. A taxa de mortalidade no período diminuiu de 8,5 por 1.000 habitantes
em 2006 para 8,0 por 1.000 em 2010. As principais causas
de morte foram as doenças cardiovasculares e neoplasias.
Barbados alcançou o quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foca a melhoria da saúde
materna. A razão de mortalidade materna experimentou
variações menores nos últimos anos, sendo de 56,7 por
100.000 em 2006 e de 58,4 em 2010 (duas mortes). Quanto
à gravidez e ao parto, durante o período 2006-2010, as mulheres receberam atenção pré-natal gratuita em policlínicas
e todos os nascimentos foram assistidos por profissionais.
A taxa de mortalidade infantil em 2010 foi 10,9 por 1.000
nascidos vivos. O programa de prevenção da transmissão
vertical do HIV permitiu reduzir a transmissão do vírus aos
recém-nascidos de 27,1% em 1995 para 1,5% em 2008.
Em 2010, a cobertura da vacina DPT/pentavalente foi de 88,3% e a cobertura com a vacina tríplice viral
MMR foi 87,2% (primeira dose). Durante o período não
houve nenhum caso de doenças imunopreveníveis incluídas no programa de vacinação do país. Em 2009, a vaci-

ambiente e segurança humana

Em matéria de saneamento, o país atingiu cobertura universal para os serviços de água potável, esgoto e eliminação
de dejetos.
As eventuais repercussões que poderiam ter as mudanças climáticas sobre o país têm sido consideradas pela
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na antipneumocócica para os
Estrutura da população por idade e sexo, Barbados, 1990 e 2010
lactantes foi incorporada ao
1990
2010
programa de imunizações.
A dengue é endêmica
em Barbados, a quantidade de
casos foi variável e a taxa de
letalidade foi baixa. A malária
não é endêmica no país, mas
em 2010 diagnosticaram-se
dois casos importados. Entre
2006 e 2010, houve 61 casos
confirmados de leptospirose
em seres humanos.
Entre 2001 e 2008, a
taxa de letalidade por Aids diminuiu de 10% para 2%, o que
Registro Nacional de Barbados – Doenças
foi atribuído ao impacto do programa governamental de
Crônicas não Transmissíveis
tratamento antirretroviral de grande atividade (TARGA),
O Registro Nacional de Barbados (RNB) – Doenças
o qual se desenvolve desde 2002.
Crônicas não Transmissíveis é o primeiro sistema de
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vigilância de doenças do país, destinado ao acompanhamento de doenças crônicas, como acidentes vasculares cerebrais, infarto ao miocárdio e câncer.
O órgão iniciou suas atividades com o registro
RNB – Acidente Vascular Cerebral em 2008, continuou com o RNB-Coração no ano seguinte, e com
o RNB – Câncer em 2010. Esse registro demográfico
nacional recolhe os dados dos pacientes a partir dos
registros hospitalares e da comunidade e também de
entrevistas presenciais com os mesmos.
Atualmente, essa ferramenta de vigilância está
bem estabelecida e proporciona dados confiáveis e
oportunos sobre tais patologias. Essas informações
permitirão ao setor da saúde avaliar a carga populacional das doenças crônicas, orientar práticas e políticas
para que os escassos recursos sejam melhor empregados e facilitar o acompanhamento e a avaliação das
intervenções. O Registro já desempenhou um importante papel por meio da identificação de deficiências
na prática clínica, do suporte às políticas de saúde pública e da produção de estatísticas relacionadas com a
incidência, mortalidade e sobrevivência.

e sistemas de saúde e proteção social

O Plano Estratégico de Saúde do Ministério da Saúde Pública (MSP) para 2002-2012 foi o instrumento normativo
que guiou as ações prioritárias no setor saúde. No período
2009-2010, o financiamento procedente do orçamento do
MSP atingiu US$ 134.284.639, o que corresponde a 10,8%
do gasto público total em 2010. Conta-se também com
uma importante ajuda internacional, principalmente dedicada ao financiamento de programas contra a infecção por
HIV/Aids.
Com a finalidade de enfrentar o problema das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), em 2006, conformou-se o Grupo de Estudos no Desenvolvimento de
Serviços Cardiovasculares e, no ano seguinte, se estabeleceu
a Comissão Nacional de Doenças Crônicas não Transmissíveis, que elaborou um Plano Estratégico de DCNT 20092012.
Quanto ao tabagismo, depois da ratificação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em 2005 adotaram-se medidas como duplicar os impostos sobre os cigarros, proibir o fumo em locais públicos e proibir a venda
a menores.
Adotaram-se estratégias para enfrentar o envelhecimento populacional, as quais incluem a habilitação de um
consultório comunitário de geriatria na atenção primária, de
quatro hospitais distritais para prestação de atendimento de
longo prazo aos idosos e do programa de atenção domiciliar.
Estabeleceu-se um Grupo de Estudo sobre Atenção
Primária em Saúde para reforçar essa estratégia e manter a

orientação para a busca de medidas que permitam promover a equidade e a solidariedade na saúde, com particular
ênfase na proteção das populações vulneráveis.

Conhecimento,

tecnologia e informação

Em 2007, criou-se o Grupo de Estudo sobre a Gestão da
Informação e a Tecnologia da Informação, que dirige o desenvolvimento do sistema de informação em saúde do país.
Em 2010, o MSP realizou uma avaliação do sistema de in64
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formação em saúde de Barbados usando a Rede de Saúde e
Métrica, uma ferramenta criada pela OMS para ajudar no
fortalecimento desses sistemas, cujas recomendações serviram de base para estabelecer um sistema de informação em
saúde no país.
Como parte dessa iniciativa se estabeleceu o Registro
Nacional de Barbados – Doenças Crônicas não Transmissíveis, que permite monitorar diversos aspectos clínicos e epidemiológicos de três grupos de patologias relevantes no país:
acidentes vasculares cerebrais, infarto do miocárdio e câncer.

Risco de Barbados, realizada em 2007, mostrou que 65,2%
da população de 25 anos ou mais apresentava sobrepeso ou
obesidade.
A escassez de recursos humanos para a saúde representa um dos desafios mais importantes. Atualmente, o
recrutamento de profissionais da saúde para Barbados, especialmente enfermeiras, dá-se em outros países do Caribe,
África e sudeste da Ásia. O MSP continua formulando estratégias para evitar a migração de recursos humanos para
países com maiores rendas.
Durante os últimos anos, o gasto com medicamentos
cresceu de forma importante, o que levou o MSP a considerar propostas para introdução de uma tarifa de gestão a ser
cobrada das farmácias do setor privado e para racionalização
da farmacopeia nacional de Barbados. Em setembro de 2010,
fez-se uma avaliação integral da farmacopeia e fortaleceu-se
a Comissão da Farmacopeia, produzindo-se uma série recomendações que já começaram a ser implementadas.
Com a finalidade de fortalecer a organização, estrutura e rendimento de sistema de saúde, precisa-se avaliar
e planejar um eventual reprojeto do referido sistema, para
responder de maneira mais integrada aos problemas de saúde e garantir a qualidade dos serviços. Tal reprojeto inclui
a adoção de modificações na estrutura de financiamento e
no desenvolvimento de incentivos, bem como a adoção de
modelos de gestão que incluam um sistema mensuração de
seu desempenho.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Como outras ilhas do Caribe, Barbados enfrenta o problema
da escassez de água. Devido à escassez de água superficial,
o país depende quase completamente de água subterrânea.
A erosão do solo se mantém como um problema em
muitas partes da ilha, sendo mais evidente no distrito de
Escócia, localizado a nordeste da ilha e que é naturalmente
propenso ao deslizamento de terra por suas características
geológicas e topográficas.
As doenças crônicas não transmissíveis aumentaram
sua incidência, o que teve um impacto considerável na carga econômica do país nos últimos 30 anos. O MSP estima
que em 2030 86,3% das mortes em Barbados serão causadas por esse grupo de doenças. A Pesquisa de Fatores de
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Belize

Belize situa-se na América Central e faz fronteira ao norte com o México, ao sul e a oeste com a
Guatemala e a leste com o Mar do Caribe. Seu território (continental e insular) abrange 22.700 km2,
com 274 km de comprimento e 109 km de largura. Tornou-se independente do Reino Unido em
1981, constituindo uma nação independente dentro da Comunidade das Nações. A Rainha Isabel II
é a Chefe de Estado, representada no país pelo Governador Geral. Seu sistema de governo segue o
modelo de Westminster. A capital é Belmopán e sua divisão político-administrativa inclui seis distritos
administrativos.

BELIZE

Apesar do clima de austeridade econômica enfrentado por
Belize nos últimos anos, com um Produto Interno Bruto
(PIB) per capita sem grandes variações no período 20062010, o governo persistiu aumentando seu compromisso
com a saúde pública ao atribuir-lhe um percentual maior
do PIB e fortalecer as alianças com órgãos nacionais e internacionais de cooperação técnica.
A esperança total de vida ao nascer aumentou de 69,3
anos em 2006 para 76,9 anos em 2010. O país têm importantes desafios quanto à superação da pobreza e ao saneamento. Reduzir a carga das doenças transmissíveis continua
sendo uma prioridade para Belize e as doenças crônicas não
transmissíveis constituem um novo desafio a enfrentar pelo
sistema de saúde.

Indicadores básicos selecionados, Belize, 20052010.
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
318,5
Pobreza (%) (2006)
42,0
Taxa de alfabetização (%) (2005)
94,7
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
76,9
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
5,5
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009) 17,9
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
53,9
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
0,7
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
1,2
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
96,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)
94,0

A mortalidade infantil caiu de 19,7 por 1.000 nascidos vivos em 2006 para 17,9 em 2009. A cobertura do
programa de vacinação no período 2006-2010 foi em média de 96%, considerando as vacinas BCG, DPT e MMR.
Durante o período não houve nenhum caso das doenças
compreendidas no programa.
Entre 2006 e 2008, a taxa de mortalidade geral foi 5,5
por 1.000 habitantes. As principais causas de morte: diabetes, cardiopatia isquêmica, homicídios e lesões provocadas
intencionalmente, infecção por HIV/Aids e doenças cardiovasculares.
Os casos de malária diminuíram consideravelmente
de 844 em 2006 para 150 em 2010.
A taxa de cura de tuberculose melhorou consideravelmente, passando de 52% em 1995 para 83% em 2008,
motivo pelo qual Belize avançou quanto à meta de deter a
propagação da tuberculose para 2015.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Em 2005, a taxa de alfabetização de adultos era de 94,7%.
No ano de 2003, o governo introduziu uma pensão não contributiva para as mulheres maiores de 65 anos como uma
ferramenta para diminuir a pobreza; em 2007, esse benefício estendeu-se aos homens de mais de 67 anos de idade.

Meio

ambiente e segurança humana

Em 2009, 73,5% dos domicílios do país haviam melhorado
o saneamento e 64,4% tinham privadas com descarga de
água.
Os efeitos da mudança climática ameaçaram os setores econômicos mais importantes do país, incluídas a
agricultura, a pesca, a energia e o turismo. Em 2008, realizou-se um estudo que avaliou as repercussões da mudança climática em relação a dengue, que é endêmica no país.
Concluiu-se que os efeitos da mudança climática poderiam
exacerbar o potencial de surtos graves e a febre da dengue
hemorrágica.

A

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O orçamento do Ministério da Saúde aumentou como percentual do PIB de 2,5% em 2006 para 3,3% em 2009. O
gasto privado em saúde como percentual do gasto total em
saúde diminuiu de 33% em 2006 para 29% em 2010. Contudo, os gastos diretos dos pacientes aumentaram de 32%
para 42% no mesmo período.
Durante o período 2006-2010, o governo elaborou
vários planos de curto prazo relacionados à saúde: a Estratégia Nacional e o Plano de Ação para a Eliminação da
Pobreza 2007, a Agenda Sanitária 2007-2011, o Plano Estratégico 2010-2014 do Sistema Nacional de Informação
em Saúde, a Estratégia de Promoção da Saúde e Educação
em Saúde 2009-2010 e o Plano de Serviços Hospitalares
2009-2011.

saúde e suas tendências

A taxa de mortalidade materna diminuiu consideravelmente de 134 por 100.000 nascidos vivos em 2005 para 53,9 em
2009, o que se relaciona em parte com melhora da atenção à
saúde, em que a cobertura de partos em hospital aumentou
de 76,9% em 2006 para 90,6% em 2009 e a cobertura de
atenção ao parto por profissional qualificado atingiu 94%
em 2010.
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Produziram-se avanEstrutura da população por idade e sexo, Belize, 1990 e 2010
ços importantes ao ampliar e
1990
2010
manter uma elevada e equitativa cobertura de vacinação,
caminhar para atingir a meta
de eliminação da malária,
proporcionar micronutrientes
a todas as crianças menores de
cinco anos e estender o foco
de hospital amigo do lactante
a todos os hospitais.
Em 2010, a avaliação efetuada em Belize pela
OPAS e pelo PNUD, chamada “Eficácia da Ajuda”, recomendou melhorias na vigilância,
No caminho da erradicação da malária
na avaliação e no planejamento da saúde em longo prazo.
O principal vetor da malária em Belize foi Anopheles
Em 2009, havia 39,7 profissionais da saúde por
albimanus.
Os casos de malária experimentaram uma redu10.000 habitantes e, portanto, se atingiram as metas estação
considerável
ao longo da última década. De acorbelecidas no Chamado à Ação de Toronto. Estima-se que
do com as estatísticas disponíveis, em 1997 existiram
3,5% desses profissionais são voluntários cubanos, os quais
6.012 casos de pessoas afetadas por essa doença, cifra
se localizam principalmente nas zonas rurais.
que diminuiu para 1.441 em 1999, para 844 em 2006,
até atingir somente 150 casos em 2010.
Conhecimento, tecnologia e informação
Essa notável queda no número de casos ocorreu
graças aos esforços do Ministério da Saúde que, por
meio de uma política ativa e abrangente, com diversas
As organizações não governamentais e os órgãos internaestratégias coordenadas, como, por exemplo, a maior
cionais geralmente tendem a iniciar e financiar projetos de
vigilância epidemiológica, a eliminação dos focos e a
pesquisa, ainda que a ênfase principal seja em suas próprias
identificação de casos nas principais zonas endêmicas
necessidades de informação. Em 2008, colocou-se em funcom registros rotineiros dos casos em cada localidade.
cionamento um sistema de recopilação de dados localizado
Essas ações também foram marcadas no Plano
Estratégico Regional Contra a Malária nas Américas
na Web, o que contribuiu para aumentar os dados e a inforimpulsionado pela OPAS.
mação do setor de saúde.
Dessa forma, Belize está bem encaminhado para
deter a propagação da malária em 2015 e obter êxito quanto ao sexto Objetivo de Desenvolvimento do
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Milênio (combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças).
O contexto socioeconômico do país, marcado por uma taxa
de pobreza que se mantém estável e por desafios importantes em matéria de saneamento, constitui um desafio chave
gissem essa meta. O país continua bastante atrasado em seu
para avançar em temas como a redução da mortalidade inesforço para reduzir à metade o percentual de pessoas que
fantil e da infância.
passam fome.
Em 2006, somente 58,7% das crianças em idade escoAté 2010, mais de 25% dos domicílios belizenhos urlar frequentaram escolas secundárias. No mesmo ano, 42%
banos e rurais não tinham acesso a um abastecimento permanente de água potável e aproximadamente 50% dos doda população se encontrava em situação de pobreza, o que
micílios não contavam com um serviço municipal de coleta
representa um retrocesso em relação a 2002, quando essa
de lixo e quase 30% do lixo eram queimados.
cifra era de 33,5%.
Três fenômenos naturais ameaçaram o país durante
Mesmo o consumo calórico tendo chegado a 2.846
os últimos anos: o furacão Dean em 2007, a tormenta tropicalorias (valor superior à quantidade recomendada para a
cal Arthur em 2008 e o furacão Richard em 2010. Esse úlpopulação), os altos níveis de pobreza e a desigualdade de
renda impediram que as populações mais vulneráveis atin85 +
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timo afetou dois terços da população e os danos provocados
estimaram-se em US$ 24,6 milhões.
O número de homicídios aumentou 29% entre 2008
e 2010. Por outro lado, em 2009 houve 2.161 casos notificados de violência doméstica, dos quais 85,2% foram contra
mulheres.
Segundo a Pesquisa por Conglomerados de Indicadores Múltiplos (MIC, por sua sigla em inglês) efetuada
em 2006, 6,1% das crianças menores de cinco anos tinham
peso moderadamente inferiores ao normal e aproximadamente 18% das crianças sofriam retardo do crescimento. As
mortes por deficiências nutricionais e anemia aumentaram,
entre 2006 e 2008, de 2,1% para 4,7% nos menores de um
ano e de 5,4% para 11,4% nas crianças de um a quatro anos.
A gravidez na adolescência representa um desafio
para o país, já que 24,3% do número total de mães de nascidos vivos entre 2006 e 2009 eram adolescentes (entre 15
e 19 anos) e a principal causa de internação, para o período
nessa faixa etária, foram as complicações da gravidez, parto
e puerpério.
Os casos de dengue, febre da dengue hemorrágica e
doença de Chagas apresentaram um leve aumento no mesmo período.
Belize tem uma prevalência estimada de HIV de
2,3% em 2009, sendo o país com a taxa mais alta de prevalência de infecção por HIV na América Central e a terceira
mais alta no Caribe.
Por outro lado, as doenças crônicas também são um
desafio que o país deve enfrentar. Em 2008, calculou-se que
71% da população tinha excesso de peso e, conforme a pesquisa da Iniciativa Centro-americana de Diabetes realizada
em 2009, aproximadamente, 13,1% da população sofriam
dessa doença.
Apesar do programa de Seguro Nacional de Saúde ter
entre seus objetivos a eliminação das barreiras de acesso a
uma variedade de serviços de saúde, as desigualdades per-

sistem nas comunidades remotas, fundamentalmente por
obstáculos relacionados à distância e ao transporte.
Segundo a pesquisa MIC de 2006, as necessidades
não atendidas de serviços de planejamento familiar afetaram 31,2% da população, sendo maior nas mulheres de 15 a
19 anos de idade (45,4%).
Outro dos desafios enfrentados pelo país é a ausência
de uma política nacional sobre medicamentos e a necessidade de contar com um sistema de farmacovigilância. O
acesso a medicamentos, em que pese não implique cobrança
nos pontos de prestação de serviço, vê-se afetado pela carência de fármacos.
Durante o período analisado, não se conseguiu institucionalizar iniciativas de pesquisa científica e falta que os
projetos de pesquisa priorizem as necessidades nacionais de
informação acerca do setor de saúde, acima das necessidades informativas das entidades financiadoras/ realizadoras.
A maior carência de recursos humanos na saúde encontrou-se em enfermeiras, inspetores de saúde pública, médicos e farmacêuticos. Belize não conta com nenhuma escola
de medicina, motivo pelo qual o acesso e o apoio aos estudos
de medicina obtêm-se fora do país. A capacitação do pessoal
de saúde também constitui um desafio, já que a Universidade
de Belize era a única oferta existente de programas de capacitação até 2010, os quais não se encontram credenciados e
enfrentam ainda uma taxa de deserção de 66%.
Há temas relevantes em saúde pública, como a carga
de doenças não transmissíveis e a violência, que precisam
ser abordadas de forma ampla e multissetorial.
Precisa-se aumentar a capacidade do sistema de saúde para monitorar as iniquidades que afetam os diferentes
grupos, os quais têm limitações de acesso devido a diversos
obstáculos. Isso também torna necessário ampliar e aperfeiçoar o sistema de informação em saúde do país, a fim de garantir a integridade estatística e de informação e a tomada
de decisões baseada em evidências.

69

Bermuda

Bermuda é um território britânico de ultramar, constituído por mais de 100 pequenas ilhas espalhadas
no oceano Atlântico, a 943 km a leste da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. A superfície total é de 53 km2; as sete ilhas de maior extensão estão ligadas por pontes. O sistema de governo
é parlamentar baseado no modelo de Westminster. O Chefe de Estado é o monarca do Reino Unido,
representado localmente por um Governador. A capital é Hamilton e o território divide-se em nove
distritos e dois municípios, com nove bairros.

BERMUDA

As Ilhas Bermudas são o mais antigo território autônomo
de ultramar do Reino Unido, que se caracteriza por ter um
alto desenvolvimento econômico, refletido por seu Produto
Interno Bruto (PIB) per capita de US$ 86.875 em 2009.
Entre 2000 e 2008, o PIB real havia crescido aproximadamente 33%, mas com a recessão mundial o PIB per capita
reduziu-se 6,3% entre 2008 e 2009.
O turismo representava aproximadamente 28% do
PIB, mas na última década produziu-se uma mudança em
direção às finanças internacionais.
Bermuda tem um alto nível de saúde. No período
2006 a 2010, a taxa de natalidade manteve-se baixa e estável, houve uma única morte materna nesse período, a taxa
de mortalidade infantil caiu de forma contínua atingindo
1,2 mortes por 1000 nascidos vivos em 2010, e a esperança
de vida ao nascer aumentou para 80,6 anos em 2010.

Indicadores básicos selecionados, Bermuda, 20062010
Indicador
Valor
População (mil) (2010)
Pobreza (%)
Taxa de alfabetização (%) ( 2006)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes
Leitos por 1.000 habitantes (2008)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

A

e desigualdades em saúde

A educação é obrigatória até os 17 anos de idade e gratuita
nas escolas públicas. Em 2006, a taxa de alfabetização era
de 98,5% (98% para os homens e 99% para as mulheres)
e em 2010 a cobertura de matrícula na escola primária foi
de 92%.

Meio

-6,7
96,0
100,0

saúde e suas tendências

Entre 2006 e 2010, ocorreu somente uma morte materna.
Calcula-se que o percentual de grávidas que recebem atenção pré-natal e o percentual de nascimentos assistidos por
profissionais qualificados é superior a 99%. O número de
mortes pré-natais manteve-se estável entre 2006 e 2009,
com uma média de 2,5 por ano.
A taxa de mortalidade de menores de um ano em
2009 foi de 1,2 por 1.000 nascidos vivos. As cinco principais causas de morte de lactantes durante o período 20062010 foram os transtornos respiratórios e cardiovasculares
específicos do período perinatal (26%), os transtornos relacionados com a duração da gestação e ao crescimento fetal
(20%), a síndrome de morte súbita de lactantes (13%), as
anomalias congênitas (13%) e as complicações maternas da
gravidez (7%).
A incidência de doenças imunopreveníveis é nula ou
muito baixa. Não foi registrado nenhum caso confirmado
de tétano, tétano neonatal ou difteria durante o período
2006-2010. Não há notificação de casos de sarampo desde
1991 e de poliomielite há mais de 25 anos. Contudo, entre
2006 e 2010, houve dois casos de caxumba, dois de rubéola
e dois casos de coqueluche, todos eles confirmados e alguns
associados a viajantes.
De 2006 até 2010, houve cinco casos importados de malária e quatro casos importados de dengue. A tuberculose não é
endêmica nas Ilhas Bermudas. Entre 2006 e 2010, houve oito
casos importados de tuberculose com baciloscopia positiva.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

64,3
-98,5
80,6
7,14
1,2
0,0

ambiente e segurança humana

Mesmo o acesso à água potável e ao saneamento nas Bermudas sendo universal, exige-se por lei que todas as unidades privadas de residências e complexos de apartamentos
coletem e armazenem as águas pluviais em tanques adequados.
Como a base do terreno é de pedra calcária, não pode
ser distribuída a água potável por meio de redes de tubulações nem existe um sistema centralizado de coleta de águas
residuais para atender as necessidades das residências. Por
isso, todas as casas devem utilizar fossas sépticas profundas,
cuja limpeza periódica está sob a responsabilidade de empresas privadas.
Apesar de Bermuda estar exposta à inclemência de
furacões da categoria um, como o furacão Florence em
setembro de 2006, o furacão Bill em agosto de 2009 e o
furacão Igor em setembro de 2010 e a tormenta tropical
Bertha em julho de 2008, não foi informada nenhuma lesão nem danos de infraestrutura muito importantes como
consequência desses acontecimentos.

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Durante o exercício econômico de 2009, os gastos públicos e privados em conceito de saúde aumentaram para US$
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557,7 milhões, o que repreEstrutura da população por idade e sexo, Bermuda, 1991 e 2010
senta 9,2% do PIB de 2008 e
1991
2010
corresponde a US$ 8.661 por
pessoa. Os gastos em saúde
do setor público representaram 27,9% (US$ 155,8 milhões) dos gastos em saúde e
14% (US$ 1,1 mil milhões)
dos desembolsos totais do
Governo das Ilhas Bermudas
em 2009. A atenção primária
de saúde pública, a promoção
da saúde, a administração sanitária e o funcionamento do
sistema de hospital das Ilhas Bermudas foram financiados
“Well Bermuda”, uma estratégia nacional de
com fundos públicos.
promoção da saúde
Desde seu lançamento em novembro de 2006, essa
Os gastos privados para a atenção à saúde aumentaestratégia de promoção da saúde é concebida como
ram para US$ 401,9 milhões (72,1% do gasto total nessa
um passo em direção a uma maior coordenação inmatéria), dos quais 74% dedicaram-se aos gastos dos segutersetorial. O objetivo é proporcionar uma visão uniros de doença. Os gastos das famílias destinados à saúde,
ficada e um conjunto de metas para um país mais saucomo os seguros de doença, os co-pagamentos, os honodável. Essa Estratégia Nacional de Promoção da Saúde
rários pagos aos prestadores de atenção em saúde e outros
não se centra somente em temas de saúde atualmente
problemáticos. Incluem-se também áreas nas quais a
gastos em saúde efetivamente aumentaram para US$ 81,3
saúde pública já está produzindo resultados positivos.
milhões (14,6% do gasto em saúde).
Procura-se desse modo enfatizar todas as áreas
Em 2009, o Conselho de Hospitais abriu o Lambnas quais se deve garantir a boa saúde da população,
Foggo Urgent Care Centre, com quatro salas para o trataincluindo algumas áreas em que isso está sendo alcanmento de doenças e traumatismos leves.
çado e algumas áreas onde se deve trabalhar mais.
Durante o período 2006-2010, Bermuda teve recurA estratégia é organizada em torno de três temas
(pessoas
saudáveis, famílias saudáveis e comunidades
sos humanos suficientes para satisfazer as necessidades de
saudáveis).
Em cada um dos temas identificaram-se
saúde. Durante esse período, o número de médicos aumenmetas, objetivos e pontos de referência. A intenção é
tou e o mesmo ocorreu com o número de médicos especiaque com o consenso em torno das áreas prioritárias
listas visitantes.
e seus respectivos objetivos, possam se desenvolver
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planos de ação detalhados para enfrentar cada um dos
objetivos oportunamente.
Essa estratégia, portanto, não contém mecanismos de ação, mas sim se centra em proporcionar
diretrizes nas quais as ações de promoção de saúde
devem se basear.

tecnologia e informação

O Ministério da Saúde mantém um website que inclui um
guia dos serviços de saúde disponíveis no território e proporciona informação pública sobre temas como as atividades de promoção da saúde.
Entre 2006 e 2010, o Centro de Diabetes do Conselho de Hospitais das Ilhas Bermudas participou de várias
pesquisas internacionais, como o estudo epidemiológico
de avaliação da redução do diabetes usando medicamentos
com ramipril e rosiglitazona, o estudo do trandolapril e o
verapamil de liberação lenta e a resistência à insulina, o
teste de redução dos resultados com a intervenção inicial
de glargina e o teste do Registro Mundial de Episódios
Coronários Agudos (conhecido como GRACE por sua
sigla em inglês).

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2007, aproximadamente 11% de todos os domicílios
ganhavam menos de US$ 36.605 por ano, ou seja, abaixo do
limite de baixa renda.
Em 2009, as Ilhas Bermudas produziram 11 toneladas de emissões de carbono per capita por habitante, que é
um nível maior do que o produzido pelas nações industrializadas. Os gastos de eletricidade do território também são
muito altos. Calcula-se que a densidade de veículos é de
72
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2.300 por milha quadrada. Existem poucos incentivos para
utilizar automóveis de baixo consumo de combustível.
Entre 1982 e final de 2010, havia-se registrado 733
casos acumulados de infecção pelo HIV. No final de 2010,
calculava-se que a prevalência da infecção pelo HIV/Aids
era de 0,46% e o número de pessoas com HIV/Aids chegava a 295.
As doenças cardiovasculares são a principal causa de
morte de mulheres e homens nas Ilhas Bermudas e afetam
em maior proporção à população de idosos de 65 anos.
Entre 2006 e 2008, 39% de todas as mortes de homens e
38% de todas as de mulheres deveram-se a essas doenças. A
maioria das principais causas específicas foi de cardiopatias
isquêmicas e de doenças vasculares cerebrais.
As doenças cardiovasculares são a causa de 10% das
internações (% em mulheres e 12% em homens), as quais
possuem um elevado tempo médio de permanência (superado somente por transtornos mentais e de conduta).
As neoplasias malignas também representam um desafio sanitário prioritário. Entre 2006 e 2008, as neoplasias
malignas representaram 23,0% das mortes. Em homens,
as neoplasias malignas que causaram o maior número de
mortes foram as das vias respiratórias e dos órgãos intratorácicos, do aparelho digestivo, e dos órgãos genitais. Para as
mulheres, as neoplasias malignas que mais resultaram em
mortes foram as do aparelho digestivo, das mamas e, em
seguida, das vias respiratórias e dos órgãos intratorácicos.
As principais causas de morte nas Ilhas Bermudas
relacionam-se a fatores de risco ligados ao modo de vida,
como a inatividade física e os regimes alimentares deficientes. Preocupa, em especial, o aumento de casos de obesidade, diabetes, hipertensão e outros fatores de risco car-

diovascular. Por isso, em 2006, colocou-se em operação a
Estratégia Nacional de Promoção da Saúde denominada
“Well Bermuda”.
Desde então, o Departamento de Saúde colaborou
com uma ampla gama de entidades que se associaram ao
governo e à comunidade para melhorar a promoção da
saúde nas Ilhas Bermudas. A estratégia aborda as doenças
crônicas não transmissíveis e alguns outros problemas de
saúde, e estabelece uma concepção para melhorar a saúde
da população das Ilhas Bermudas, com metas claras e objetivos comunitários a serem atingidos. Com as entidades
associadas que se relacionam à saúde pública, estão sendo
adotadas medidas para o êxito dessa concepção por meio da
vigilância contínua da saúde da população e da execução de
intervenções coordenadas.
Em 2009, a disponibilidade de enfermeiras era de
86,8 por 10.000 habitantes. Houve uma diminuição significativa das mais de 800 enfermeiras matriculadas que trabalhavam nas Ilhas Bermudas em 1999. Existem dificuldades
para reter as enfermeiras, motivo pelo qual se ampliou o número de países a partir dos quais se contratam enfermeiras e
aumentaram-se suas possibilidades de capacitação.
Um dos desafios do sistema de saúde é modernizá-lo
para enfrentar as demandas atuais. Por isso, em 2011, iniciou-se a elaboração de um documento de consulta sobre o
esperado plano nacional de saúde. Seu objetivo é aproveitar
os pontos fortes, estabelecer novas metas para o sistema de
saúde, traçar o rumo das reformas necessárias para modernizar o setor da saúde, corrigir as diferenças existentes e
definir um plano detalhado para conseguir um sistema de
atenção em saúde mais equitativo e sustentável para as Ilhas
Bermudas.
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O Estado Plurinacional de Bolívia localiza-se no centro-oeste da América do Sul e faz fronteira Brasil,
Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Sua extensão territorial é de 1.098.581 km2, 65% da qual corresponde a planícies, 19% aos vales interandinos e 16% ao planalto altiplânico. É no planalto que se concentra 45% da população. O país possui uma grande biodiversidade. Sucre é a Capital Constitucional
e La Paz é a Sede do Governo. O país divide-se administrativamente em nove departamentos e 337
municípios e territórios indígenas originários camponeses, incluindo 36 nações com suas respectivas
línguas.

BOLÍVIA

A Bolívia, que é um país de renda média-baixa, tem uma
proporção importante da população sob a linha de pobreza.
Em 2010, a esperança de vida ao nascer era 66,3 anos.
Coexistem doenças não transmissíveis com doenças
transmissíveis diversas, num cenário complexo derivado
da exposição a desastres naturais e iniquidades sociais, que
determinam grandes diferenças na saúde entre grupos de
população.
Durante 2008, o gasto do setor de saúde correspondeu a 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo 3,09%
o gasto público (1,78% do orçamento público e 1,31% do
seguro social) e 1,53% o gasto privado.

Indicadores básicos selecionados, Bolívia, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza extrema (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2008)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

10,4
26,1
90,7
66,3
7,29
50
310
0,5
1,1
80
71

PRINCIPAIS AVANÇOS
A
Determinantes

saúde e suas tendências

e desigualdades em saúde

Entre 2007 e 2009, a pobreza extrema reduziu-se de 37,7%
para 26,1% em 2009, colocando o país próximo a alcançar a
meta específica do primeiro Objetivo de Desenvolvimento
do Milênio (ODM). O progresso quanto à eliminação da
pobreza extrema são parcialmente explicados pelos programas de transferência da renda (Ex.: Bônus Juancito Pinto e
o Bônus Juana Azurduy de Padilla).
A taxa de desemprego aberto urbano reduziu-se de
7% em 2009 para 5,7% em 2010. O índice de Gini de distribuição da renda reduziu-se de 0,59 em 2006 para 0,51
em 2009, mostrando que a desigualdade diminuiu. Contudo, persistem desigualdades urbano/rurais, que evidenciam
a maior vulnerabilidade da população indígena.
Em 2008, a mortalidade infantil foi 36 por 1.000
nascidos vivos em zonas urbanas e 67 em zonas rurais. A
taxa de mortalidade em menores de cinco anos caiu de 75
por 1.000 nascidos vivos em 2003 para 63 em 2008, mas
persistem desigualdades entre zonas urbanas (43 por 1.000
nascidos vivos) e rurais (87 por 1.000 nascidos vivos).

Entre 2001 e 2010, não se registraram casos confirmados de sarampo. A última campanha de acompanhamento realizou-se em 2007, com a vacina sarampo/rubéola
atingindo uma cobertura acima de 95%. Em 2006 notificou-se o último caso de rubéola.
A tuberculose diminuiu, ainda que permaneça um
problema de saúde pública. A incidência de tuberculose em
todas suas formas foi 76,1 por 100.000 habitantes, da tuberculose pulmonar 59,9 e da pulmonar com baciloscopia
positiva diminuiu de 80,1 por 100.000 habitantes em 2001
para 53,8 em 2010.
A Lei de Chagas (2006) estabeleceu o controle vetorial em 168 municípios onde a doença era endêmica. A
infestação por Triatoma infestans reduziu-se para 3,2% em
2007. Em 2011, a Comissão Internacional de Avaliação da
Doença de Chagas declarou interrompida a transmissão
vetorial de Triatomas cruzi e infestans no departamento de
La Paz. Os casos de malária diminuíram 56% entre 2000
e 2010, cumprindo-se a meta de reduzir a carga por essa
doença em pelo menos 50% para 2010.

Meio

Políticas

ambiente e segurança humana

e sistemas de proteção social e de

saúde

Em 2007, a proporção de população com acesso a instalações
melhoradas de água potável era de 74,5% (87,5% em população
urbana e 50,3% em população rural). O acesso a saneamento
era de 48% (54% em população urbana e 37% em população
rural). Em 2015, espera-se atingir uma cobertura média nacional de 90% em água potável e 80% em saneamento.
Houve avanços quanto ao uso e abuso de praguicidas,
graças à implantação de um sistema de vigilância epidemiológica.

O sistema de saúde segmenta-se em seis subsetores, que proporcionam proteção a distintos grupos da população: pública,
forças armadas, seguridade social, organizações não governamentais, igrejas e órgãos privados. Em 2008, a seguridade
social cobria 30,58% da população e 11,8% da população estaria coberta por seguros do subsetor público.
O Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI) foi
estabelecido em 2003 para diminuir a morbimortalidade
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materna (mulheres gestantes
Estrutura da população por idade e sexo, Bolívia, 1990 e 2010
e nos seis meses do pós-par1990
2010
to) e da infância (crianças
menores de cinco anos). Em
2005, o SUMI ampliou sua
cobertura a mulheres em
idade fértil e até os 60 anos.
Em 2006, criou-se o Seguro
de Saúde para o Idoso (SSPAM). SUMI e SSPAM
financiam-se com recursos
municipais, o primeiro com
10% dos recursos recebidos
por Participação Popular (coparticipação tributária municipal) e o segundo com recursos
Sistema Único de Saúde Familiar Comunitária
municipais gerais, incluídos os provenientes do imposto aos
e Intercultural (SAFCI)
O Sistema Único de Saúde Familiar Comunitária e
hidrocarbonetos (IDH), atribuindo-se um prêmio anual de
Intercultural (SAFCI) constitui atualmente o eixo das
US$ 56 por segurado.
políticas do setor saúde e se propõe a eliminar a exAtualmente, o Sistema Único de Saúde Familiar Coclusão social em saúde, aprofundar a participação somunitária e Intercultural (SAFCI) constitui um eixo intecial, integrar os serviços e as pessoas, as famílias e as
grador das políticas do setor saúde. O SAFCI propõe-se
comunidades, bem como revalorizar a medicina traa eliminar a exclusão social sanitária, aprofundar a particidicional, contribuindo para melhorar as condições de
vida da população.
pação social, integrar os serviços e revalorizar a medicina
O SAFCI incorpora a medicina tradicional e defitradicional.
ne cinco políticas: 1) Sistema único intercultural e coProcura-se garantir o acesso a medicamentos sem
munitário de saúde, 2) Gestão, 3) Mobilização social, 4)
restrições por direitos de propriedade e são priorizados os
Promoção da saúde e 5) Solidariedade.
genéricos por meio de um mecanismo de compra conforme
No final de 2009, elaborou-se o Plano Setorial de
Desenvolvimento 2010-2020 “Para a Saúde Univera Lista Nacional de Medicamentos Essenciais.
sal”, com três eixos estratégicos: 1) acesso universal
ao SAFCI, 2) promoção da saúde no marco do SAFCI
Conhecimento, tecnologia e informação
e 3) soberania e gestão no marco do SAFCI.
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A criação do Vice-ministério de Ciência e Tecnologia foi
um marco importante. Suas atividades se definiram no Plano Nacional de Ciência e Tecnologia que, por sua vez, integra o Plano Nacional de Desenvolvimento. Por outro lado,
o Ministério da Saúde e Desporto empreendeu um processo para estabelecer o Sistema Plurinacional de Pesquisa em
Saúde (SIPLIS).
Criou-se o projeto Gestão da Informação, Conhecimento e Comunicação com o propósito de reduzir a diferença entre a produção do conhecimento e o acesso à
informação. A Bolívia incorporou-se à rede SciELO, para
favorecer o acesso às bibliotecas em saúde. Sua renda constitui um resultado do trabalho conjunto de diversas instituições acadêmicas e de saúde, bolivianas e internacionais,
tais como Vice-Ministério de Ciência e Tecnologia, Universidade Maior de San Andrés, Programa de Pesquisa
Estratégica na Bolívia, Universidade Católica Boliviana,
Associação Boliviana de Editores de Revistas Biomédicas,
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OPAS/OMS e Centro Latino-americano do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS).
O nó da Rede Scielo é coordenado pelo Vice-ministério
de Ciência e Tecnologia e dispõe de um centro operacional
localizado na Universidade Maior de San Andrés em La Paz.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2008, a Bolívia permanece com uma das taxas mais
altas de mortalidade infantil da América Latina (50 por
1.000 nascidos vivos). O componente de mortalidade neonatal representava mais de 50% da mortalidade infantil.
A razão de mortalidade materna estimada para o período
2003-2008 foi 310 por 100.000 nascidos vivos.
Em crianças de mães com menor escolaridade, a prevalência de baixa estatura para a idade foi 50,9%, enquanto
76
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que em filhos de mães com maior escolaridade foi 9,2%.
Deste modo, no quintil de maior pobreza, a prevalência de
desnutrição crônica em menores de cinco anos foi 46% e
6,5% no quintil mais rico.
O percentual de gravidez em adolescentes foi 17,9%,
com diferenças entre os níveis educacionais (4,3% em mulheres com estudos superiores; 32% em mulheres com educação primária), entre as áreas rurais (25%) e urbanas (14%)
e entre os quintis de maior e menor pobreza (31% e 7,8%,
respectivamente).
O modo de distribuição dos recursos provenientes
do imposto de hidrocarboneto gerou desigualdades entre
os departamentos e entre os níveis de governo. A renda per
capita por esse imposto do departamento Pando chegou a
ser 23 vezes superior a de La Paz.
Entre 2006 e 2011, houve diversos tipos de desastres
naturais. As inundações e os conflitos sociais ocasionaram o
maior número de mortos (135) e afetaram 238.530 famílias.
Menos de 30% das águas residuais é tratado, o que
ocorre somente em centros urbanos importantes. A maior
contaminação é associada à mineração. Prevê-se que é possível alcançar as metas do sétimo ODM quanto ao acesso à
água potável, mas não no que refere ao saneamento.
A saúde ocupacional é um setor desassistido e crítico,
principalmente, nos setores de mineração, transporte, construção e agricultura. As doenças de origem no trabalho são
erroneamente diagnosticadas e não se registram acidentes
do trabalho nem doenças profissionais.
Os problemas materno-infantis permanecem configurando um importante desafio para a saúde na Bolívia. Em
2008, a mortalidade infantil e de menores de cinco anos era
alta em zonas urbanas e ainda maior nas zonas rurais.
Os casos de HIV/Aids aumentaram paulatinamente
até 2010.
Em 2009, ocorreu a maior epidemia de dengue desde
a década dos anos 80, que afetou 130 municípios. Notificaram-se mais de 84.000 casos suspeitos e 7.421 confirmados,
houve 25 mortes. Dois terços dos casos e 69% das mortes
ocorreram no Departamento de Santa Cruz.

Quase a metade da população maior de 20 anos
(49,2%) apresenta hipertensão arterial e a prevalência de
hiperglicemia em jejum chegou a 7,3%. A taxa de mortalidade por neoplasias foi de 57,4 por 100.000 habitantes
para homens e 89,7 para mulheres. Durante os primeiros
seis meses de 2011, o Sistema Nacional de Informação em
Saúde (SNIS) registrou um total de 1.956 casos de câncer cervicouterino e 6.125 casos de outros tipos de câncer
(2.302 em homens e 3.823 em mulheres).
Em 2005, a taxa de traumatismos causados por
acidentes de trânsito era de 117 por 100.000 habitantes,
elevando-se para 126 em 2009. No contexto de um perfil
epidemiológico misto, a violência constitui um sério problema de saúde pública. Entre 2006 e 2010, a mortalidade
por essa causa subiu de 5,4 para 8,7 por 100.000. As formas mais frequentes de violência foram os maus-tratos a
menores e violência doméstica. Em 2008, quase a metade
das mulheres casadas ou em união foram vítimas de violência doméstica e somente 9% procuraram ajuda institucional. A taxa de violência sexual em adolescentes foi de
14,7 por 100.000.
No marco do programa de Boa Governança de Medicamentos se fortaleceram também a vigilância e o controle, mas esse é um campo onde o setor ainda enfrenta
grandes desafios para o futuro.
Conta-se com uma agenda nacional de prioridades
de pesquisa na saúde e impulsionou-se o projeto Gestão
Tecnológica e Pesquisa. Nesse contexto, os desafios a serem
enfrentados são formar e capacitar recursos humanos para
a pesquisa em saúde, promover a produção de pesquisa em
saúde, difundir seus resultados no sistema de saúde e fortalecer as instâncias de análise dos resultados das pesquisas.
O desenvolvimento do setor de saúde na Bolívia
ocorre em meio a um panorama de desigualdade social, que
determina e limita os seus resultados. Espera-se que o progresso quanto à saúde esteja estreitamente ligado a esforços
que impulsionem desde a melhoria de setor de saúde até
o maior desenvolvimento socioeconômico, que se verifica
continuamente no país.
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A República Federativa do Brasil localiza-se no setor centro-leste da América do Sul e tem uma extensão territorial de 8.514.877 km², sendo um dos cinco países de maior superfície no mundo. Tem
diversos ecossistemas entre os quais se destaca a Amazônia. Sua organização político-administrativa
compreende o Distrito Federal – onde se encontra Brasília, que é a capital federal – 26 estados e
5.561 municípios. Os estados estão organizados em cinco regiões geográficas, que têm importantes
diferenças econômicas, culturais e demográficas: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

BRASIL

O Brasil tem 190,7 milhões de habitantes (2010). A esperança de vida ao nascer é 73,2 (77,0 anos para mulheres
e 69,4 anos para homens) e a taxa de fecundidade é 1,86
criança por mulher, praticamente a taxa de reposição populacional. As pessoas de 65 anos ou mais de idade representam 7,4% da população total.
O Produto Interno Bruto (PIB) per capita em dólares
ajustados (ppp) atinge na atualidade US$ 10.200, colocando o Brasil entre os países de renda média no continente.
A população que está abaixo da linha da pobreza é de 21%.
A mortalidade materna está em declínio e a mortalidade
infantil está abaixo de 20 por 1.000 nascidos vivos.
A cobertura de vacinação e de atenção institucional
ao parto é boa, bem como a do Sistema Único de Saúde
(SUS), que cobre satisfatoriamente as necessidades de 75%
da população. O gasto público em saúde como proporção
do Produto Interno Bruto (PIB) é 3,6% em 2010 e o gasto
privado é 3,7%.

Indicadores básicos selecionados, Brasil, 20072010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
190,7
Pobreza (%) (2009)
21,4
Taxa de alfabetização (%) (2010)
90,0
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
73,2
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
6,6
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009) 17,1
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
72,3
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2007)
1,6
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
2,4
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
96,0
Cobertura de atenção ao parto (%)(2009)
98,9

ela está ainda 7,6 anos abaixo da expectativa de vida das
mulheres, que foi de 77,3 anos em 2010.
Em 2010, ocorreram 51.880 mortes por homicídios, a
maioria em homens jovens com baixa escolaridade.

PRINCIPAIS AVANÇOS

Meio

Determinantes

Em 2008, a população que tinha acesso à água potável era
92,8% nas zonas urbanas e 31,5% na população rural; somente 24,2% desta última tinham acesso a esgoto ou fossas
sépticas. As águas residuais que recebiam tratamento chegavam a 32%. Dentre os domicílios urbanos 90% dispunham
de serviços de coleta de resíduos, porém isso acontecia em
apenas 30% dos domicílios das zonas rurais. Em 51% dos
municípios, os resíduos sólidos eram lançados em aterros
irregulares.
A Amazônia Legal experimentou mudanças significativas nos padrões de uso do solo devido ao processo de
ocupação humana, estimando-se que perdeu 17% de matas
nativas, em decorrência de desmatamento, queimadas e expansão da pecuária.
Em 2002, mais de um quinto dos municípios (22%)
informaram elevados índices de poluição do ar, cujas causas
foram queimadas, atividades industriais e vias com intensa
circulação de automóveis. Entre 2003 e 2007, as doenças
respiratórias foram a segunda causa de internação e a quinta
causa de morte.
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. As intoxicações agudas por agrotóxicos ocupam a segunda posição entre as intoxicações exógenas e entre 1999 e
2008 notificaram-se 137.089 casos.
Entre 2003 e 2009, registraram-se 9.583 situações de
emergência ou calamidade pública, 64,1% devido à seca e
30,2% a inundações. Os deslizamentos de terra foram fre-

e desigualdades em saúde

Na última década, o Brasil experimentou um importante
crescimento econômico. Criaram-se 10 milhões de empregos formais e os programas de transferência de renda às famílias (Programa Bolsa Família, PBF) contribuíram para
melhorar as condições de vida nos setores pobres.
Entre 2000 e 2010, o analfabetismo baixou de 13,6%
para 9,6%. O coeficiente Gini, que havia permanecido estável em aproximadamente 0,60, refletindo uma das maiores
desigualdades do mundo, desde 2001 caiu sistematicamente
até 0,54 em 2009.
A mortalidade infantil decresceu de 20,7 por 1.000
nascidos vivos em 2006 para 17,1 em 2009. Confirmando
a tendência, o Brasil atingirá a meta do quarto Objetivo
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) antes de 2015.
O controle das doenças imunopreveníveis contribuiu
substancialmente para essa redução. Contudo, diferenças regionais são importantes: a população residentes nas
regiões Norte e Nordeste apresenta mortalidade infantil ainda elevada. O indicador apresentou na população
indígena uma queda importante entre 2000 e 2009 (de
74,6 para 41,9), mas ainda é mais que o dobro da média
nacional.
Em 2010, do total de mortes, 57,1% ocorreu em homens. Ainda que a expectativa de vida dos homens tenha
aumentado de 63,2 anos em 1991 para 69,7 anos em 2010,
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quentes e intensos e mais de
90% na região serrana associados à intervenção antrópica.
Ampliou-se no país a
área livre de febre aftosa. Em
2005, a reintrodução do vírus provocou a suspensão do
reconhecimento de área livre
em 11 estados, além do Distrito Federal, condição que se
restituiu em 2008.

A

saúde e suas

Estrutura da população por idade e sexo, Brasil, 1990 e 2010
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Entre 1990 e 2010, a população aumentou 30,7%. Em 1990, a estrutura populacional apresentava uma forma piramidal com base estreita no
primeiro quinquênio, por diminuição importante da fecundidade. Em 2010, os quinquênios menores de 25 anos tendem a ser relativamente
similares e aumenta a proporção de maiores de 59 anos, refletindo a baixa da fecundidade e da mortalidade.

tendências

Entre 1996 e 2009, a proporção de mortes por doenças infecciosas e parasitárias caiu de 5,8% para 4,3%. A proporção
de mortes por causas mal definidas diminuiu de 15,1% para
7,0%, refletindo melhora dos sistemas de informação. Por
outro lado, aumentou-se a proporção de mortes por neoplasias de 11,4% para 15,7%, doenças endócrinas, nutricionais
e metabólicas de 0,4% para 6,2% e doenças do sistema circulatório de 27,5% para 28,7%.
Em 2010, do total de mortes, cerca de 70% corresponderam a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). As
doenças cardiovasculares, causas externas e neoplasias explicaram 59% do total de mortes em homens. Em mulheres,
as doenças cardiovasculares, neoplasias e doenças do sistema
respiratório representaram 60% das mortes. As causas externas mais relevantes são violências (especialmente, homicídios) e acidentes (especialmente, acidentes de trânsito).
Na população de 18 anos ou mais das capitais estaduais, entre 2006 e 2009, observaram-se aumentos na prevalência de hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo e
abuso do álcool.
Em 2010, notificaram-se 1.011.647 casos novos
de dengue, 17.489 graves e 656 mortes. Também, houve
332.329 casos de malária, 8% a mais que em 2009. Não há
registro de febre amarela urbana desde 1942, mas persiste
o ciclo de transmissão selvagem, provocando surtos esporádicos.
Em 2006, o Brasil recebeu a certificação de interrupção da transmissão da Doença de Chagas por Triatoma
infestans. A leishmaniose visceral ocorre em 21 estados e,
em 2010 registraram-se 22.397 casos de leishmaniose tegumentar. Em 2010, notificaram-se 41.167 casos de esquistossomose, ainda que se observassem reduções de internação e mortalidade. Diminuiu a prevalência de hanseníase,

Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) reconhece a saúde
como um direito e considera uma responsabilidade do
Estado o acesso universal e equitativo à saúde, a inseparabilidade da promoção, proteção e recuperação da
saúde e a formação de uma rede regionalizada hierarquizada para proporcionar serviços sob a responsabilidade compartilhada entre os três níveis de governo
(federal, estadual e municipal). Reconhece também, a
natureza complementar da participação da iniciativa
privada. O sistema tem como diretriz a descentralização da gestão, a integralidade da atenção e a participação comunitária.
Vinte anos depois de sua criação, o SUS integra
uma política social do Estado, que transcende os governos que sucedem. Em 1988, estimaram-se os recursos necessários para que o projeto político fosse
sustentável e esse objetivo teria sido conquistado: do
SUS depende a saúde de 75% da população do Brasil.

contudo, o Brasil é o único país das Américas que não conseguiu sua eliminação como problema de saúde pública.
Os primeiros casos de Aids foram identificados nos
anos 80. Entre 1980 e junho de 2011, diagnosticaram-se
608.230 casos. Em 2010, notificaram-se 34.212 casos novos
e 11.965 mortes. Entre 1996 e 2010, a taxa de mortalidade
reduziu de 9,6 para 6,3 por 100.000 habitantes.
O Brasil está entre os 22 países de maior carga de
tuberculose. Em 2010, notificaram-se 71.000 casos novos,
37,2 por 100.000 habitantes, 30% a menos que em 1990.

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O setor da saúde constitui-se por prestadores e entidades
públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos. O setor
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público proporciona acesso universal por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS) e cobre 75% da população, inclusive
segurados por planos privados, proporcionando-lhes serviços de saúde pública. O sistema privado de seguros cobre
25% da população.
O SUS reconhece a saúde como direito do cidadão
e responsabilidade do Estado. Seu planejamento considera
quatro objetivos: a) prevenir e controlar doenças, lesões e
riscos, b) ampliar acesso a serviços de qualidade, integralidade, equidade e atenção humanizada, c) promover atividades dirigidas à prevenção e controle de fatores determinantes e condicionantes, e d) fortalecer a gestão do SUS nos
três níveis de governo. O SUS tem mais de 6.000 hospitais e
400.000 leitos e mais de 60.000 centros ambulatoriais. Em
2010, a sua estratégia de atenção primária abrangia 94% dos
municípios, com 30.996 equipes de saúde de família, 19.609
equipes de saúde bucal e 238.304 agentes comunitários.

ocupacional, intoxicação exógena, perda auditiva por ruído, transtornos mentais e câncer relacionados ao trabalho.
É um importante desafio, pelo impacto das condições de
trabalho sobre a morbimortalidade em idade produtiva e as
diferenças de acesso a serviços, dado o tipo e qualidade do
emprego.
O país deu um grande passo para a garantia do acesso universal aos serviços de saúde, incluindo a garantia
de medicamentos. Apesar de sua breve existência, o SUS
transformou-se num sólido sistema, com resultados satisfatórios.
Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes para estruturar redes de atenção; superando
a fragmentação de serviços, melhorando o funcionamento
do sistema e garantindo o acesso, com efetividade e eficiência. Com a finalidade de promover a equidade, as redes
priorizariam a população socioeconomicamente vulnerável.
Esse é um desafio de integração que acaba de ser abordado.
O SUS pretende garantir o acesso gratuito a medicamentos e tecnologia em saúde à grande maioria da população. Existe uma lista de medicamentos, que será revista
periodicamente, bem como um formulário terapêutico nacional que orienta o uso racional de fármacos. Os medicamentos essenciais devem ser disponibilizados aos cidadãos.
O Brasil tem se esforçado para ampliar os recursos
humanos com capacidade técnica para satisfazer as demandas, contudo, entre os desafios pendentes, mantém-se a necessidade de formar, atrair e reter os profissionais de saúde,
corrigir sua má distribuição geográfica, evitar a super-especialização e promover a gestão.
Nas últimas décadas, produziram-se importantes
melhorias nas condições de vida e no estado de saúde da
população, associadas a mudanças políticas e socioeconômicas. Cabe destacar o impacto positivo de políticas acertadas,
tais como o SUS e o PBF. O debate sobre o sucesso dessas
políticas para melhorar as condições de vida e reduzir a desigualdade social constitui um estímulo para enfrentar os
desafios presentes no setor saúde.

PRINCIPAIS DESAFIOS e PERSPECTIVAS
Persistem importantes desigualdades dos indicadores de
saúde entre ricos e pobres, brancos e negros e indígenas,
áreas urbanas e rurais e homens e mulheres.
Persistem grandes desafios, como a necessidade de
reduzir a carga de doenças transmissíveis negligenciadas e
o atraso para cumprir os acordos ambientais e melhorias
quanto ao saneamento.
Apesar de verificar-se entre 1990 e 2010 uma diminuição das causas de morte materna, as projeções refletem
dificuldades para cumprir a meta de mortalidade materna
do quinto ODM.
As políticas de saúde do trabalhador incluíram a criação de centros de referência e uma rede nacional de atenção. Em 2011, confeccionou-se uma lista de notificação
compulsória e os danos mais frequentes foram: acidente de
trabalho grave, exposição a material biológico, lesões por esforços repetitivos, pneumoconiose ocupacional, dermatose
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Canadá

O Canadá localiza-se no extremo norte da América do Norte e limita a leste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Oceano Pacífico, ao norte com o Oceano Ártico e ao sul e noroeste com os
Estados Unidos da América. Sua extensão é 9.984.670 km². Tem um sistema de governo parlamentar
federal e é membro da Comunidade das Nações. O monarca britânico é o Chefe de Estado, representado pelo Governador Geral. O Primeiro-Ministro é o Chefe de Governo. A capital é Ottawa e
divide-se em três territórios na região do norte e 10 províncias nas regiões ocidental, central, oriental
e atlântica.

CANADÁ

Durante o período 2006-2010, o Canadá seguiu melhorando a saúde de sua população. Por exemplo, as taxas de sobrevida ao câncer de mama e colorretal encontram-se entre
as mais altas dos países da Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE). Conseguiuse evitar satisfatoriamente as internações hospitalares de
alto custo por condições crônicas como asma e diabetes
não controlada, o que indica que no nível primário de saúde
proporciona-se atenção e tratamento apropriados.
Em matéria legislativa também se realizaram importantes avanços para uma política saudável, em áreas como a
alimentação e o tabaco.
As diferenças de equidade, que ainda persistem, em
que pesem os esforços realizados, foram abordadas com decisão e constituem um desafio para o país.

Indicadores básicos selecionados, Canadá, 20072010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2009)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2007)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2007)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

e desigualdades em saúde

O Canadá continuou instaurando políticas para diminuir as
desigualdades em saúde que afetam os indígenas. Embora
o estado de saúde das populações das Primeiras Nações e
inuit tenha melhorado continuamente, persistem diferenças
em relação ao restante da população. A esperança de vida é
de 72,9 anos para as Primeiras Nações e 66,9 anos para os
inuit. A Iniciativa de Recursos Humanos para a Saúde dos
Oriundos introduziu-se em 2004 e proporcionou capacitação a gerentes de saúde das Primeiras Nações. Somado a
isso, 2.200 estudantes indígenas receberam apoio para estudar em carreiras de saúde em 2011 e, entre 1996 e 2006, observou-se um aumento de 246% no número de profissionais
de saúde indígenas.
O Grupo de Referência Canadense sobre os Determinantes Sociais da Saúde, um órgão intersetorial direcionado a cooperar para reduzir as desigualdades sanitárias no
Canadá, contribuiu de forma direta no conhecimento sobre
determinantes sociais da saúde e a ação em muitas áreas
em nível mundial, incluída a necessidade de um enfoque
diferente dos determinantes de saúde para as populações
indígenas.

Meio

2,0
3,2
92
100

com o clima, para o que se tomaram medidas e definiram
guias e programas especiais.
Durante o período 2006-2010, aprovaram-se importantes iniciativas em relação à segurança humana, entre elas
a Lei de Segurança de Produtos de Consumo do Canadá,
que regula e proíbe os produtos de consumo que suponham
um perigo para a saúde e a segurança humanas; o Plano
de Gestão de Produtos Químicos que avalia cerca de 4.300
substâncias classificadas como possivelmente nocivas para o
meio ambiente ou a saúde humana; e a Lei sobre Agentes
Patógenos Humanos e Toxinas que se ocupa da segurança
de saúde pública e dos riscos onde intervêm agentes patógenos humanos ou toxinas.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

31,6
--80,7
6,9
5,1
6,5

A

saúde e suas tendências

A esperança de vida em 2006 era de 78,3 anos para os homens e 83 anos para as mulheres. A autopercepção do estado de saúde era “excelente” ou “muito boa” em 62,2% da população de 12 anos ou mais, o que representou um aumento
de 59,7% em relação a 2003.
Em 2007, a taxa de mortalidade infantil era de 5,1
mortes para cada 1.000 nascidos vivos e as causas mais frequentes foram as anomalias congênitas.
No início de 2010, todas as jurisdições do Canadá
haviam introduzido com sucesso a vacina contra o vírus do
papiloma humano (HPV) em seus programas de vacinação
para mulheres de entre 9 e 26 anos.
O país progrediu na diminuição do tabagismo, inclusive em grupos-chave como os jovens de 15 a 17 anos, e tem
uma das taxas mais baixas do mundo. Enquanto em 1999,
estimou-se que 25% da população fumava, em 2010 somente 17% da população apresentava esse hábito.

ambiente e segurança humana

As possíveis repercussões da mudança climática na saúde
centralizaram-se na redução dos riscos derivados das situações de calor extremo e das doenças infecciosas relacionadas
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O gasto total em saúde foi
de 10,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008
e 11,9% em 2009. O Plano
de Ação Decenal para Melhorar a Atenção à Saúde
adotado em 2004 estabeleceu diversas prioridades.
Uma delas foi proporcionar
A população aumentou 21,3% entre 1991 e 2010. Em 1991, a estrutura da população apresentava uma forma relativamente piramidal nos maiores de 25 anos de idade,
cobertura pública para assiscom maiores percentuais de população entre os 20 e 44 anos de idade (coortes de baby boomers nascidos entre 1946 e 1965) e uma estabilidade nas faixas etárias
menores de 25 anos, em consonância com uma relativamente baixa fecundidade e mortalidade nas décadas precedentes. Em 2010, a pirâmide desloca-se para idades
maiores (deslocamento de coortes de baby boomers) e há relativa estabilidade nos menores de 50 anos, em consonância com o efeito acumulativo de uma relativa baixa
tência domiciliar e atenção
fecundidade e mortalidade.
no final da vida, o que permitiu melhorar os programas de assistência domiciliar dos idosos e oferecer alterRede Pan-Canadense de Saúde Pública, um
nativas para as internações de longa permanência. Outra
espaço de coordenação estratégica
No Canadá, os governos provinciais e territoriais são
das prioridades do Plano foi reduzir os tempos de espera
os principais responsáveis pela administração e prespara procedimentos eletivos e um acesso mais rápido aos
tação de serviços de saúde, motivo pelo qual contar
serviços de atenção à saúde em cinco áreas de tratamencom a colaboração de todas as jurisdições é fundato, o que teve uma repercussão positiva no cumprimento
mental para abordar os temas em saúde e estabelecer
dos prazos.
planos de forma coordenada.
Durante o período empreenderam-se regulamentaCom este objetivo, estabeleceu-se em 2005, a
Rede
Pan-canadense de Saúde Pública, um mecanismo
ções importantes no âmbito das políticas alimentares. Em
intergovernamental
central para fortalecer as capaci2005, a rotulagem nutricional tornou-se obrigatória para a
dades de saúde pública do Canadá, a fim de prever,
maioria dos alimentos embalados e realizaram-se esforços
preparar-se e enfrentar as diversas problemáticas da
de educação pública para ajudar a utilizá-la e a fazer escosaúde.
lhas alimentares informadas.
A rede é estabelecida como um fórum constituído
Quanto às políticas contra o tabaco, quase a totalidapor especialistas nacionais em diversas áreas da saúde
pública, que colaboram para discutir sobre os diversos
de da população está protegida contra a exposição ao fumo
aspectos da saúde, estabelecer vínculos e gerar planos
passivo nos espaços públicos fechados, limita-se fortemente
de ação, que beneficiem a população canadense.
a venda de tabaco aos jovens e proibiu-se o uso de cigarros
Essa iniciativa esteve vigente durante todo o pede sabores, que atraem especialmente os adolescentes.
ríodo e realizou importantes contribuições em matéA melhora do acesso aos serviços de saúde foi uma
ria de iniquidades na saúde, promoção da saúde em
relação à obesidade infantil e resposta a emergências,
prioridade durante o período, o que traduziu-se numa reentre outros âmbitos.
dução nos tempos de espera para os serviços prioritários
Em dezembro de 2010, aprovou-se uma nova esem todo o país. O nível de saúde continuou melhorando ao
trutura de sua organização interna para avançar para
longo do período em todo o país, tanto em nível federal e
um melhor funcionamento da rede.
provincial/territorial como em nível comunitário.
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Adotaram-se novas tecnologias para melhorar a coordenação entre os diversos níveis de administração territorial
frente aos surtos de doenças. Como parte dessa estratégia
criou-se o Programa Integrado Canadense para a Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos e o Gerador do
Mapa de Saúde Pública, um sistema baseado em informação geográfica para ajudar os profissionais da saúde a vigiar
os surtos de doenças.

tecnologia e informação

O governo federal apoia um temário integral de pesquisa
na saúde. Em 2009, os Institutos Canadenses de Pesquisa
sobre Saúde elaboraram sua visão para cinco anos na Folha
de Rumos de Pesquisa sobre Saúde, que estabeleceu como
principal objetivo, a criação de pesquisas inovadoras para
melhorar a saúde e a atenção em saúde.
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

desigualdades em relação à atenção de uma população cada
vez mais envelhecida e o aumento da incidência e prevalência de doenças crônicas constituem desafios importantes. Para enfrentá-los é necessário aumentar o acesso aos
serviços de atenção primária com uma maior ênfase na
promoção da saúde, na prevenção de doenças e lesões e no
tratamento das doenças crônicas, bem como ampliar para
24 horas por dia e sete dias da semana o acesso aos serviços
essenciais.
Em que pese que o número de profissionais da saúde
ter aumentado nos últimos anos, a distribuição de recursos
humanos continua sendo escassa em algumas jurisdições,
em especial, nas comunidades rurais e remotas. Os territórios e as províncias, com o apoio do governo federal, têm
aumentado o número de vagas para a capacitação de residentes em medicina familiar nas comunidades subatendidas e proporcionam uma melhor formação aos médicos
das comunidades rurais para poder melhorar, por sua vez, a
atenção às necessidades de saúde locais.
No período 2006 a 2010, o Canadá viu-se enfrentando uma situação de restrição econômica, o que junto
com o elevado custo de novas tecnologias e o envelhecimento da geração do baby boom gerou um cenário de novos
desafios.
A redução das desigualdades em matéria de saúde
permanece como uma preocupação nacional e diversos níveis governamentais colaboram para entender melhor como
as estruturas sociais e econômicas, os sistemas e enfoques
das políticas afetam a saúde, e como podem ser potencializados esforços direcionados a obter melhorias nos âmbitos
sociais e de saúde.

Apesar de o Canadá contar com um dos melhores sistemas
de segurança alimentar do mundo, em 2008, apresentou-se
um surto de listeriose relacionado ao consumo de produtos
de carnes embalados, notificando-se 57 casos confirmados
e 23 mortes. Posteriormente a esse surto e considerando a
conotação pública suscitada, o país realizou um esforço para
aumentar sua capacidade de avaliação dos riscos à saúde e a
análise laboratorial.
As três principais causas de morte em 2008 foram o
câncer, que representou 30% do total de óbitos, seguido das
cardiopatias e dos acidentes vasculares cerebrais, que contribuíram com 21% e 6% de todas as mortes, respectivamente.
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) supõem
o maior desafio para a saúde dos canadenses. Atualmente,
dois em cada cinco canadenses de 12 anos ou mais vivem
com uma ou mais doenças crônicas.
Conforme os dados obtidos em 2007-2009, aproximadamente um em cada quatro adultos é obeso. Entre 2002
e 2007, houve um aumento de 21% na prevalência (ajustada
por idade) de diabetes, atingindo a 6,2% da população.
As doenças mentais e vícios em drogas ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente, das causas de deficiência; estima-se que um em cada cinco canadenses sofrerá
de alguma doença mental ao longo de sua vida. No caso dos
idosos, os diversos tipos de demência (incluída a doença de
Alzheimer), a depressão e os delírios afetam aproximadamente 400.000 pessoas e estima-se que essa quantidade se
duplicará em 30 anos.
O modelo tradicional de atenção primária foi de muita utilidade até o momento. Contudo, o aparecimento de
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Chile

O Chile localiza-se no extremo sudoeste da América do Sul e faz fronteira com Argentina, Bolívia e
Peru. Seu território continental é comprido (4.329 km) e estreito (amplitude média, 177 km), com
uma superfície continental e insular de 756.626 km2 e do território antártico de 1.250.000 km2. Tem
um relevo acidentado e montanhoso, e é vulnerável a desastres como terremotos e maremotos. É
uma república unitária com um sistema político democrático estável, cujo Estado tem três poderes
independentes: executivo, legislativo e judiciário. A capital é Santiago e sua divisão político-administrativa inclui 15 regiões, 53 províncias e 346 comunas.

CHILE

O Chile é um país de renda média que, no período 20062010, manteve seu desenvolvimento econômico. O estado
de saúde da população é coerente à melhora paulatina da
situação socioeconômica, com a adoção, medidas de proteção social e a existência de políticas sociais e sanitárias que
favorecem a promoção, o acesso e a cobertura assistencial.
O sistema público de saúde favoreceu a equidade por meio
de ações de prevenção da mortalidade materno-infantil e da
mortalidade prematura, redução das doenças transmissíveis
e da má nutrição, bem como da melhora nas condições de
saneamento.

Indicadores básicos selecionados, Chile, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Escolaridade (anos) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

2010, a taxa de incidência de hantavírus foi de 0,35 casos
por 100.000 habitantes (letalidade de 18%) e as de hepatite
B e C foram de 3,3 e 3,5 casos por 100.000 habitantes,
respectivamente. A taxa de incidência de tuberculose foi de
13,8 por 100.000 habitantes em 2008.
A prevalência de portadores de HIV estima-se em
0,4% (12 portadores por 100.000 habitantes; razão homem/
mulher de 3,6 para o HIV e de 5,6 para Aids) e a letalidade
diminuiu, com um aumento de sobrevida pelo acesso garantido ao tratamento antirretroviral.
Entre 1999 e 2008, a mortalidade total por câncer
cervicouterino ajustada por idade reduziu-se em 37%.

Políticas

e sistemas de proteção social e de

saúde

Os Objetivos Sanitários 2001-2010 e uma série de reformas específicas orientaram o desenvolvimento do setor,
enfatizando a proteção social e refletindo em saúde no programa “Chile Cresce Contigo”. Apesar do sistema de saúde
ter atingido um alto grau de cobertura e acesso, carece de
melhorias na gestão, eficiência e garantia de equidade.
No período de governo 2006-2010, criou-se o Regime Geral de Garantias em Saúde (Lei nº 19.966), fortalecendo-se a autoridade sanitária e gerando-se condições
de maior flexibilidade para a autogestão hospitalar (Lei nº
19.937). Em 2009, o gasto total em saúde foi 8,3% do Produto Interno Bruto (PIB), do qual 47,4% eram públicos e
representavam 16% do orçamento do governo. Do gasto
privado, 64,6% corresponderam a gasto direto dos cidadãos.
No período, o gasto em saúde per capita aumentou de US$
841 para US$ 1.185, com a proporção do gasto privado se
mantendo maior.

ambiente e segurança humana

Em 2009, a cobertura urbana de acesso à água potável era
universal e maior que 95% nas zonas rurais; 82% das residências dispunham de esgoto e o tratamento de águas residuais atingia 83%.

A

1,6
2,1
92,0
99,9

e desigualdades em saúde

Em 2009, a renda média mensal domiciliar girava em torno
de US$ 1.500. As políticas sociais redistributivas e os subsídios financeiros focados na população mais pobre e vulnerável constituem uma proteção social efetiva, reduzindo as diferenças entre o quintil de maior renda e o quintil mais pobre.
Na última década, o desemprego diminuiu progressivamente,
atingindo 8,1% em 2010. Em 2009, a população pobre era
de 15,1%, com 3,4% em situação de indigência. A taxa de
alfabetização em maiores de 15 anos é de 98,6% e a média de
escolaridade de 10,4 anos. Do total da população, 6,9% informam pertencer ou descender de algum povo indígena. Em
2006, agrupando os municípios em decis conforme a renda
domiciliar, no decil de menor renda registrou-se 51,2% mais
anos de vida potenciais perdidos (AVPP) por 1.000 habitantes do que no decil de maior renda.

Meio

17,1
15,1
98,6
10,4
79,0
5,4
7,9
16,9

saúde e suas tendências

Em 2006-2010, as condições de saúde continuaram melhorando, com redução de doenças infectocontagiosas, problemas materno-infantis e mortalidade evitável e prematura.
Ampliou-se a expectativa de vida e reduziu-se a mortalidade infantil (7,9 por 1.000 nascidos vivos em 2008).
Não se notificaram casos de febre amarela, esquistossomose, difteria nem casos autóctones de malária. Em
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A política de mediEstrutura da população por idade e sexo, Chile, 1990 e 2010
camentos busca garantir a
1990
2010
disponibilidade e acesso universal a medicamentos essenciais incluídos no Formulário
Nacional. A alta produção
interna de medicamentos genéricos incide nos preços relativos, que são 5,8 vezes mais
baixos que os similares de
marca registrada. Três cadeias
farmacêuticas controlam 90%
das vendas.
Elaborou-se a Estratégia Nacional de Saúde (ENS) 2011-2020, com o objetivo
Explicitação de garantias em saúde e
de: manter as conquistas sanitárias alcançadas, enfrentar
fortalecimento da autoridade sanitária no Chile
No marco de políticas e planos para o período de goos desafios do envelhecimento e mudanças no estilo de
verno 2006-2010, iniciou-se uma reforma setorial da
vida, diminuir a iniquidade na saúde e melhorar a quasaúde, a partir de leis aprovadas pelo Parlamento, que
lidade dos serviços. Uma comissão presidencial de saúpossuem dois eixos fundamentais: i) estabelecer um
de em 2010 propôs adequar o financiamento, garantia e
plano de acesso universal com garantias explícitas em
oferta de serviços, para melhorar a equidade no acesso e a
saúde e, ii) fortalecer a autoridade sanitária em nível
resposta às necessidades prioritárias de saúde da populanacional e regional. Ao mesmo tempo, produziram-se
condições administrativas para uma gestão hospitalar
ção. Será necessário melhorar a gestão, qualidade e segumais flexível e separaram-se as funções entre entidarança da atenção, fortalecendo redes integradas de saúde,
des reguladoras e prestadoras de serviços de saúde.
melhorando as tecnologias de comunicação e o acesso a
Por meio da Lei nº 19.966, estabeleceu-se o Remedicamentos. Para alcançar os objetivos da ENS, a pogime Geral de Garantias em Saúde (GES). Esse comlítica intersetorial desenvolve o programa Escolha Viver
ponente da reforma define o cidadão como sujeito de
Sadio.
direitos, que podem ser exigidos por ele ao Estado,
estabelecendo quatro garantias básicas para um conjunto de problemas de saúde: acesso, oportunidade,
Conhecimento, tecnologia e informação
qualidade e proteção financeira. A implementação de
GES começou a se fazer de forma gradual, partindo
Em 2008, o gasto em ciência e tecnologia foi estimado em
de alguns problemas na modalidade de planos-piloto
US$ 673,58 milhões. Em 2010, 41% da população usava
em 2004. Em 2010, os problemas incluídos no GES
Internet de forma ativa em média 3,6 horas diárias. O setor
eram 69.
Além disso, a Lei nº 19.937 de Autoridade Sanitásaúde conta com modernos sistemas de registros eletrônicos
ria
e
Hospitais Autoadministrados em Rede fortalece
para informação sanitária e administrativa. O Ministério da
a autoridade sanitária e estabelece condições para a
Saúde coordena um grupo interinstitucional que participa
gestão hospitalar ter maior flexibilidade.
na Rede Internacional de Políticas Informadas por Evidências (EVIPNET). Consolidou-se a rede nacional da Biblioteca Virtual de Saúde no Chile e o ponto focal chileno do
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Campus Virtual de Saúde Pública.
Os fatores determinantes da saúde mostram desigualdades.
O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
O nível de renda familiar apresenta uma diferença de 15,7
(CONYCIT) incentiva a pesquisa nas áreas de ciências
vezes entre o quintil de maior e o de menor renda. A escobásicas e clínicas. O Fundo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento na Saúde (FONIS) financia projetos destilaridade nas zonas urbanas é de 10,8 anos e nas zonas rurais
nados a melhorar a tomada de decisões em saúde; desde a
de 7,8. Em 2009, a população que vivia em condições de
elaboração de políticas sanitárias até a tomada de decisões
pobreza chegava a 15,1%, sendo maior em grupos familiares
clínicas.
dirigidos por mulheres, em áreas rurais e povos indígenas.
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CHILE

A taxa de participação no mercado de trabalho é de
40,3% para as mulheres e 71,4% para os homens, persistindo padrões tradicionais de divisão do trabalho doméstico,
apesar de muitas residências serem chefiadas por mulheres,
o que provoca uma sobrecarga de trabalho feminino. Somente 11,9% da população indígena acessam a educação
superior e têm níveis de renda que são 48% mais baixos que
o da população não-indígena.
O desenvolvimento urbano e industrial produziu um
conjunto de efeitos secundários, como a deterioração de algumas condições ambientais (mais notável na capital), que
inclui a poluição do ar, água e solos, e a disposição de resíduos
sólidos. Dada sua natureza montanhosa e vulcânica, o Chile
tem frequente atividade sísmica. O país deve se preparar para
enfrentar alguns problemas de caráter antropogênico, especialmente a contaminação hídrica, química e ambiental.
Em 2010, o Chile sofreu um severo terremoto e tsunami que provocou 512 mortes e 16 desaparecimentos,
afetando 800.000 pessoas. Dezoito hospitais e centenas de
centros ambulatoriais de saúde ficaram inutilizados. As características de desenvolvimento do país e a infraestrutura
antissísmica das construções, bem como o grau de preparação nacional para desastres, evitaram consequências ainda
maiores. O país encontra-se em processo de recuperação
paulatina da infraestrutura.
Em 2009, a taxa de mortalidade por acidentes (48,2
por 100.000 habitantes) foi 3,5 vezes maior em homens; em
acidentes de trânsito a mortalidade (12,8 por 100.000) foi
cinco vezes maior em homens. A prevalência de depressão é
de 17,2% e a incidência anual de esquizofrenia em adultos
é 12,0 por 100.000 habitantes.
As doenças crônicas não transmissíveis representam
a principal carga de morbidade-mortalidade. As doenças
do sistema circulatório representam 27,5% das mortes, os
tumores 25,0% e as causas externas 9,2%. Na população
indígena é mais elevada a mortalidade geral (30%-80%) e
a infantil (entre 90% e 250% mais alta), evidenciando desigualdades em relação à população não-indígena.
Anualmente, diagnosticam-se mais de 30.000 casos
novos de câncer. Os homens são principalmente afetados
por câncer de estômago (24,4 por 100.000), próstata (20,2
por 100.000) e pulmão (18,3 por 100.000); e as mulheres
são por câncer de vesícula (15,6 por 100.000), mama (14,5
por 100.000) e estômago (12,9 por 100.000).
A mortalidade por doença isquêmica do coração foi
48,9 por 100.000 habitantes e a de doenças vasculares cerebrais 49,0 por 100.000 habitantes.
Em 2010, a prevalência de diabetes mellitus foi estimada em 9,4%; a prevalência estimada de hipertensão

arterial em adultos é 26,9% e 38,5% para colesterol total
elevado. Mais da metade dos adultos apresentam, pelo menos, dois dos principais fatores de risco cardiovascular (tabagismo, antecedentes familiares, colesterol HDL elevado e
hipertensão arterial).
A prevalência de fatores de risco também era alta
entre crianças menores de seis anos atendidas pelo sistema
público de saúde em 2009, 21,6% tinham sobrepeso e quase
10% obesidade; em adultos, 64,5% tinham excesso de peso
(Índice de Massa Corporal ≥ 25) e 25,1% apresentava obesidade. Entre os adultos, 17,7% estão em risco de se transformar em bebedor-problema.
O número de peças danificadas por cáries na dentição
definitiva é de 2,60 aos 12 anos; em maiores de 17 anos
13,3% apresenta perda parcial da dentição e 5,5% perda total.
Os recursos humanos do setor público têm-se deslocado para o setor privado, concentrando-se em áreas urbanas. 44% dos médicos trabalham no setor público. Apesar
de o número de médicos trabalhando na atenção primária
tenha quase que duplicado entre 2004 e 2008, ainda há déficit, em particular, de especialistas formados para trabalhar
nesse nível de atenção.
Ainda que haja bons sistemas de informação sanitária
e administrativa, é necessário continuar seu fortalecimento
para contar com informação suficientemente sistematizada
e articulada para o desenvolvimento de políticas e a tomada
de decisões em diversos níveis, bem como monitorar e avaliar o desempenho do setor saúde e a equidade.
As conquistas do Chile e de seu sistema de saúde estabelecem como desafio melhorar continuamente o estado
de saúde da população e, ao mesmo tempo, reduzir a iniquidade e fortalecer a estrutura e o funcionamento do sistema
de saúde.
Considerando-se um horizonte temporal de cinco a 10 anos, destacam-se entre os problemas de saúde
pública: a poluição ambiental, a obesidade, as doenças
crônicas e os acidentes ocupacionais e de trânsito. O
sistema de saúde dispõe de políticas sólidas, cobertura
e proteção social. No entanto, ainda persistem diferenças geográficas, econômicas, étnicas e educacionais, que
constituem fatores determinantes de desigualdades na
saúde, sendo necessário avançar para uma maior equidade na distribuição dos recursos humanos e financeiros, a qual favoreça o acesso a um atendimento de
qualidade e responda apropriadamente às necessidades
dos diversos grupos de população. Tais temas e desafios
estão considerados e priorizados na Estratégia Nacional
de Saúde 2011-2020.
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Colômbia

A Colômbia encontra-se no extremo noroeste da América do Sul e tem uma superfície de
1.141.748 km2. Conta com importantes recursos hídricos, entre os quais se destaca a vertente
hidrográfica que chega ao Oceano Pacífico e a dos rios Amazonas e Orinoco, que chega ao Mar do
Caribe. É uma república unitária e sua divisão político-administrativa inclui o Distrito Capital – onde
se encontra a capital Bogotá - 32 departamentos, 1.121 municípios e os territórios indígenas. Esses
últimos são criados por acordo entre o governo e as comunidades indígenas, se constituindo em
entidade territorial a partir do cumprimento de determinados requisitos legais.

COLÔMBIA

A Colômbia experimentou um crescimento contínuo entre
2000-2010. Esse crescimento mascara a corrupção, a precariedade do emprego e a desigualdade social e de gênero.
A diminuição da pobreza avançou discretamente rumo ao
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O deslocamento forçado por violência constitui o fator mais importante de migração interna. O país experimenta também uma transição demográfica, com queda
da fecundidade e aumento da esperança de vida, o que leva à
mudança no perfil epidemiológico. O sistema de saúde tem
conseguido ampliar a cobertura, controlar de forma importante as doenças infecciosas, bem como a morbimortalidade
materna e infantil.

Indicadores básicos selecionados, Colômbia,
2008-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

PRINCIPAIS AVANÇOS

45,5
45,5
93,2
73,4
5,6
20,6
72,9
1,5
1,6
88,0
98,2

casos de tuberculose foram 11.433 e os novos casos de hanseníase foram 283, representando uma redução na incidência dessa última doença. Em 2009, notificaram-se 6.924 casos de HIV/Aids, diminuindo a proporção de doadores de
sangue HIV positivos. Não se registraram casos de cólera.
Registrou-se uma redução nas mortes por homicídios,
principalmente em homens jovens, mas verificou-se um aumento na mortalidade e nas deficiências por acidentes de
trânsito. O que obriga a redobrar os esforços em educação
para o trânsito e sanções efetivas contra os infratores.

Determinantes e desigualdades em saúde
Na última década, atingiu-se 100% de cobertura para educação básica pré-escolar, primária e secundária. As mulheres
aumentaram o nível de escolaridade e sua participação no
mundo político e do trabalho. Entre 2005 e 2009, o percentual da população em situação de pobreza diminuiu
de 50,3% para 45,5%, ainda que a pobreza extrema tenha
aumentado de 15,7% para 16,4% no mesmo período. Em
2009, diminuiu a diferença entre homens e mulheres, tanto
na taxa de participação no mercado de trabalho (23,5% de
diferença) como de renda mensal (20%).

Políticas

e sistemas de proteção social e de

saúde

O Sistema Geral de Seguridade Social na Saúde (SGSSS)
com seus regimes contributivo e subsidiado tem cobertura
de 91,1%. Regimes especiais acolhem 4,6% da população
que pertence a forças militares, polícia, magistrados, empresa de petróleo e universidades públicas. Somente 4,3%
da população não estão cobertas pelo SGSSS. A afiliação
ao sistema é obrigatória e se faz por meio de 72 entidades
promotoras de saúde, que oferecem um plano obrigatório
similar para ambos os regimes desde 2008.
O gasto total em saúde, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), estabilizou-se em 6,4% em 2009. O
gasto direto do cidadão, como proporção do gasto privado
em saúde, manteve-se em 50%.
Entre 2002 e 2010, modernizaram-se 243 hospitais
públicos e aperfeiçoou-se sua capacidade de gestão, o que se
traduziu numa maior satisfação por parte dos seus usuários.
Desse modo, aumentou o número de leitos gerais e leitos UTI,
o número de consultórios ambulatoriais, consultórios de emergência e odontológicos.
Estabeleceu-se o Sistema Único de Habilitação, que
obriga os profissionais e instituições ao cumprimento de

Meio ambiente e segurança humana
Em 2010, reflorestaram-se 88% dos hectares propostos
como meta para 2015, segundo os ODM. A Colômbia aderiu ao Protocolo de Montreal e reduziu substancialmente a
importação e uso de substâncias daninhas à camada de ozônio. Em 2008, 15,2% dos domicílios ainda se encontravam
em assentamentos precários.
Saúde e suas tendências
Entre 2006 e 2010, houve importantes conquistas na saúde
materno-infantil e do controle de doenças infecciosas. Aumentou o uso de métodos de planejamento familiar modernos,
diminuiu a taxa de fecundidade em mulheres adolescentes e a
mortalidade infantil (20,6 por 1.000 nascidos vivos em 2008).
Em 2010, ocorreu a epidemia mais importante de
dengue da década (157.152 casos, com letalidade de 2,3%).
Notificaram-se 110.000 casos de malária, com diminuição
da letalidade. A transmissão de oncocercose foi interrompida em toda Colômbia. Quanto à doença de Chagas avançou-se no controle da transmissão vertical e por vetores. Os
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condições mínimas de quaEstrutura da população por idade e sexo, Colômbia, 1990 e 2010
lidade. O Ministério da Pro1990
2010
teção Social elaborou normas
para orientar o uso racional
de medicamentos, seu acesso,
qualidade, segurança e oportunidade. Em 2010, o Instituto Nacional de Vigilância de
Medicamentos e Alimentos
foi qualificado como autoridade reguladora nacional de nível
IV, o que lhe confere caráter de
instituição de referência para
a Região das Américas. Em
tam maior risco de morbimortalidade. Em saúde mental
2006, o maior número de graduados correspondeu a médicos
há maior presença de transtornos depressivos, transtornos
e pessoal de enfermagem.
adaptativos e estresse.
Conhecimento, tecnologia e informação
Entre 2008 e 2010, à exceção da telefonia fixa, verifica-se
que houve aumento na cobertura de serviços públicos.
O Sistema Geral de Seguridade Social na Saúde
da Colômbia
A Lei Nº 1.122 de 2007, estabeleceu as condições
O núcleo do sistema de saúde é o Sistema Geral de
para a consolidação do Sistema Integrado de Informação
Seguridade Social na Saúde (SGSSS) com seus dois
da Proteção Social, que permite capturar, sistematizar e enregimes: o contributivo (para trabalhadores assalariatregar informação do sistema de vigilância epidemiológica.
dos, pensionistas e trabalhadores independentes com
Além disso, coleta e sistematiza informação administrativa
renda maior que o salário mínimo) e o subsidiado
(para pessoas sem capacidade de pagamento). A cota
para monitorar resultados na saúde e para alimentar o sisteno regime contributivo (RC) corresponde a 12,5% da
ma de gestão e de administração do setor saúde.
renda (8,5% do empregador e 4% do empregado; trabalhador independente: 12,5%). O regime subsidiado
(RS) é financiado com subsídios cruzados do regime
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
contributivo mais os fundos fiscais procedentes de impostos gerais.
A afiliação ao SGSSS é obrigatória e é feita por
Entre 2000-2010, a economia mostrou um crescimento
meio
das entidades promotoras de saúde (EPS) que
contínuo. Entretanto, persistem as desigualdades como exoferecem,
como mínimo, o plano obrigatório de saúpresso por um coeficiente de Gini de renda de 0,578 em
de contributivo ou o plano obrigatório de saúde para
2009. O desemprego manteve-se estável em 11% entre 2006
os afiliados ao regime subsidiado. Em 2008, a Corte
e 2010. Nas mulheres, continua existindo uma diferença na
Constitucional ordenou a unificação dos planos dos
taxa de desemprego de -6,4% em relação aos homens.
dois regimes.
O SGSSS apresenta alguns problemas. A base conApesar do notável progresso em educação, permanece
tributiva
é baixa, pois mais de 50% da população está
o desafio de enfrentar o menor nível de alfabetismo e anos
subsidiada
pelo Estado. Embora o nível de assegurados
de educação entre os jovens (população de 15 a 24 anos) e
seja alto, o acesso real aos serviços é bem limitado em
as mulheres.
alguns departamentos, particularmente no litoral do
Os cinco milhões de pessoas deslocadas à força por
Pacífico. Cada EPS projeta sua rede de prestadores de
causa da violência remanescente no país implicam no desaacordo com as condições do mercado, o que pode significar que o usuário deva se deslocar longas distâncias
fio de assistir às necessidades surgidas pelas migrações e na
para obter atendimento ou realizar exames diagnóstiadaptação dos serviços de saúde para prover o maior acesso
cos em locais bem afastados entre si. A lei permite que
possível a essa população vulnerável.
as EPS sejam integradas verticalmente com prestadoA população deslocada apresenta, ainda, desafios
res próprios, o que contribui para a fragmentação do
em relação às doenças transmitidas por vetores, alimentos,
sistema.
água e desnutrição crônica. As mulheres grávidas apresen80+
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A Colômbia é o terceiro país do mundo em vulnerabilidade a desastres naturais, uma vez que grande parte de
sua população assenta-se em zonas de alto risco. Em 2008,
os habitantes que se encontravam em assentamentos precários somavam 1,4 milhão.
A urbanização desordenada fez crescer a vulnerabilidade de grupos de população marginal, com alteração da
paisagem, da biodiversidade e da qualidade do ar e da água,
com produção de resíduos e com menor disponibilidade de
solo adequado. A cada ano, registra-se uma grande quantidade de hectares afetados por degradação, pois 85% dos sistemas produtivos estão em áreas suscetíveis à desertificação,
afetando a competitividade do setor agrícola e a disponibilidade de alimentos e água.
Do total da população, 13,8% pertencem a alguma
etnia. Não se conseguiu uma adequada caracterização do
estado de saúde nesse grupo populacional, sendo difícil o
acesso às suas comunidades, bem como a conciliação da medicina tradicional e ocidental.
As doenças transmitidas por vetores, alimentos e água,
as infecções respiratórias e a tuberculose são importantes
causas de morbidade e de demanda por serviços de saúde.
Contudo, as doenças não transmissíveis (doença isquêmica do coração, doença vascular cerebral, câncer, homicídios,
suicídios e acidentes de transporte) representam a maior
carga de morbimortalidade e deficiência na população adolescente e adulta. Os surtos de doenças infecciosas seguirão
existindo à medida que não se melhorem as condições de
vida nas moradias rurais, dispersas e pobres.
Observa-se um aumento da carga de morbimortalidade por doenças não transmissíveis, especialmente câncer,
cardiovasculares, respiratórias e diabetes. Nesse sentido, as
autoridades fortaleceram a estrutura programática e iniciaram um conjunto de ações para promover estilos de vida
saudáveis e melhorar a qualidade da atenção.
A prevalência de hipertensão arterial em adultos foi
8,8% e de diabetes chegou a 3,5%. As doenças cardiovasculares foram a primeira causa de morte na população geral
(doença isquêmica do coração: 83,7 mortes por 100.000 habitantes e doença vascular cerebral: 42,6). A segunda causa
foi câncer (gástrico, pulmão, colo uterino e mama). Os traumatismos corresponderam à terceira causa (homicídios em
homens, suicídios e acidentes de trânsito). As doenças infecciosas ocuparam o quarto lugar entre as causas de morte.
O perfil da mortalidade em menores de cinco anos é
principalmente infeccioso, enquanto que em adolescentes
e adultos jovens predominam os homicídios, acidentes de
trânsito e suicídios. O HIV ocupa um lugar importante nas

causas de morte de homens entre 20 e 64 anos. Em adultos
(30-64 anos) as causas traumáticas compartilham os primeiros lugares com as doenças cardiovasculares. Em idosos
predominam as doenças crônicas não transmissíveis.
O excesso de peso em adolescentes e adultos jovens
aumentou no período 2005-2010. Um baixo percentual de
hipertensos e diabéticos tomam medicamentos, recebem
acompanhamento nutricional ou recomendações sobre prática de exercícios.
A cobertura do SGSSS é alta, mas o acesso real a
serviços é bem limitado para algumas populações vulneráveis e em alguns departamentos, particularmente, no litoral
Pacífico. Cada entidade promotora de saúde desenha sua
própria rede de prestadores, segundo condições do mercado,
forçando os usuários a percorrerem longas distâncias para
obter atendimento. Apesar do aumento da cobertura dos
serviços públicos entre 2008 e 2010, ainda persistem zonas
afastadas onde o acesso é insuficiente.
Desde o ano 2000, a atenção é monitorada por meio
do Registro Individual de Prestação de Serviços. Embora
tenha havido melhorias na qualidade do registro, a cobertura da informação ainda é limitada, pois se usa fundamentalmente para o processo de cobrança de prestações. O sistema
de informação na saúde carece de uma entidade central que
o coordene. Isso significa que os diversos registros administrativos geraram subsistemas paralelos e bancos de dados
não compatíveis, com indicadores pouco padronizados e incompletos. Existe significativo sub-registro das estatísticas
vitais e deficiências na qualidade do registro, processamento, análise e uso dos dados. Há baixo uso da informação de
censos, pesquisas e outros estudos para o planejamento e a
tomada de decisões.
Existe o desafio de tornar o sistema mais equitativo,
fortalecendo sua organização e funcionamento. Os profissionais, especialmente médicos, concentram-se em zonas
urbanas, em detrimento das zonas mais afastadas ou sob
o risco de conflitos armados. Apesar da alta afiliação ao
SGSSS persistem barreiras de acesso que impossibilitam
uma adequada atenção à saúde para populações rurais, com
menor educação, indígenas e população em situação de deslocamento forçado.
Entre os desafios prioritários de saúde destaca-se,
a situação da saúde da mulher, com uma significativa iniquidade geográfica, gravidez na adolescência e violência de
gênero. Perante essa situação fortaleceram-se os sistemas
de vigilância, adotando planos para acelerar a redução de
morbimortalidade materna e reforçando o marco regulatório para reduzir a violência contra a mulher.
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Costa Rica

A República da Costa Rica localiza-se na América Central e tem uma superfície de 51.100 km2. Limita
ao norte com a Nicarágua, a sudeste com o Panamá, a leste com o Mar do Caribe e a oeste com o
Oceano Pacífico. Tem uma geografia variada, na qual se destacam três sistemas montanhosos, com
elevações que variam entre 900 e 1.800 metros acima do nível do mar, o Grande Vale Central, aonde
vivem aproximadamente 60% da população, e a planície costeira, parcialmente coberta por florestas
tropicais. A capital é San José e sua divisão político-administrativa inclui sete províncias e 81 cantões
ou municípios.

COSTA RICA

A Costa Rica tem 4,56 milhões de habitantes e uma renda
per capita de US$ 10.200. Entre suas conquistas sanitárias
em 2010, destacam-se uma mortalidade infantil de 9,5 por
1.000 nascidos vivos, uma mortalidade materna de 21,1 por
100.000 nascidos vivos e uma esperança de vida ao nascer
de 79,2 anos.
A proporção de domicílios que viviam na pobreza extrema aumentou de 3,3% para 3,5% entre 2007 e 2008, mas
esse nível supera a meta específica dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
O setor saúde constitui-se por várias entidades públicas: Ministério da Saúde, Caixa Costarriquense de Seguro
Social (CCSS), Instituto Nacional de Seguros, Instituto
Costarriquense de Aquedutos e Esgotos, Instituto de Alcoolismo e Farmacodependência e Instituto Costarriquense
de Pesquisa e Ensino em Nutrição e Saúde. Em 2010, o
gasto em saúde como percentual do Produto Interno Bruto
(PIB) atingiu 10,9% (67% público e 33% privado), correspondendo a maior proporção (86%) a fundos da CCSS.

Indicadores básicos selecionados, Costa Rica,
2009-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

e desigualdades em saúde

As conquistas na saúde resultam, entre outros, de fatores relacionados à melhoria dos determinantes sociais, tais como
níveis de alfabetização (97%) e taxa líquida de escolaridade
(quase 100%).
Existe uma distância entre as necessidades de pessoas vivendo em assentamentos precários e a capacidade
institucional para oferecer-lhes soluções. Os fundos para
erradicação de moradias precárias representam uma baixa
proporção do total de recursos para moradia, mas, em 2007,
conseguiu-se diminuir a quantidade das mesmas e melhorar
o acesso a serviços básicos.

Meio

1,9
1,2
88
100

vestisse em redes de esgoto e águas residuais, a solução mais
comum são os tanques sépticos, com coberturas de 72,3%
em 2010.
Concretizaram-se esforços para melhorar a coleta,
tratamento e disposição de resíduos sólidos. Em 2007, preparou-se um manual para elaboração de planos municipais
de gestão de resíduos sólidos e em 2008 estabeleceu-se um
plano de resíduos sólidos.
Anualmente, importam-se 12.000 toneladas de praguicidas, das quais 25% são utilizadas em cultivos de arroz
e banana. Muitos produtos são de baixo risco, mas há substâncias altamente tóxicas. Sob o Protocolo de Montreal, reduziu-se em 60% o brometo de metila, mas o restante será
difícil de eliminar, dada a existência de cultivos com pragas
severas.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

4,6
21,7
96,9
79,2
3,5
9,4
21,1

A

saúde e suas tendências

Entre 2006 e 2010, registraram-se 102 mortes maternas.
Em 2010, a mortalidade materna foi de 21,1 por 1.000 nascidos vivos. A taxa de mortalidade infantil manteve-se em
9,4 entre 2006 e 2010.
Entre 2006 e 2010, notificaram-se 84.443 casos de
dengue, com 471 casos graves. No mesmo período, os casos
de malária reduziram-se de 2.903 para 114, o que significa
que essa meta específica dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio já foi atingida (redução superior a 10% e mortalidade zero).
O esquema oficial de vacinação inclui tuberculose, hepatite B, rotavírus, difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus
influenzae tipo b, poliomielite, pneumococo com vacinas 13
valente e 23 valente, influenza, sarampo, rubéola, caxumba
e catapora. Entre 2006 e 2010, não houve casos de doenças
imunopreveníveis em eliminação e mantiveram-se os níveis

ambiente e segurança humana

Entre 2006 e 2010, elaboraram-se e publicaram-se leis
e normas para regular os serviços públicos e privados de
interesse sanitário e proteger a saúde da população, entre
elas a Lei de Gestão Integral de Resíduos, Lei Nacional de
Vacinação, Regulamento Sanitário Internacional (ratificado
mediante Decreto Executivo) e o Centro Nacional de Ligação, entidade do Ministério da Saúde onde se detectam os
alertas nacionais e internacionais.
Entre 2006 e 2010, a população com acesso à água
potável aumentou de 81,2% para 89,5%. Ainda que se in95

COSTA RICA

de cobertura entre 81 e 93%
Estrutura da população por idade e sexo, Costa Rica, 1990 e 2010
para as doenças traçadoras.
1990
2010
Entre 2002 e 2010, registraram-se 2.278 casos de
HIV, com uma incidência
anual de 52,6 por 100.000 habitantes e uma razão de masculinidade de três. O grupo
de 20 a 49 anos concentrou
77,9% dos casos. O número
de casos de Aids do período foi 1.805. Sua incidência subiu de 3,6 para 4,3 por
100.000 entre 2006 e 2008,
reduzindo-se em 2009 para 3,6.
quiatria e reabilitação). A atenção à saúde está garantida
No período de 2006-2010 a tuberculose apresentou
no nível primário e para emergências, nos demais níveis
uma incidência média anual de 11,4 por 100.000 habitantes. As taxas de mortalidade foram baixas e estáveis durante
é necessário possuir alguma modalidade de seguro. Existe
o período, com um óbito em média por 100.000 habitantes.
um seguro social médico universal solidário, cuja cobertura
A mortalidade por acidentes de trânsito caiu de 14,7
atingia 91,9% da população em 2010.
por 100.000 habitantes em 2006 para 12,15 em 2010. A
A Comissão Assessora de Qualidade de Medicamentos revisa e propõe normas e realiza a implementação do
mortalidade por homicídios subiu de 6,8 por 100.000 em
Regulamento Técnico Centro-americano sobre Produtos
2006 para 9,33 em 2010. Em ambas as causas predominam
Farmacêuticos. Desde 1982, existe a Lista Oficial de Meos óbitos de homens adultos jovens.
dicamentos, de acordo com o Formulário Terapêutico NaA mortalidade por suicídios diminuiu de 7,2 por
cional.
100.000 habitantes em 2006 para 5,8 em 2010. Nesse mesmo ano, as consultas psiquiátricas foram 158.476 (41% foram consultas novas) e o total de altas hospitalares foram
329.349, das quais 1,7% foram de causa psiquiátrica. Dos
O Ministério da Saúde e a Seguridade Social:
5.613 leitos hospitalares, os leitos psiquiátricos represendois atores-chave do setor saúde da Costa Rica
tam 16,76% e se concentram em dois centros especializados
Entre 2006 e 2011, realizou-se uma reorganização
do Ministério da Saúde. Definiu-se como objetivo
(58,2% dos leitos psiquiátricos).
estratégico da política de saúde: “avançar da atenção
A prevalência de fumantes baixou de 31,5% para
à doença para a promoção da saúde, posicionando a
28,6% entre 2006 e 2009, enquanto a incidência se manteve
saúde como valor social e direcionando e conduzindo
em 6,4%.
as intervenções dos atores sociais para a vigilância e
o controle dos determinantes da saúde, baseados em
Políticas e sistemas de saúde e proteção social
evidência e com equidade”.
Atualmente, a Caixa Costarriquense de Seguro
Social
(CCSS) continua sendo a principal entidade púA Caixa Costarriquense de Seguro Social (CCSS) é a única
blica
a
prestar serviços de saúde à população, os quais
entidade pública que presta serviços de saúde à população,
se organizam funcionalmente por níveis de atenção e
é organizada funcionalmente em três níveis de atendimento
territorialmente em sete regiões.
e territorialmente em sete regiões. A unidade do primeiro
A Costa Rica possui um seguro social médico uninível são Equipes Básicas de Atenção Integral em Saúde,
versal e solidário, cuja cobertura estendeu-se a 91,9%
da população em 2010. Contudo, para os próximos
localizadas em 103 áreas. O segundo nível oferece serviços
anos, o desafio central do sistema de saúde será a susde consulta especializada, internação e tratamento cirúrgico
tentabilidade financeira da CCSS, que suporta a coem especialidades básicas, em 10 clínicas maiores, 13 hospibertura efetiva do seguro, dado que o principal incontais periféricos e sete regionais. O terceiro nível proporciona
veniente para os usuários são as listas de espera para
atenção especializada em três hospitais nacionais gerais e
conseguir serviços.
cinco especializados (gerontologia, mulheres, crianças, psi80+
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Conhecimento,

faixa etária entre 40 e 64 anos, apresentou uma mudança na
prevalência de 11% para 16,2%. A prevalência da hipertensão arterial aumentou 6%.
A prevalência do consumo de álcool em jovens aumentou de 38,1% em 2006 para 53,5% em 2009; a incidência em 2009 foi 18,7 por 1.000 estudantes.
De acordo com o Poder Judiciário, a violência doméstica em 2004 era de 114,5 casos por 100.000 habitantes e
de 102,3 em 2007. Em 2008, relataram-se 11.028 casos de
violência intrafamiliar, entre os quais 80% das vítimas correspondiam a mulheres (402 por 100.000). O número de
mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros aumentou de 16 em 2007 para 38 em 2008.
O desafio do sistema é a sustentabilidade financeira
da CCSS, porque na atualidade um dos principais inconvenientes são as filas para conseguir consultas. A CCSS está
enfrentando a necessidade de recuperar liquidez, o que implica esforços para introduzir, ao mesmo tempo, medidas
para reduzir os vazios de cobertura e ampliar acesso a serviços de qualidade.
O Ministério da Saúde realizou esforços para conceituar sua função gestora, mas falta desenvolver estratégias
para fortalecê-la. Isso inclui a incorporação de profissionais
e meios de governabilidade.
Mantém-se a necessidade de realizar mudanças e
ajustes nas reformas desenvolvidas nos anos 90. A finalidade é manter o sistema de seguridade social universal e fortalecer a gestão da produção social da saúde, com base nas
exigências do mundo globalizado e em postulados, valores e
princípios da sociedade costarriquense.
A desigualdade digital entre os domicílios é reduzida
bem lentamente. Há déficit de cobertura do Programa Nacional de Informática Educativa em escolas com estudantes
de baixa renda.
O Segundo Relatório do estado de cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2010) permite estimar que houve progressos quanto aos determinantes
sociais e de saúde, mas ficam desafios pendentes. Por seus
indicadores, atualmente, o país é doador de cooperação técnica e não receptador de doações, aumentando-se o desafio
da mobilização de fundos para superar dívidas sociais, manter conquistas e responder aos compromissos contraídos em
sua agenda de saúde.

tecnologia e informação

O Ministério da Saúde desenvolve um projeto que ligaria
escritórios centrais, hospitais e áreas de saúde do âmbito
do CCSS, para trocar consultas, realizar teleconferências e
desenvolver um expediente eletrônico.
Entre 2006 e 2009, o gasto público em atividades de
pesquisa e desenvolvimento aumentou de US$ 97,2 milhões para US$ 159 milhões (0,53% do PIB). O investimento do setor acadêmico representou 48% do total e 25%
correspondente ao governo.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A renda da população deteriorou-se entre 2006 e 2010, sob
a influência da crise econômica internacional a partir de
2008. Em 2008, um a cada três ocupados (a maioria sem
estudos secundários) recebeu menos que o salário mínimo.
Entre 2007 e 2010, registraram-se 12 eventos naturais
relacionados à mudança climática. Destacam-se a emergência de maio de 2008 por extensão da estação seca no norte e
os efeitos do furacão Alma no sul e pacífico central.
Entre 2006 e 2010, as doenças do sistema circulatório provocaram 25.592 mortes, com uma taxa anual média
de 99,5 por 100.000 habitantes. As neoplasias, apesar de
corresponderem à segunda causa de morte com uma taxa
de 91,3 por 100.000 habitantes, foram responsáveis pela
maior quantidade de anos potenciais de vida perdidos entre 2006 e 2009. Em homens, as primeiras causas de morte
por neoplasias correspondem a câncer de próstata (17,6 por
100.000), estômago (16,62), pulmão (8,15), cólon (5,71) e
fígado (4,83). Em mulheres, as causas são câncer de mama
(12,2 por 100.000), estômago (8,68), cólon (5,87), colo uterino (5,78), leucemias (3,80) e pulmão (3,35).
A Pesquisa Nacional de Nutrição 2008-2009 revelou
que 23,8% da população de um a quatro anos estão em risco de desnutrição e 5,6% desnutrida. Entre os estudantes e
adolescentes, aqueles com sobrepeso e obesidade superam
20%.
Segundo pesquisas realizadas em 2004 e 2010, o diabetes experimentou um aumento devido à saúde das mulheres, entre as quais a prevalência do diabetes subiu 50%. A
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Cuba

A República de Cuba é um arquipélago constituído pela Ilha de Cuba, a Ilha da Juventude e aproximadamente 1.600 ilhotas e abrolhos, atingindo uma superfície total de 110.860 km2. Situa-se na entrada
do Golfo do México, no Mar do Caribe. Com um clima tropical, é vulnerável a desastres naturais, entre
os quais se destacam os furacões e tormentas tropicais. É um Estado socialista organizado como república unitária e democrática. A capital é Havana e sua divisão político-administrativa inclui 14 províncias
e o município especial, a Ilha da Juventude.

CUBA

A República de Cuba é um estado socialista no qual todos
os cidadãos têm acesso universal e gratuito aos serviços de
saúde e educação. O Sistema Nacional de Saúde dispõe de
uma completa rede integrada de serviços baseada na atenção
primária e no modelo de médico e enfermeiro de família. A
missão do sistema de saúde direciona-se à promoção da saúde, à prevenção e cura de doenças e à recuperação da saúde.

Indicadores básicos selecionados, Cuba, 20082010.
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Escolaridade (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) < 1
ano (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

O Estado direciona seus esforços para reduzir as desigualdades e garantir o acesso pleno e universal aos programas
de saúde. Os grupos vulneráveis como doentes deficientes
ou em desvantagem socioeconômica são protegidos e beneficiados. Garante-se a educação até o nono ano, bem como
o acesso a estudos superiores.

Meio Ambiente

e

46,9
6,6
5,9
96,0
99,9

lância, controle vetorial e aumento da capacidade e qualidade diagnóstica dos laboratórios; tudo isso contribuiu de
forma determinante para a redução dos níveis de infestação de Aedes aegypti. No ano de 2010, notificaram-se 116
doentes de dengue importado. 86% dos municípios classificam-se como negativos ou de baixo risco entomológico
de dengue.
O programa de imunização protege contra 13 doenças preveníveis e eliminaram-se cinco delas (poliomielite,
difteria, sarampo, coqueluche e rubéola). Também se eliminou o tétano neonatal, meningite tuberculosa no menor
de um ano, síndrome de rubéola congênita e a meningoencefalite posterior a caxumba. Reduziu-se a hepatite B e a
meningoencefalite meningocócica. Não se notificam casos
de raiva humana desde 2010. O número de casos de leptospirose humana foi reduzido.
Em 2010, o total acumulado de casos de infecção
por HIV era de 12.217, 83,2% dos quais estavam vivos.
O grupo de maior risco é de homens que fazem sexo com
homens. Durante o período 2006-2010, a prevalência estimada de HIV na população de 15 a 49 anos foi de 0,1%.
Aumentou-se o número de exames de HIV realizados e
conseguiu-se prolongar a vida de pessoas que recebem tratamento antirretroviral. As taxas de incidência de sífilis e
gonorreia caíram no período 2006-2010.
Existe um programa preventivo de doenças bucais
(91,2% de pessoas conservam todos seus dentes aos 18 anos).

Segurança Humana

Cuba promoveu e assinou os acordos derivados das cúpulas
e reuniões relacionadas ao meio ambiente. Por isso mesmo,
controla a proteção da água, atmosfera, solo, flora, fauna e
todo potencial do ambiente natural. O país enfrenta os efeitos da mudança climática com programas integrais e projetos de pesquisa e serviço tecnológico, nos quais participam
17 instituições.
Em Cuba, a segurança humana é expressa em igualdade de oportunidades para cada um de seus cidadãos. O
acesso a fontes melhoradas de água é de 92% da população.
A água tratada aumentou de 96,8% em 2006 para 98,8%
em 2010. A cobertura de população que vive em moradias
com acesso a instalações sanitárias adequadas atinge 96%.

A

11,2
99,8
98,2
78,8
7,7
4,5

saúde e suas tendências

Existe uma baixa taxa de mortalidade em idades precoces e
uma elevada esperança de vida. A mortalidade infantil caiu
18% durante o período 2006-2010. A taxa de mortalidade
dos menores de cinco anos caiu de 7,1 por 1.000 nascidos
vivos para 5,7 por 1.000, com uma sobrevivência de 99,4%.
A mortalidade na população de adolescentes (10 a 19 anos
de idade), cuja atenção é prioritária, diminuiu de 0,4 para
0,2 mortes por 1.000 habitantes no período.
Em geral, controlaram-se as doenças transmissíveis.
A Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Dengue
incluiu atividades multissetoriais, fortalecimento da vigi-

Políticas

e sistemas de proteção social e de

saúde

A política social, orientada a elevar o nível de desenvolvimento e bem-estar social, procura eliminar iniquidades
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e fazer cumprir a igualdade de
Estrutura da população por idade e sexo, Cuba, 1990 e 2010
direitos de todos os cidadãos
1990
2010
a alimentação básica, saúde,
educação e renda. Garante-se
o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde, que
incluem os tratamentos médicos mais complexos e custosos. O Ministério da Saúde
Pública é a entidade gestora
das políticas de saúde, regulações, gestão de programas e
serviços de saúde.
O sistema de saúde
se estrutura em três níveis territoriais (nação, província e
Desafios para o Sistema de Saúde
município) e três níveis de atenção, numa rede de serviços
O envelhecimento da população, o estancar de seu
crescimento e o aumento da esperança de vida apreespecializados, descentralizados e regionalizados desde o
sentam um grande desafio para o Sistema de Saúde
nível da atenção primária, que cobre o total da população.
Cubano.
A Lei Regulatória para a Proteção da Saúde Pública estaOs programas de saúde e a rede de serviços ofebelece e garante o cumprimento da regulação em matéria
recem o necessário para a manutenção de bons indide produtos e equipamentos médicos, controla as práticas,
cadores de saúde da população, por meio de recursos
comprova e certifica as unidades de saúde.
humanos suficientes e especializados, além do trabalho contínuo em pesquisa e acesso a equipamentos
O gasto total em saúde, como percentual do Produto
e produtos médicos, diagnósticos e terapêuticos de
Interno Bruto (PIB), aumentou de 7,7% para 11,9% no peprodução nacional; o que em conjunto garante um sóríodo 2006-2010. O gasto em saúde por habitante aumenlido sistema nacional de saúde. Os principais desafios
tou de 321,79 pesos para 439,47 pesos.
do setor são: a sustentabilidade e eficiência do sisteO país contribui para a formação de recursos humama por meio da promoção, prevenção e vigilância; o
nos, organização de programas e serviços de saúde em várias
fortalecimento da rede de serviços descentralizados,
regiões, em especial, nas Américas.
compactados e regionalizados; e o aumento de sua eficiência econômica.
Cuba utilizou diversas estratégias para proteger
Conhecimento, tecnologia e informação
e beneficiar a população idosa, implementando centros comunitários denominados Círculo do Avô, além
Existem unidades de ciência, tecnologia e inovação,
de aumentar a formação na especialidade geriátrica
institutos e centros de pesquisa. Cuba tem programas de
médica e de outros profissionais. Nesse sistema, os
colaboração e ajuda internacional em matéria de saúde em
médicos de família realizam atenção integral domiciliar
e institucional com o apoio das equipes multidisciplicondições normais e de desastres. O Sistema Nacional de
nares de atenção geriátrica especializada.
Saúde segue avançando em sua informatização e fortaleci80+
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comunidade, da família e do indivíduo. Existe sobre mortalidade masculina.
A mitigação e adaptação às mudanças climáticas são
abordadas desde a perspectiva de um estado insular e, ainda que a situação ambiental seja favorável, identificam-se
problemas tais como a degradação do solo, a diminuição
da cobertura florestal, a contaminação, perda da diversidade
biológica e carência de água.
O país dispõe de um código de segurança no trânsito e de um programa para a prevenção de acidentes. Os

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O Estado direciona seus esforços para reduzir as desigualdades e garantir o acesso pleno e universal aos programas e ações de saúde, para elevar a qualidade de vida e
o bem-estar dos cubanos. Em províncias, municípios, conselhos populares e circunscrições identificam-se desigualdades e aplicam-se estratégias para enfrentá-las no nível da
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CUBA

acidentes aumentaram de 9.710 em 2006 para 10.371 em
2009; o número de feridos não se modificou, mas as mortes
diminuíram. Entre 2006 e 2010, a mortalidade por lesões
intencionalmente autoinflingidas aumentou de 12,2 para
13,7 por 100.000 habitantes, enquanto que as agressões diminuíram de 5,1 para 4,5 por 100.000 habitantes.
A população de 60 anos ou mais de idade representa
17,6% da população total. O deslocamento da mortalidade
para idades mais avançadas faz com que 80% se concentrem
no grupo maior de 60 anos.
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
ocasionam 84% das mortes. Os acidentes, as lesões autoinfligidas e as agressões representam 8% das mortes, enquanto
que o restante (8%) deve-se a doenças transmissíveis, causas
maternas, afecções originadas no período perinatal e doenças nutricionais.
As doenças cardiovasculares, que são a primeira
causa de morte, aumentaram 10% entre 2006 e 2010,
atingindo uma taxa de mortalidade de 211,8 por 100.000
habitantes. Em 2010, os tumores malignos constituem a
segunda causa de morte e aumentaram 11% no período
2006-2010, constituindo-se na primeira causa em anos
potenciais de vida perdidos. As doenças vasculares cerebrais constituem a terceira causa de morte e ocasionam
11% do total das mortes; sua taxa aumentou de 74,2 em
2006 para 86,9 por 100.000 em 2010. A mortalidade por
demência e doença de Alzheimer cresceu no mesmo período de 22,3 para 33 por 100.000. Os problemas que
mais demandam de atenção em saúde mental são depressão, ansiedade, transtornos do sono, transtornos delirantes e problemas de conduta.
As três primeiras localizações do câncer são traqueia,
brônquios e pulmão para ambos os sexos. A taxa de mortalidade por doenças das vias respiratórias inferiores aumentou
13% no período, com maior participação dos idosos. A taxa

de mortalidade por acidentes aumentou 12% neste mesmo
período (ainda que tenha reduzido no final do mesmo).
A hipertensão arterial tem uma prevalência de 30,9%
na população maior de 15 anos. A prevalência de sobrepeso foi de 30%, sem diferenças por sexo; 14% da população
são classificadas como obesa. A prevalência de diabetes estimou-se em 40,4 por 1.000 habitantes em 2010 e aumentou-se 18% em relação a 2006, crescendo também a mortalidade por essa doença.
Quanto às doenças transmissíveis, a incidência de
hanseníase continua estável, com uma média de 240 casos
anuais e uma taxa de 2,2 casos novos por 100.000 habitantes; intensificou-se a vigilância e seguimento de contatos. A
vigilância de infecções respiratórias agudas intensificou-se
frente a pandemia de influenza A (H1N1). Administra-se
a vacina antigripal a grupos vulneráveis (14% da população).
Controlaram-se doenças transmissíveis, mesmo persistindo condições ambientais e estilos de vida de risco para
sua aparição. As DCNT e outros danos para a saúde são as
principais causas de morbidade, deficiência e morte, associadas à estrutura populacional e a estilos e condições de
vida (consumo de tabaco, álcool, dieta, acidentes e relações
sexuais sem proteção).
Entre os desafios mais relevantes enfrentados pelo setor de saúde, destacam-se as gravidezes em idades precoces
e indesejadas, a mortalidade materna, a morbimortalidade
por câncer, e a necessidade de sustentabilidade e eficiência
do sistema de saúde.
Em 2010, iniciou-se um processo de transformação
e reorganização dos serviços para intensificar a efetividade,
eficiência, sustentabilidade e qualidade deles. O processo é
direcionado para melhorar o estado de saúde da população,
satisfação com os serviços, afiançar estratégias de formação
e capacitação de profissionais e técnicos, cumprir com a colaboração internacional, entre outros.
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Dominica

Dominica é a mais setentrional e extensa das Ilhas de Barlavento das Antilhas Menores. Sua extensão
é 790 km2 e está situada entre os territórios franceses de Guadalupe e Martinica. Sua origem é vulcânica, seu relevo é irregular com montanhas, vales e colinas, e seu clima tropical. Alcançou sua independência do Reino Unido em 1978, constituindo-se uma nação independente dentro da Comunidade
das Nações. É uma democracia multipartidária, onde o presidente é o Chefe de Estado e o Poder
Executivo corresponde ao gabinete dirigido pelo primeiro-ministro. A capital é Rousseau e sua divisão
político-administrativa inclui 10 distritos.

DOMINICA

Apesar dos efeitos da crise econômica mundial, o país adotou medidas para mitigar a pobreza e melhorar o acesso à
educação com qualidade, tanto no nível primário como no
secundário.
O estado de saúde da população continuou melhorando: a taxa de fecundidade diminuiu, a esperança de vida
aumentou, continua-se ampliando o acesso ao abastecimento de água potável e ao saneamento.
Estão sendo realizados esforços para melhorar a infraestrutura sanitária e o sistema de informação em saúde e
introduziram-se várias iniciativas no âmbito da atenção aos
pacientes para impulsionar o programa de ação sanitária.

Indicadores básicos selecionados, Dominica, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2008)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

72,9
28,8
86,0
76,0
8,1
13,9
n/a
1,7
3,8
100
100

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

hospital. Em 2010, ocorreram duas mortes maternas devido
a complicações da gravidez.
Conseguiu-se cobertura universal no programa de
imunização. Não houve nenhum caso de doenças imunopreveníveis nas crianças entre 2006 e 2010.

e desigualdades em saúde

O governo realizou uma série de intervenções, por meio
da focalização do gasto público, para reduzir a pobreza, em
especial, dos indígenas kalinagos ou caribes, que residem a
leste da ilha (constituindo 5% da população). Entre 2003
e 2009, o nível de pobreza nesse grupo específico reduziuse de 70% para 49,8% (ainda que seu nível continue sendo
maior do que para o restante da população). Em geral, o
estado de saúde dessa etnia é similar à população geral.
A pobreza diminuiu de 39% em 2003 para 28,8%
(22,8% dos domicílios) no período 2008-2009. A indigência era de 3,1%.
Em 2009, 86% das 32.093 pessoas no mercado de
trabalho estavam empregadas e 14% desempregadas. Em
2008, a taxa geral de alfabetização em Dominica era de
86%; o percentual mais alto de analfabetismo correspondia
às pessoas de 60 anos ou mais de idade.

Meio

Políticas

Em novembro de 2010, o Ministério colocou em operação
o Plano Estratégico Nacional de Saúde 2010-2019, que definiu as áreas prioritárias de saúde. Essas áreas prioritárias
foram: capacitação e desenvolvimento de pessoal em áreas
clínicas e administrativas fundamentais; redirecionamento
dos modelos de prestação de serviços para obter uma maior
eficiência e eficácia; melhora da capacidade de planejamento, vigilância e avaliação e elaboração de um sistema automatizado eficaz de informação sanitária.
Em 2008, o gasto total anual em saúde foi de US$
22,5 milhões, equivalentes a 8,2% do orçamento total e a
6,3% do PIB. O gasto total anual per capita em saúde foi de
US$ 333,91. O gasto privado em saúde representou 37,5%
do gasto total em saúde no ano de 2008.
No período 2005-2009, as enfermeiras representavam a maior proporção dos profissionais de saúde no setor
público (45%) e os auxiliares de enfermagem constituíam
8,3% desse pessoal. Os médicos representavam 15%.
Em Dominica, os serviços de saúde são operados e
financiados principalmente pelo Ministério de Saúde.
O grupo de idosos cresceu em 2010 e representava
13,4% da população total. Relacionado ao anterior, 2009, o
Governo colocou em operação um programa chamado “Sim,
preocupamo-nos”, uma iniciativa dirigida a proporcionar alívio às pessoas mais vulneráveis da população de idosos.

ambiente e segurança humana

Em 2009, 95,8% da população tinham acesso à água potável. Em 2008, 14,6% dos domicílios tinham privadas ligadas
a sistemas de esgoto e 50,6% usavam fossas sépticas. Toda a
população usa os serviços do aterro sanitário de Fond Cole,
que foi colocado em operação em 2007.

A

e sistemas de saúde e proteção social

saúde e suas tendências

A partir de 2000, conseguiu-se cobertura universal da atenção ao parto por profissionais de saúde qualificados. Em
2009, quase todos os nascimentos (99%) ocorreram num
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Conhecimento,

Estrutura da população por idade e sexo, Dominica, 1990 e 2010
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No período 2006-2010, implementaram-se várias iniciativas tecnológicas, principalmente no âmbito dos
serviços de saúde. Em 2009,
o serviço de radiologia no
Hospital Princess Margaret
começou a operar um sistema
semidigital. Instalou-se uma
câmara hiperbárica nova para
o tratamento de vítimas de acidentes de mergulho e outros
transtornos médicos, colocou-se em funcionamento uma
instalação para produzir oxigênio e aumentou-se o número
de máquinas disponíveis para diálise renal.
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Programa “Sim, preocupamo-nos”, uma
contribuição para a saúde do idoso

Esse programa, lançado em junho de 2009, é uma iniciativa destinada a ajudar as famílias na garantia de
moradia e cuidados aos idosos mais necessitados em
Dominica. O programa é implementado por meio do
Ministério de Desenvolvimento Comunitário, Cultura,
Assuntos de Gênero e de Informação e do Ministério
de Saúde e Meio Ambiente, com a supervisão do Comitê Consultivo Nacional nomeado pelo Conselho de
Ministros da ilha.
No marco do programa, anualmente, cerca de 300
pessoas de idade avançada confinadas em seus lares
recebem alimentos e atenção domiciliar direta.
O programa foi elaborado por meio de uma consulta participativa. Em agosto de 2008, o Governo
convocou uma consulta de um dia, com a assistência
de funcionários do Ministério da Saúde, da Divisão de
Bem-estar Social, do Conselho de Dominica sobre o
Envelhecimento, do Ministério da Fazenda, ONGs, organizações civis, cuidadores e autoridades locais.
O programa está de acordo com a política nacional sobre os idosos, a qual “busca proporcionar maior
proteção e cuidado das pessoas, física e mentalmente,
por meio de serviços de apoio adequados, preservando sua dignidade humana”.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Entre os problemas que afetam a etnia kalinago, além da
maior pobreza, destacam-se o desemprego, a gravidez na
adolescência, o consumo de substâncias psicoativas e a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Para continuar com a tendência à redução da pobreza e dos problemas
de saúde populacionais, precisa-se manter e fortalecer os esforços para a redução da maior pobreza que afeta esse grupo
vulnerável da população.
Há desigualdade nas condições de emprego, cuja taxa
era de 11,1% nos homens e de 17,6% nas mulheres. O desemprego nos pobres era 25,9%; a taxa de desemprego feminino (33,9%) era superior a dos homens (20%).
O país é propenso a enfrentar furacões e deslizamentos de terra. Em 2007, o furacão Dean, de categoria dois,
causou danos no valor de mais de US$ 59,6 milhões, equivalente a 24% do PIB.
As principais responsabilidades institucionais quanto à
mudança climática em Dominica são do Ministério da Agricultura e da Unidade de Coordenação Ambiental. Contudo,
durante o período 2006 -2010, não houve coleta de dados
nem vigilância de variáveis fundamentais como o nível do
mar, a erosão das praias e as emissões de gases de efeito estufa.
A erosão ao longo dos 148 km do litoral foi uma ameaça contínua, devido ao aumento previsto do nível do mar.
Isso estabelece um risco para os assentamentos humanos e
o transporte terrestre, já que a maioria das comunidades de
Dominica está situada no litoral.

Houve 99 mortes de lactantes e crianças menores de
cinco anos entre 2006 e 2010. As três principais causas de
morte foram transtornos respiratórios específicos do período neonatal, malformações congênitas e septicemia bacteriana do recém-nascido.
Em 2007 e 2008, ocorreram surtos de dengue com
122 casos notificados; em 2010 houve outro surto com
75 casos confirmados. Em 2010, o número de pessoas
que viviam com HIV/Aids chegou a 34. A taxa de incidência da tuberculose em 2010 foi de 11 por 100.000
habitantes.
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Em 2010, houve 382 internações em unidade psiquiátrica: 268 homens (70%) e 114 mulheres (30%). Na alta
hospitalar aproximadamente 61% desses pacientes tinham
diagnóstico de esquizofrenia ou de transtornos relacionados
e 26% dos pacientes sofriam de transtornos relacionados
com o uso de substâncias psicoativas.
As três principais causas de morte durante o ano de
2010 foram as doenças vasculares cerebrais (49 mortes),
diabetes (39 mortes) e cardiopatia isquêmica (37 mortes).
As doenças não transmissíveis constituíram as dez
principais causas de morte entre 2006 e 2010, provocando
56% do total de mortes registradas nesse período. As doenças vasculares cerebrais foram a principal causa de morte
nesse mesmo período com 317 mortes (11,3%).
Em 2009, as doenças não transmissíveis representaram 55% das mortes. As neoplasias malignas provocaram
21% das mortes e as doenças vasculares cerebrais causaram
19,7% delas. As doenças do aparelho circulatório e as neoplasias malignas foram as principais causas de morte no período 2001 a 2010, relacionadas a comportamentos e modos
de vida pouco saudáveis, como os regimes alimentares nocivos para a saúde, a inatividade física ou o maior consumo de
tabaco e o abuso do álcool.
O Ministério da Saúde realizou algumas pesquisas,
contudo, o volume de trabalho e as limitações financeiras
impediram publicar os resultados desses estudos.

O Sistema de Informação em Saúde, embora recopile dados epidemiológicos de maneira contínua, enfrenta
alguns problemas com a coleta de dados sobre a morbidade;
dado que a maior parte da recopilação é feita de forma manual a exatidão e a disponibilização oportuna dos dados são
motivo de preocupação.
Entre os muitos desafios de saúde ainda a serem enfrentados pelo país, destacam-se as doenças transmissíveis,
as gravidezes na adolescência e o crescente consumo de
substâncias psicoativas, em particular, nos jovens. Também
é prioritário o tema das doenças crônicas não transmissíveis,
cujo nível é alto, afeta a população a partir de idades bem
precoces e representa uma considerável carga financeira
para as famílias e o Estado.
A promoção e educação na saúde são necessárias em
relação aos riscos de sofrer doenças não transmissíveis e à
adoção de modos de vida saudáveis, especialmente na população mais jovem. A partir das escolas, a promoção da saúde
precisa ser incorporada de forma mais efetiva em todos os
programas de saúde, para contribuir na melhora das atitudes e fomentar comportamentos positivos. As atividades de
prevenção e a concentração nas populações de risco são fundamentais para o controle das doenças não transmissíveis.
Precisa-se da participação multissetorial para obter êxito
nesses objetivos, tentando reverter a crescente carga das doenças crônicas não transmissíveis.
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El Salvador localiza-se na América Central, fazendo fronteira com Honduras, Nicarágua e Guatemala.
O país tem uma extensão territorial de 21.040,79 km2 e seu litoral é banhado pelo Oceano Pacífico.
Seu relevo é irregular, com cordilheiras, planícies, precipícios e vales. Situa-se em falhas geológicas e
possui uma cadeia de vulcões, que tornam o país vulnerável a desastres, principalmente terremotos. El
Salvador é uma república representativa, cujo governo é eleito democraticamente. O Estado salvadorenho é descentralizado e composto por três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O país dividese administrativamente em 14 departamentos (estados) e 262 municípios. Sua capital é San Salvador.

EL SALVADOR

El Salvador, com 6,2 milhões de habitantes em 2011,
vive uma transição política a partir dos acordos de paz de
1992.
De 1960 a 2009, a taxa média de crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país foi
apenas de 1,1%, enquanto que as taxas de desemprego
e subemprego permaneceram estáveis em aproximadamente 50% nos últimos 50 anos. Entre 2004 e 2010, o
gasto público total em saúde manteve uma tendência
crescente como percentual do PIB, passando de 3,6%
para 4,3%.
Entre 1997 e 2008, as exportações se diversificaram:
os produtos tradicionais (café, algodão e tabaco) reduziram
de 25% para 7% e os não tradicionais (hortaliças, frutas,
legumes e leite) cresceram de 32% para 50%. Antes da crise econômica de 2008, as remessas familiares provenientes
do exterior representavam 18% do PIB. Porém, em 2009,
depois de um crescimento contínuo durante 30 anos, tais
remessas sofreram uma redução de US$ 323 milhões, representando apenas 9,9% do PIB.

Indicadores básicos selecionados, El Salvador,
2008-2011
Indicador
Valor
População 2011 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

A

e desigualdades em saúde

Em geral, os avanços do desenvolvimento socioeconômico em El Salvador têm sido lentos e limitados, dados os
grandes desafios relacionados à pobreza, ao desemprego
e a outras condições de vida de sua população. No país,
se destacam as grandes disparidades entre os diversos
grupos populacionais, em detrimento dos pobres, dos
indígenas e daqueles que vivem em setores rurais e urbanos marginais. Nesse sentido, verifica-se que o quintil de
maior renda da população recebe 52% do total da renda
nacional.
Em 2009, colocou-se em prática o Plano Social Educativo 2009-2014, que confere prioridade às crianças que,
por sua condição socioeconômica, não conseguem entrar no
sistema educativo.

Meio

2,0
1,0
91
90

saúde e suas tendências

Há notáveis progressos no controle das doenças transmissíveis. No entanto, persistem importantes tarefas pendentes,
como: controlar as doenças infecciosas negligenciadas e garantir orçamento para ações de vacinação, a fim de atingir
95% de cobertura.
A razão de mortalidade materna foi 55,8 óbitos por
100.000 nascidos vivos em 2010. Em 2008, a taxa de mortalidade infantil reduziu-se para 16 por 1.000 nascidos vivos.
O número de casos anuais de malária diminuiu de 49
em 2006 para 24 em 2010 (33% foram casos importados).
O ano de 2011 marca o início da fase de pré-eliminação
da doença. A soropositividade para doença de Chagas entre doadores de sangue caiu de 2,9% em 2004 para 1,9%
em 2009. De 2006 a 2010, confirmaram-se 33.084 casos de
dengue, que apresenta um padrão de comportamento endêmico com surtos epidêmicos, o último em 2010.
Desde 1987 não se registram casos autóctones de poliomielite. A partir de 1996 não se notificaram casos autóctones de sarampo. Em 2006, verificaram-se quatro casos de
rubéola e em 2010, houve dois casos de tétano neonatal.
Em 2009, a prevalência de infecção por HIV era
0,8%, com 10,8% em homens que fazem sexo com homens e 5,7% em mulheres profissionais do sexo. Os casos se
concentram no grupo de 25 a 29 anos de idade e a relação
homem/mulher é de 1,7:1. Até agosto de 2010 indicou-se
terapia antirretroviral a 7.000 pessoas, não se alcançando
ainda acesso universal a mesma.
A taxa de mortalidade por tuberculose diminuiu de
2,35 mortes por 100.000 habitantes em 1997 para apenas
0,76 em 2009. A taxa de morbidade de todas as formas de
tuberculose caiu de 45,7 casos em 1990 para 27,6 em 2010.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

6,2
37,8
84,1
72,0
5,2
16,0
55,8

ambiente e segurança humana

Em 2010, 92% dos domicílios tinham eletricidade (97%
em áreas urbanas e 82% em rurais) e 83% tinham acesso
à água encanada (93% em áreas urbanas e 64% em rurais).
Em áreas urbanas, 75% das moradias dispunham de serviço
de coleta de resíduos (7% em zonas rurais).
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Políticas e sistemas de

Estrutura da população por idade e sexo, El Salvador, 1990 e 2010

saúde e proteção social
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O governo que assumiu em
2009 formulou sua política de
saúde por meio do Ministério
da Saúde Pública, promovendo, a partir de 2010, uma profunda reforma do setor, que
considera: fortalecer a função
gestora do Ministério da Saúde Pública (MSP); desenvolver recursos humanos e capacidade de análise de informação
e pesquisa; construir redes integrais e integradas de serviços
de saúde (RIISS); e desenvolver mecanismos de ação intersetorial e participação cidadã.
O gasto nacional em saúde aumentou de US$ 990
milhões em 1998 para US$ 1,401 bilhão em 2009. O gasto público aumentou de US$ 490,9 milhões em 2001 para
US$ 912,8 milhões em 2010, apresentando um crescimento
anual médio de 7,3%. Destaca-se em tal crescimento o papel do MSP e do Instituto Salvadorenho de Seguro Social
que juntos custearam 91% do gasto público em 2010.
A oferta de serviços por meio das redes integrais e integradas de serviços de saúde (RIISS) organizou-se articulando
três níveis de complexidade. Baseadas na atenção primária, as
RIISS incorporam equipes comunitárias de saúde para progressivamente integrar outras instituições ao sistema. No período 2010-2011, implementaram-se 380 equipes comunitários
de saúde e 28 especializadas, com uma cobertura de 1.234.000
pessoas, em 141 municípios de baixa renda (20% da população). Em 2010, 94% das grávidas receberam, pelo menos, uma
consulta pré-natal e 78% fizeram quatro consultas. As gravidezes em mulheres de 15 a 19 anos corresponderam 24%.
A fim de abordar de maneira mais efetiva os determinantes sociais da saúde, por meio da ação intersetorial e da
participação social, constituiu-se a Comissão Interinstitucional de Saúde, que é um espaço de diálogo e pactuação de
estratégias intersetoriais de saúde, e estabeleceram-se fóruns
de participação cidadã nos níveis nacional, regional e local.
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Redes Integrais e Integradas de Serviços de
Saúde (RIISS)

O Ministério da Saúde Pública reativou o Conselho
Nacional da Saúde para impulsionar as políticas e os
programas de saúde. A Comissão Interinstitucional
de Saúde, outro espaço de valor estratégico para o
desenvolvimento do trabalho intersetorial, é liderada
pelo Ministério da Saúde Pública e reúne 38 instituições governamentais, autônomas e gremiais, e associações privadas e da sociedade civil.
As Redes Integrais e Integradas de Serviços de
Saúde (RIISS), baseadas na atenção primária, incorporam equipes comunitárias de saúde, para integrar de
forma progressiva a outras instituições do sistema de
saúde. As RIISS são a estratégia adotada para reverter
os efeitos da fragmentação da atenção à saúde e melhorar sua eficiência e qualidade.
O Ministério da Saúde Pública atravessa uma fase
de transição para modelos de gestão em função da reforma do setor. Nesse marco, iniciaram-se: a execução
do orçamento por resultados, os processos direcionados para melhorar as competências e capacidades dos
gerentes dos serviços e a atualização de guias clínicas,
regulamentos e protocolos de atenção nas RIISS.

O MSP, em colaboração com a Universidade Nacional e a OPAS, tem uma unidade de gestão do conhecimento
em saúde, que dispõe de completo banco de dados de pesquisa e informação.

tecnologia e informação

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
As autoridades sanitárias criaram o Instituto Nacional de
Saúde com o objetivo de fomentar a pesquisa em políticas, sistemas e serviços de saúde. El Salvador destina 8% do
orçamento da educação para pesquisa, ainda que somente
35% dos pesquisadores tenham mestrado ou doutorado.

Desde 1992, El Salvador atravessa um processo de transição política para a democratização. Porém, o país ainda
enfrenta vários desafios relativos à marcada desigualdade
social e econômica, à polarização política e aos altos níveis
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de violência e insegurança cidadã, agravados pela atual crise
econômica.
Em 2009, a escolaridade era de 7,2 anos na área urbana e 4,1 anos na área rural, e a taxa de analfabetismo chegava a 9,2% em área urbana e 22,7% na rural. Considerando
o aspecto gênero, a taxa de analfabetismo era de 16% para
mulheres e 11,6% para homens. Os jovens dos quintis mais
pobres não chegam a completar o terceiro ciclo de estudos,
portanto, não têm acesso à educação superior e, consequentemente, terão menor renda. Uma pessoa com menos de
quatro anos de escolaridade tem uma renda mensal média
de US$ 184, em comparação com US$ 631 de uma pessoa
com 12 ou mais anos de estudo.
Os povos indígenas tendem a viver nas zonas rurais,
com uma economia agrícola de subsistência e para autoconsumo a base de milho e legumes, que cultivam em terras
arrendadas. As mulheres cedem parte dos alimentos a seus
companheiros e filhos. Esse grupo populacional não tem
acesso à educação diferenciada, carece de serviços básicos
de água e saneamento, e 38% encontra-se em situação de
pobreza extrema.
Existem desigualdades no acesso à água potável. Precisa-se fortalecer a capacidade institucional para o monitoramento e vigilância de águas residuais e recreacionais, de
substâncias químicas e de dejetos bioinfecciosos. Somente
81 dos 262 municípios contam com rede de esgoto; 43%
das moradias urbanas e 98% das rurais não estão ligadas à
rede. Nas regiões rurais, 14% da população não dispõem de
nenhum serviço sanitário.
Formularam-se estratégias para a prevenção da violência, que incluem melhorar a vigilância de toda forma de
violência; implementar uma estratégia de gestão do conhecimento da violência no que se refere aos seus determinantes;
fortalecer a capacidade de prevenção da violência de gênero e
prestar serviços de atendimento às vítimas; e realizar alianças
e colaborar com outros setores para a sua prevenção.
Entre 1980 e 2008, registraram-se, em média, 1,5
desastres por ano. No referido período, as perdas econômicas totalizaram US$ 16 bilhões (US$ 470 milhões ao ano,
o equivalente a 4,2% do PIB). Esses desastres causaram,
aproximadamente, sete mil óbitos e três milhões de pessoas,
especialmente aquelas dos setores vulneráveis da sociedade.
Em 2008, registraram-se 31.594 mortes, com uma
taxa bruta de mortalidade de 5,16 por 1.000 habitantes.
Devido a problemas de sub-registro, a taxa estimada para

o período de 2005-2010, é maior (6,89 por 100.000). Em
2008, registraram-se 9.018 mortes por doenças crônicas
não transmissíveis. Em 2010, a doença renal crônica foi a
primeira causa de morte no grupo de 25 a 59 anos de idade,
com uma taxa de 6,3 por 100.000 (2,7 em mulheres e 11,1
em homens). As doenças cerebrovasculares constituíram a
segunda causa de morte com uma taxa de mortalidade de
9,3 por 100.000 habitantes. O diabetes foi a quarta causa
(7,1 por 100.000 habitantes), doença isquêmica do coração
a sexta (6,76), a insuficiência cardíaca a décima (5,76) e doença hipertensiva a décima nona (2,38).
A taxa de homicídios foi de 54 por 100.000 habitantes em 2008. Em 2009, a média diária de homicídios foi de
12 óbitos. Entre as mulheres, os homicídios aumentaram
de 6,5 por 100.000 em 2001 para 17,5 em 2009, e entre os
homens passaram de 68,9 em 2001 para 130,8 em 2009.
Nos homens da faixa etária de 15 a 38 anos a taxa chegou a
224 homicídios por 100.000 em 2008.
Entre janeiro de 2006 e julho de 2010, registraram-se
5.275 mortes por acidentes de trânsito (79,7% em homens
e 20,3% em mulheres). A taxa estimada de mortalidade por
essa causa atingiu 16,9 por 100.000 habitantes em 2010.
Em 2008, o retardo do crescimento em crianças
de três a cinco anos era de 19% (13,5% em área urbana e
24,2% em área rural). Quase um terço (31,4%) das crianças
do primeiro quintil de renda sofria de desnutrição crônica,
em comparação com 5% do quinto quintil. 37% dos filhos
de mulheres sem educação formal e 27% de filhos de mães
com menos de três anos de escolaridade apresentavam desnutrição crônica.
Na área materno-infantil, precisa-se expandir o programa de educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência, garantir que as políticas tenham um enfoque nas
questões de gênero e fortalecer a promoção da saúde e o
acesso universal a serviços de qualidade. Quanto às doenças
crônicas não transmissíveis, deve-se elaborar uma política e
um programa nacional para a abordagem integrada de sua
prevenção e controle.
O sistema de saúde tem entre seus desafios prioritários: a ampliação da cobertura a todo o território nacional,
por meio do desenvolvimento das RIISS, e a identificação
de mecanismos e fontes de financiamento que garantam sua
sustentabilidade. O fortalecimento da capacidade gerencial
do MSP para o exercício de suas funções representa outro
dos grandes desafios.
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Equador

O Equador encontra-se na costa noroeste da América do Sul, com extensão territorial de 256.370 km2.
Limita-se ao norte com a Colômbia, ao sul e a leste com o Peru e a oeste com o Oceano Pacífico. A
cadeia montanhosa dos Andes divide o país nas regiões geográficas de Litoral, Serra, Amazônia e Insular
(Galápagos). A capital é Quito e sua divisão político-administrativa incluía 24 províncias, 226 cantões e
aproximadamente, 1.500 distritos urbanos e rurais. A partir de maio de 2010, estabeleceu-se uma nova
organização político-administrativa, que inclui sete regiões ou zonas e os Distritos Metropolitanos de
Quito e Guayaquil, além do Regime Especial de Galápagos.

EQUADOR

No Equador, país de renda média, a população urbana representa 60,43% do total. 71,9% da população é mestiça,
6,1% branca, 6,8% indígena, 7,2% afro-equatoriana e 7,4%
montubia.
A esperança de vida ao nascer é de 75,4 anos (72,5 em
homens e 78,5 em mulheres). A taxa global de fecundidade
é de 2,6 filhos por mulher.
Em 2010, o desemprego atingiu 5%, com 56,8% de
subemprego. O salário básico subiu de US$ 170 por mês
em 2007 para US$ 264 em 2011. Um fenômeno migratório
iniciado na década passada teve impacto social e econômico
devido às remessas de recursos provenientes do exterior, que
ocupam o segundo lugar na balança de pagamentos.
Para 2009, o gasto público em saúde atingiu 2,9% do
Produto Interno Bruto (PIB), enquanto que o gasto nacional em saúde foi de 7%.

Indicadores básicos selecionados, Equador, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
14,5
Pobreza (%) (2009)
36,0
Taxa de alfabetização (%) (2009)
84,2
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
75,4
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
5,2
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010) 14,6
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
69,7
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
1,7
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
1,5
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
100,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)
71,4

a bacia amazônica. Caso a atual tendência persista, o Equador eliminará a malária do seu território.
A dengue é endêmica, tem caráter sazonal e predomina nas províncias da região Costa, na época de chuvas e
com temperaturas superiores a 28°C. A leishmaniose cutânea distribui-se amplamente (23 de 24 províncias) em zonas rurais; notificam-se aproximadamente 1.500 casos anuais (com sub-registro nas zonas remotas). A prevalência da
doença de Chagas diminuiu de 0,15 por 100.000 em 2006
para 0,03 em 2010. Não se notificam casos de febre amarela
desde 2002.
Observou-se um aumento nos casos de HIV/Aids;
passando de 1.070 casos de HIV e 474 de Aids em 2005
para 3.966 e 1.301 em 2010, respectivamente. Contudo, a
mortalidade associada a Aids estabilizou-se desde 2005, em
aproximadamente 700 óbitos/ano.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Entre 2008 e 2010, a pobreza reduziu-se de 41,7% para
37,13%. A proporção nacional de domicílios em situação de
extrema pobreza diminuiu para 13,4% em 2010. A proporção de domicílios em extrema pobreza na área urbana caiu
de 10,3% para 7,4%, enquanto que na área rural passou de
42,9% para 34,9%.
A cobertura de população com água da rede pública
era 72% em 2010 (censo 2010), atingindo 79% em zonas
urbanas e somente 46% em zonas rurais. A proporção de
moradias com acesso a serviço de coleta de lixo atingiu 77%
em nível nacional e 45% nas zonas rurais.

Meio

Políticas

O Ministério da Saúde Pública (MSP) iniciou a “Transformação setorial de saúde do Equador”. Seu propósito é
construir um sistema integrado, coordenado e solidário, que
não demande pagamentos diretos do usuário. O sistema garantiria equidade e acesso universal, progressivo e gratuito a
serviços de qualidade, por meio de uma rede de prestadores
públicos num modelo de atenção que priorize a promoção
da saúde, a prevenção das doenças e a atenção primária.
O MSP é o principal prestador do setor público, o qual
é integrado também pelo Instituto Equatoriano de Seguridade Social, o Seguro Social Campesino, Forças Armadas e
Polícia Nacional. Em 2010, a seguridade social protegia 3,8
milhões de equatorianos. Algumas entidades privadas agem
como prestadores de serviços no setor público: Junta de Beneficência de Guayaquil, Sociedade Protetora da Infância

ambiente e segurança humana

A gestão de risco incorpora-se à Constituição como direito
dos cidadãos de serem protegidos dos efeitos dos desastres
de origem natural ou humana. Criou-se a Secretaria Nacional de Gestão de Risco como um espaço de gestão e coordenação intersetorial.

A

e sistemas de saúde e proteção social

saúde e suas tendências

A malária vem se reduzindo desde 2003, com o fortalecimento do programa de controle e a modernização do manejo de pacientes. Entre 2006 e 2010, o número de casos de
malária baixou de 8.957 para 1.888, com uma incidência de
14 por 100.000, a menor entre os países que compartilham
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de Guayaquil, Sociedade de
Estrutura da população por idade e sexo, Equador, 1990 e 2010
Luta Contra o Câncer e Cruz
1990
2010
Vermelha Equatoriana.
O Modelo de Atenção
Integral à Saúde fundamenta
seu trabalho nas equipes básicas de atenção, contratando
mais de 4.600 pessoas entre
2007 e 2010.
O Programa Ampliado de Imunização (PAI) tem
um marco legal que o garante
como bem público. Os avanços se refletem em coberturas
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
acima de 95% para todas as
vacinas.
Apesar dos avanços, persistem importantes desigualdades
Realizam-se esforços para prover gratuitamente os
no Equador. Em 2010, as províncias de Los Ríos e Manamedicamentos por meio do desenvolvimento do Sistema
bí concentravam a maior proporção de domicílios pobres
Único de Gestão de Medicamentos. Fortaleceu-se a regulação com a atualização dos regulamentos para registro,
(59% e 55%, respectivamente), enquanto Pichincha registrava a menor (13%). De acordo com o censo de 2010, a
boas práticas de produção, fármaco-vigilância e controle de
grande maioria dos analfabetos (59%) vive nas zonas rurais.
promoção e publicidade. A Comissão de Medicamentos do
Em 2010, verificou-se que, considerando o grupo étConselho Nacional de Saúde atualizou o Quadro Nacional
nico autorreferido, as populações branca e mestiça tinham
de Medicamentos Básicos e o Registro Terapêutico.
maior cobertura de acesso à água pela rede pública (81%
Conhecimento, Tecnologia e Informação
e 75%, respectivamente) do que as indígenas e montubias
(49% e 41%, respectivamente).
O MSP redefiniu prioridades de pesquisa na saúde.
O Equador é vulnerável a erupções vulcânicas, inundações, terremotos, secas e tsunamis. Em 2008, as inundaEm 2010, criou-se a Secretaria Nacional de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. As universidades alções afetaram 275.000 pessoas e 15.822 refugiaram-se em
teraram os currículos nas carreiras de saúde, dando centraliTransformação setorial de saúde do Equador
dade ao tema da atenção primária e priorizando a pesquisa
A Assembleia Nacional Constituinte redigiu uma nova
científica.
constituição, que foi aprovada em referendum em 30
Em 2007, o MSP liderou um processo que determide setembro de 2008. Definiu-se, então, um plano de
nou as prioridades de pesquisa em saúde. Dispõe-se de uma
desenvolvimento denominado Plano Nacional para o
Diretoria Nacional de Pesquisadores na Saúde. Em 2010,
Bem Viver 2009–2013, que articula as políticas, a gesem Loja, desde a academia, iniciou-se a elaboração da protão e o investimento públicos, com o objetivo de consolidar um Estado plurinacional e intercultural.
posta de constituição do Sistema Nacional de Pesquisa na
O Ministério da Saúde impulsionou a denominaSaúde. Em 2008, a proporção do gasto em ciência e tecnoda transformação setorial de saúde do Equador, para
logia representou 0,62% do PIB (0,37% para o componente
reorganizar o setor e construir um sistema de saúde
“atividades e ciências” e 0,25% para “pesquisa e desenvolviintegrado, universal e que não demande o pagamento
mento experimental”).
direto por parte do usuário.
Em 2008, lançou-se um projeto de fortalecimento
Entre as conquistas sanitárias mais importantes
constam: i) a incorporação na Constituição do direito
do sistema de informação em saúde e melhoria das esà saúde garantida pelo Estado, no marco de um regime
tatísticas vitais disponíveis. Atualmente, trabalha-se na
de inclusão e equidade social, ii) o aumento do orçaexecução de um plano de fortalecimento do Sistema de
mento do Ministério de Saúde Pública e, iii) a gratuiInformação em Saúde, que contém objetivos, ações e medade progressiva da atenção nos serviços de saúde,
tas construídas a partir dos resultados de um diagnóstico
incluídos os medicamentos.
efetuado em 2009.
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abrigos, com perdas próximas a US$ 1,200 bilhão. Os eventos vulcânicos de 2009 e 2010 afetaram diretamente 3.792
pessoas e 1,5 milhão indiretamente. A seca de 2009 atingiu
32.000 famílias de agricultores e pecuaristas.
A água da rede pública não tem garantia de qualidade.
O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INEC) verificou que 33% da população consume água nas condições
em que a mesma chega à moradia.
As principais fontes de contaminação dos rios são o
lançamento de resíduos industriais (não quantificado), resíduos sólidos domésticos (em 23% das residências não são
coletados) e águas residuais. Dez por cento dos domicílios
não têm banheiros com vaso sanitário. Das águas residuais
eliminadas por esgoto (66,6%), somente 5% recebe tratamento.
O Equador ocupa o décimo quarto lugar na América
Latina e Caribe em emissões de CO2 per capita e oitavo lugar para as emissões totais. O monitoramento da qualidade
do ar é realizado em Quito, Guayaquil e Cuenca.
A taxa de intoxicações por 100.000 habitantes subiu
de 14,4 em 2010 para 17,4 em 2011. Em 2011, 49% das
intoxicações foram por praguicidas, mas desconhece-se o
número de intoxicações crônicas provocadas por essas substâncias.
A razão de mortalidade materna e taxa de mortalidade infantil são de pouca confiabilidade no Equador, tendo
em vista a diversidade de fontes e o sub-registro de nascidos vivos. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do
Equador, estimava-se uma razão de 69,7 mortes maternas
por 100.000 nascidos vivos e uma mortalidade infantil de
14,1 mortes por 1.000 nascidos vivos.
Em 2010, estimou-se uma taxa de mortalidade de
crianças menores de cinco anos em 14,9 por 1.000 nascidos
vivos. Quase a metade das 24 províncias registraram taxas
de mortalidade de crianças menores de cinco anos superiores a 15 mortes por 1.000 nascidos vivos, destacando que os

maiores valores foram em Los Ríos (17,5) e Santo Domingo de los Tsáchilas (17,7).
A prevalência de tuberculose estimada para 2010 foi
de 8,24 por 100.000. A tuberculose concentra-se na província de Guayas (mais de 70% dos casos), especificamente em
Guayaquil.
As primeiras causas de morte em 2010 foram doença
hipertensiva (30,3 por 100.000 habitantes), diabetes (28,3)
e influenza e pneumonia (23,7).
Em 2006, a desnutrição crônica afetava 25,8% das
crianças menores de cinco anos, atingindo as maiores proporções nas províncias com grande concentração indígena.
A oferta dos serviços de saúde no país é caracterizada
pela fragmentação e segmentação. Existe uma ampla oferta
de estabelecimentos e serviços públicos e privados, que funcionam de forma independente ou com diversos vínculos
de dependência organizacional. Não há coordenação entre
atores nem separação de funções entre subsistemas.
O desafio do Programa Ampliado de Imunização é
garantir a cobertura vacinal às populações com dificuldades
de acesso, que concentram as pessoas mais suscetíveis, e fortalecer os sistemas de vigilância.
As doenças crônicas constituem um desafio que cresce em importância dia a dia. As neoplasias e doenças cardiovasculares são responsáveis por uma carga de doenças
expressiva, seu peso relativo tem aumentado e prevê-se que
continuará crescendo.
As condições de estabilidade política e econômica, a
promoção e a consolidação de um sistema público de saúde, que garanta o aumento de cobertura de atendimento à
população, a progressiva garantia aos filhos e cônjuges dos
afiliados à Seguridade Social, a garantia de disponibilidade
de medicamentos e a implementação de uma política de
prevenção de doenças e promoção de saúde, entre outras estratégias, permitem antever uma melhoria das condições de
vida e de saúde dos grupos populacionais mais vulneráveis.
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Estados Unidos
da América

Os Estados Unidos encontram-se principalmente no centro da América do Norte (onde se localizam
48 estados e o Distrito Federal), fazendo fronteira ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a
leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. Também inclui o Estado do Alasca
(oeste do Canadá), Estado de Hawaí (Oceano Pacífico) e vários outros territórios no mar do Caribe
e no Pacífico. Sua extensão total é de 9.826.675 km². Seu sistema de governo é de república federal.
A capital federal é Washington D.C. e sua divisão político-administrativa inclui 50 estados e o Distrito
Federal de Columbia.
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Os Estados Unidos são um dos países com maior nível econômico, cujo Produto Interno Bruto (PIB) per capita foi
de US$ 46.790 em 2008. Contudo, o país experimentou a
partir desse ano, uma séria crise econômica (ali se originou
a crise internacional), que provocou entre outras múltiplas
consequências: desemprego, diminuição de renda familiar
e aumento de desigualdades entre os mais ricos e a classe
média. Diante dessa situação, surgiram debates socioeconômicos e políticos que incluíram temas como um enfoque
mais equitativo dos problemas da saúde, da educação, da segurança humana e da condição de cidadão, numa população
mais envelhecida e etnicamente mais diversa.
Seu sistema de saúde é bastante desenvolvido e oneroso e seu nível de saúde é relativamente bom, mas o país
enfrenta debates e importantes desafios quanto a como responder às necessidades da população, especialmente daqueles com baixa renda e daqueles que não contam com seguro
de saúde e que não podem pagar pela atenção à saúde.

Indicadores básicos selecionados, Estados Unidos
da América, 2006-2010
Indicador
Valor
População (milhões) (2010)
308,7
Pobreza (%) (2009)
13,4
Taxa de alfabetização (%)
...
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
78,3
Mortalidade geral (taxa ajustada, por 1.000 habitantes)
7,6
(2007)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2007)
6,8
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
12,7
(2007)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
2,6
Leitos por 1.000 habitantes (2008)
3,1
Cobertura imunização DPT3 (%) (2008)
96
Cobertura de atenção ao parto (%) (2006)
99,5

aproximadamente 50.000 novas infecções a cada ano. Em
2008, mais de 75% dos adultos e adolescentes portadores de
HIV eram homens; calcula-se que 18% dos homens e 32%
das mulheres contraíram a doença por meio do uso de drogas injetáveis em 2008. A diminuição dos casos pediátricos
de infecção pelo HIV associa-se ao maior número de exames de detecção do HIV nas grávidas jovens e no uso das
drogas antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical.
A incidência de tuberculose continuou caindo. Em
2010, registraram-se 11.182 casos de tuberculose (3,6 casos
por 100.000 habitantes.). A taxa de infecção tuberculosa em
pessoas nascidas em outro país foi 11 vezes maior que nas
pessoas nascidas nos Estados Unidos.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes e desigualdades em saúde
As mulheres continuam diminuindo a diferença de renda
em relação aos homens e, no período 2005-2006, sua renda
aumentou de 62% para 81% da renda dos homens.
O governo, por meio de importantes recursos disponibilizados a entidades financeiras e de produção e do fortalecimento de programas de governo, contribuiu oportunamente
para evitar que a crise econômica iniciada em 2008 tivesse
maiores consequências sobre a economia e o emprego e que
pudesse repercutir mais negativamente sobre as condições de
vida das pessoas e das famílias com menores recursos.

Políticas e sistemas de saúde e proteção social
As leis e políticas sanitárias propostas entre 2006 e 2010
direcionaram-se a reduzir os custos sanitários, aumentar o
número de pessoas com seguro médico, aumentar os profissionais na atenção à saúde, complementar os programas
nutricionais, facilitar a obtenção de medicamentos de venda
com prescrição, desenvolver tecnologia e pesquisas relacionadas à saúde, construir infraestrutura e ajudar os veteranos
militares a se adaptar à vida civil. Destaca-se a Lei de Proteção ao Paciente e Cuidado de Saúde Acessível de 2010,
que busca tornar acessível uma atenção em saúde de qualidade para todos os norte-americanos e reduzir o aumento
do gasto em saúde.
A Lei de Recuperação e Reinvestimento Norte-americano de 2009 reforça programas existentes como o Programa Nacional de Almoço Escolar, o Programa Especial
de Suprimentos Nutricionais para Mulheres, Lactantes e
Crianças, os Serviços de Nutrição em Locais de Congregação (que proporcionam refeições e outros serviços de

Meio ambiente e segurança humana
A Agência de Proteção Ambiental calculou que, graças aos
regulamentos ordenados pela Lei de Proteção da Qualidade do Ar de 1970, somente em 2010 evitaram-se 160.000
mortes e 100.000 consultas hospitalares.
Saúde e suas tendências
Em 2007, a mortalidade materna foi de 2,7 mortes por
100.000 nascidos vivos e a mortalidade infantil foi de 6,75
mortes por 1.000 nascidos vivos. Os Estados Unidos reduziram consideravelmente sua carga de doenças imunopreveníveis, mediante a vacinação na infância.
Em 2008, havia aproximadamente 491.000 pessoas
portadoras do HIV nos Estados Unidos. A incidência da
infecção por HIV manteve-se relativamente estável, com
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nutrição aos idosos em amEstrutura da população por idade e sexo,
bientes grupais), os ServiEstados Unidos da América, 1990 e 2010
ços Nutricionais de Entrega
1990
2010
em Domicílio e os Serviços
Nutricionais para Indígenas
Norte-americanos. A Lei de
Alimentação e Nutrição de
2008 esforça-se para conseguir um uso eficaz dos excedentes alimentares e propiciar
melhores níveis de nutrição
nos domicílios de baixa renda.
Os gastos em saúde
ultrapassaram os US$ 2,3 bilhões em 2008, 73% a mais do
que em 2000 (US$ 1,4 bilhões). Em 2008, o gasto em saúde
Lei de Proteção ao Paciente e Cuidado da
per capita foi de US$ 7.681 e representou 16,2% do PIB da
Saúde Acessível de 2010
A nação enfrenta importantes desafios sobre os cusnação.
tos da atenção à saúde e as funções que o governo e o
O seguro médico determina se as pessoas poderão ou
setor privado devem desempenhar. Há uns 50 milhões
não ter acesso aos serviços de saúde. No período 2007-2009,
de pessoas que não contam com seguro médico, es61% da população adulta de menos de 65 anos de idade tinha
pecialmente aqueles que têm menores rendas e consegurado médico privado; entre os menores de 18 anos, 54%
dições de saúde mais baixas. O Governo contribuiu
com importantes recursos para fortalecer e ampliar a
tinham um seguro médico privado e 40% um seguro públigestão de saúde, fortalecer a infraestrutura sanitária e
co administrado pelos governos federal e estadual. A maioria
capacitar os profissionais de saúde.
das pessoas de 65 anos ou mais de idade contam com alguma
Uma conquista importante para abordar esse deforma de seguro médico, incluído Medicaid (seguro para os
safio, é a promulgação da Lei de Proteção ao Paciente
pobres) ou Medicare (para pessoas de 65 anos ou mais).
e Cuidado da Saúde Acessível, em 2010. Essa lei busca
Em 2008, o setor de atenção à saúde constituía-se por
tornar acessível uma atenção em saúde de qualidade
para todos os norte-americanos e reduzir o cresci596.000 estabelecimentos, os quais variavam em tamanho,
mento do gasto em saúde.
características dos profissionais e estrutura. Os serviços de
Entre outras disposições, estabelece que as pesatenção ambulatorial concentravam 43% do total dos prosoas com transtornos médicos preexistentes não
fissionais de saúde e constituíam 87% do total de estabepodem ser excluídas da cobertura do seguro médico,
lecimentos de atenção à saúde, enquanto que os hospitais
facilita a obtenção dos medicamentos de venda com
ocupavam 35% dos profissionais de saúde e representavam
prescrição, apoia as melhorias da qualidade e eficiên1% dos estabelecimentos.
cia da atenção em saúde, proporciona um substancial
financiamento para estender a mais pessoas a cobertura do seguro médico e exige que todas as pessoas
Conhecimento, tecnologia e informação
tenham seguro médico. Partes dessa lei serão aplicaO governo fez importantes investimentos em tecnologia da
das paulatinamente nos próximos anos.
informação com a finalidade de consolidar a informação em
saúde entre as instituições. Um objetivo da consolidação da
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
informação em saúde é aumentar a eficiência e baixar o custo do atendimento em Medicare e Medicaid.
A crise econômica iniciada em 2008 contribuiu para auA pesquisa nas áreas das tecnologias de reabilitação e
mentar as desigualdades sociais. A taxa média de pobreza
das tecnologias eletrônicas de apoio contribuirá para que os
entre 2007 e 2009 foi 13,4%, com variações geográficas enidosos e os deficientes possam gerenciar melhor seu próprio
tre 21% da população (Mississipi) e 6,9% (New Hampshiatendimento. Esses dispositivos de apoio incluem computadores, equipamento ergonômico, poltronas reclináveis,
re), entre zonas urbanas (13%) e rurais (15%), e segundo
camas de altura ajustável, elevadores para escadas e instrua raça e o grupo étnico (22% em afro-norte-americanos;
mentos para escutar e alertar.
21,3% em hispanos; 8,4% em brancos).
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Em 2007, o nível de escolaridade era alto. Contudo, as
taxas de deserção nas escolas secundárias dos jovens de 16 a
24 anos de idade variavam de acordo com o grupo étnico e
raça (6,1% para os brancos, 11,5% para os afro-norte-americanos e 19,9% para os hispanos). Entre os hispanos nascidos
fora dos Estados Unidos 34% abandonaram seus estudos.
Em 2010, 4.690 trabalhadores morreram por acidentes do trabalho e a cada ano se atribuem aproximadamente
49.000 mortes por doenças relacionadas ao trabalho.
Em 2008, houve 10,2 milhões de acidentes de veículos automotores, que provocaram 39.000 mortes. Em
2007, as intoxicações provocaram 40.100 mortes (22% do
total de mortes por causas externas). As lesões por arma de
fogo causaram 31.347 mortes, 17,7% do total de mortes por
traumatismos em 2007. Em 2009, relataram-se 3,6 milhões
de crianças maltratadas ou que não recebiam os cuidados
adequados. Em 2010, 35,6% das mulheres relatavam terem
sido vítimas de violência física ou maltratadas por um companheiro íntimo no decorrer de sua vida.
Em 2005, quatro importantes furacões afetaram os Estados Unidos; o mais devastador foi o Katrina, que causou 1.836
mortes confirmadas e aproximadamente US$ 81,2 bilhões em
perdas econômicas. Em 2010, grandes inundações nos estados
do nordeste e sudeste causaram importantes perdas.
Em 2009, notificou-se dengue na Flórida pela primeira vez em 75 anos e, desde então, comunicaram-se nesse
estado mais de 90 casos de transmissão local. O vírus do
Nilo Ocidental tornou-se endêmico em todo o território
continental norte-americano; notificaram-se 1.021 casos
em 2010. O número médio de casos de malária notificados
anualmente entre 2006 e 2009 foi de 1.500.
O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças
(CDC) calcula que, entre abril de 2009 e abril de 2010, a influenza A H1N1 teve 61 milhões de casos, com 12.470 mortes.
Em 2007, houve 2.423.712 mortes (mortalidade geral
de 7,6 por 1.000 habitantes). As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis pela maior proporção
dessas mortes. As cardiopatias (taxa de 191 por 100.000) foram a causa principal de morte. As neoplasias malignas (178
por 100.000) foram a segunda principal causa e, junto com
as cardiopatias, provocaram quase 50% do total das mortes.
Em 2010, 25,6 milhões de pessoas de 20 anos ou mais
de idade tinham diabetes sacarina, e nas pessoas de 65 ou
mais anos essa proporção chegava a 27%. Aproximadamente, 68 milhões (31%) dos adultos de 18 anos ou mais sofriam de hipertensão no período 2005–2008; 70% recebiam
tratamento e em 46% a doença estava controlada.

Em 2007-2008, mais de dois terços da população de
adultos dos Estados Unidos tinham excesso de peso, 34%
eram obesos e 5,7% extremadamente obesos. Mais de um
quinto dos adultos (21%) fumavam cigarros em 2009. Em
2010, 8,9% de pessoas de 12 anos ou mais de idade usaram
drogas ilícitas no mês anterior; esse percentual em adolescentes de 12 a 17 anos foi de 10,1%.
As DCNT, por sua carga de morbimortalidade e
custos de atendimento, representam o principal desafio
sanitário nos Estados Unidos. Em 2007, 80% das mortes
corresponderam a DCNT. A falta de atividade física e regime alimentar deficiente agravou a epidemia de sobrepeso
e obesidade, que afeta 67% dos adultos de mais de 20 anos
de idade no país.
Os acidentes, as lesões não infligidas intencionalmente e a violência são importantes problemas de saúde pública
em todos os grupos étnicos e raciais, em particular, nos bem
jovens e homens. Em 2007, os acidentes e os traumatismos
foram a principal causa de morte das pessoas de um a 44
anos. Os homicídios classificaram-se entre as cinco principais causas de morte das pessoas de um a 34 anos.
As decisões sobre a gestão de custos e os papéis do
governo e do setor privado, que devem ser enfrentados pelo
país, tornam-se complexos devido a problemas de equidade
(50 milhões de pessoas não contam com seguro médico).
As questões de equidade também afetam os fundos para
os programas de Medicaid e Medicare, e para satisfazer as
necessidades especiais dos mais de 20 milhões de veteranos
das forças armadas.
O governo abordou essas questões com enormes recursos financeiros para fortalecer os sistemas de informação em
saúde, otimizar a gestão de Medicare e Medicaid, fortalecer a
infraestrutura sanitária e capacitar os profissionais de saúde.
À medida que a população de idosos nos Estados
Unidos vá aumentando, os custos da atenção em saúde das
pessoas de maior idade representarão uma crescente carga
para os indivíduos e o setor público. Em 2015, a escassez
de médicos se exacerbará devido ao aumento do número
de idosos que ingressam no sistema Medicare e ao maior
acesso a atenção em saúde graças às mudanças na lei sobre
o seguro médico.
Entre os desafios futuros, estabeleceu-se que é bem
provável que a força de trabalho de atenção em saúde será
cada vez mais insuficiente e não estará organizada ou capacitada para responder de forma coerente às necessidades
de saúde e de atenção em saúde, as quais aumentarão numa
população que envelhece cada vez mais.
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Granada

Granada é um país constituído pelas ilhas de Granada, Carriacou e Petit Martinique e outras pequenas ilhas. Localiza-se no extremo meridional das Ilhas de Barlavento, aproximadamente a 160 km ao
norte da Venezuela e 145 km a sudoeste de Barbados. A sua superfície total é de 344 km2. O sistema de governo é parlamentar, baseado no modelo de Westminster e pertence à Comunidade de
Nações. A Rainha Isabel II é a Chefe de Estado, representada localmente pelo Governador Geral. A
capital é Saint George e sua divisão político-administrativa inclui seis distritos mais as ilhas de Carriacou e Petit Martinique.

GRANADA

Granada é um país cujo Produto Interno Bruto (PIB) per
capita era de US$ 5.392 em 2009 e que ainda está em processo de recuperação dos efeitos da devastação causada em
2004 e 2005 por dois furacões de grande magnitude. Além
disso, e devido à crise econômica mundial, o país teve uma
contração econômica importante em 2009 e 2010, com o
colapso de várias instituições financeiras e crise em vários
setores, afetando as condições de vida de muitas famílias.
Entre 2006 e 2010, o gasto público destinou-se, principalmente, a ajudar a população na normalização de suas
condições de vida e a evitar um aumento da pobreza por
conta das perdas econômicas provocadas pelos desastres e
pela crise econômica. Com isso, conseguiu-se diminuir a
indigência e a desigualdade na distribuição de renda, e o
estado de saúde progrediu com aumento de esperança de
vida ao nascer, diminuição da mortalidade geral e infantil,
inexistência de mortalidade materna, alta cobertura de vacinação e aumento de acesso e uso de serviços.

Indicadores básicos selecionados, Granada, 20052010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
111,8
Pobreza (%) (2008)
37,7
Taxa de alfabetização (%) (2005)
97,0
Esperança de vida ao nascer (anos) (2009)
70,0
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
7,0
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010) 12,1
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
0
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
1,0
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
2,4
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
99,4
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)
100

grande escala e a atenção e o tratamento em situações de
emergência.
A cooperação internacional foi fundamental no processo de reconstrução que o país teve que enfrentar após os
devastadores furacões de 2004 e 2005.
Durante o período 2006-2010, realizou-se um intenso trabalho para reverter a devastação habitacional causada
pelos furacões Iván e Emily. O Órgão de Reconstrução e
Desenvolvimento de Granada e vários países doadores proporcionaram recursos para a reconstrução de moradias e cooperação técnica em diversos âmbitos. No final de 2010, o investimento habitacional havia superado os US$ 110 milhões.
Para poder abordar o tema da mudança climática, que
é um tema crítico na ilha, o Governo estabeleceu um marco
legislativo e de política para a gestão dos riscos ambientais.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Segundo a pesquisa de avaliação da pobreza de 2007 e 2008,
o percentual de pobres aumentou 5,6% desde 1998, mas o
percentual de indigentes diminuiu consideravelmente de
12,9% em 1998 para somente 2,4% em 2008.
Entre 2006 e 2010, o gasto público destinou-se principalmente a ajudar à população a normalizar suas condições de vida e evitar o aumento da pobreza em decorrência da devastação causada em 2004 e 2005 por furacões de
grande magnitude.
Em 2005, a alfabetização em adultos era 97%. O ensino primário era universal; a matrícula na faixa etária de
cinco a 9 anos de idade foi 93,8% e na faixa etária de 10 a
14 anos foi de 97,2%;

Meio

A

saúde e suas tendências

Durante o período 2006-2010, a saúde materno-infantil continuou progredindo. Os nascimentos ocorridos em
hospitais ou maternidades chegaram a 99% nesse período
e todos os partos receberam atendimento de profissionais
capacitados.
A vacinação manteve-se com ampla cobertura, chegando a 99,4% em 2009, para a vacinação com DPT3 e
100% com a vacina tríplice viral. Isso permitiu que não se
registrasse nenhum caso de doença imunoprevenível durante o período entre 2005 e 2010.
A mortalidade geral foi de 7,2 mortes por 1.000 habitantes em 2006 e de 7,0 em 2009. A taxa de mortalidade
infantil diminuiu de 14,0 por 1.000 nascidos vivos em 2006
para 12,1 em 2010. Houve uma morte materna no período.
Entre 2007 e 2009, as 10 principais causas de mortalidade em Granada ocorreram por doenças não trans-

ambiente e segurança humana

O acesso à água potável em 2010 era de 98% e os serviços
de coleta de dejetos estiveram à disposição de 98% dos domicílios.
Após a experiência do impacto dos furacões Iván e
Emily (ocorridos em 2004 e 2005), reforçou-se a capacidade de resposta a desastres com a elaboração de um plano
nacional. Incluiu a realização de consultas a todos os participantes do setor de saúde e proporcionou-se capacitação
aos profissionais de saúde sobre a atenção a vítimas em
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missíveis. As mais frequentes
Estrutura da população por idade e sexo, Gra nada, 1991 e 2010
foram: neoplasias malignas,
1991
2010
doenças endócrinas e metabólicas, cardiopatias isquêmicas e doenças vasculares
cerebrais.
Granada participou na
Pesquisa STEPS sobre fatores
de risco das doenças crônicas
em 2010. Nela destacaram-se
fatores de risco como o maior
consumo de tabaco e álcool, a
atividade física reduzida e as
infecções crônicas de papilomavírus humano e hepatite.
Reestruturação do Ministério da Saúde em
A taxa de prevalência calculada de pessoas com infecGranada
Durante o período 2006-2010, realizou-se uma reesção pelo HIV/Aids em Granada foi de 0,57%.
truturação administrativa do órgão gestor do sistema
de saúde em Granada.
Políticas e sistemas de saúde e proteção social
Até o ano 2008, a gestão do sistema de saúde estava sob a responsabilidade da carteira dos Ministérios
Em 2008, criou-se o Ministério da Saúde em sua atual forda Saúde, Seguridade Social e Meio Ambiente. Nesse
ma, separando-o da antiga carteira de Seguridade Social e
ano, realizou-se uma reforma criada pelo Ministério
da Saúde. As carteiras restantes foram reatribuídas a
Meio Ambiente.
outros ministérios pertinentes.
O país elaborou em 2006 uma política e um plano
Juntamente com o anterior, a Secretaria Nacional
preliminar em matéria de saúde mental e, também, modifida Aids, que estava sob a responsabilidade do Escritócou em 2008, sua lei de saúde mental.
rio do Primeiro-Ministro, transferiu-se para a responO país colocou como uma de suas prioridades, a
sabilidade do Ministério da Saúde.
proteção da mulher contra todas as formas de violência. A
Atualmente, o Ministério da Saúde é responsável
pela
gestão de todo o setor sanitário e exerce seu
unidade de violência doméstica do Ministério do Desenpapel
gerencial por meio de uma administração cenvolvimento Social, criada em 2003, viu-se fortalecida nesse
tralizada no Escritório Principal, encarregando-se da
período, com as modificações da legislação nacional, incluformulação, planejamento, programação e regulamenídas a lei contra a violência doméstica, modificações no cótação das políticas de saúde.
digo penal e a lei de proteção e adoção das crianças.
A exclusividade do Ministério da Saúde para se
A quantia gasta em produtos farmacêuticos e insumos
concentrar somente em matérias de saúde é um avanço importante para a focalização da elaboração e immédicos aumentou quase US$ 736.000 entre 2006 e 2010.
plementação de políticas e para a relevância no país
A capacidade tecnológica do Hospital Geral melhorou em
dessa carteira, como ente gestor do setor.
2010, com a instalação do novo sistema para as operações
cirúrgicas oftálmicas e um novo equipamento cirúrgico e
Conhecimento, tecnologia e informação
intensificador de imagens radioscópicas.
Entre 2003 e 2010, o Governo melhorou progressiEm 2008, o Ministério da Saúde, com a assistência da
vamente os recursos humanos disponíveis para a saúde no
OPAS/OMS, realizou uma análise dos sistemas de insetor público, aumentando a disponibilidade de enfermeiras
formação em saúde e elaborou um plano estratégico para
de uma para cada 467 habitantes em 2003 para uma para
desenvolver um sistema integral de informação na saúde,
cada 314 habitantes em 2010. Bem como a de médicos de
que pretende centralizar a informação por meio de sistemas
um para cada 1.769 pessoas para um para cada 1.016 no
de criação de redes. Desde então, o Ministério da Saúde
mesmo período. Entre 2006 e 2010, proporcionou-se educação continuada e formação em serviço para os profissioempreendeu um programa para informatizar e fortalecer o
nais de saúde.
Sistema de Informação em Saúde.
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2008, e tornou a subir em 2009 chegando a 11,4%, o
que corresponde a um gasto em saúde que variou entre
3,1 e 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB), sem atingir
os 6% necessários para impulsionar o programa de ação
sanitária. O déficit orçamentário impactou esferas como
a atenção primária em saúde e os serviços de especialidades.
Em 2010, produto das limitações financeiras, os hospitais passaram a ser financiados como se fossem centros de
custos individuais em seus cálculos orçamentários, retirando-se o subsídio anual que lhes era entregue pelo governo
e encerrou-se a conta executiva por meio da qual se adquiriam produtos e serviços.
Apesar do aumento do número de profissionais em
saúde, mantém-se um déficit de nutricionistas, assistentes
sociais, pessoal de reabilitação e de saúde mental.
Entre 2006 e 2010, detectaram-se importantes descontinuidades na recopilação e processamento de dados
no sistema de saúde, entre eles, falta de continuidade e de
completude da informação. O país não tinha a sua disposição os dados dos estabelecimentos de saúde privados. As
limitações tecnológicas e de conectividade entre hospitais,
centros de saúde e ambulatórios impedem a transferência
de informação e de dados até a unidade de informação sanitária do Ministério da Saúde.
As doenças não transmissíveis representam as principais causas de morte, contudo, as doenças transmissíveis
ainda são motivo de preocupação. O número de nascimentos entre as adolescentes continua sendo elevado e o número de pessoas afetadas por lesões e atos violentos segue
aumentando.
Nesse sentido, um dos principais desafios enfrentados pelo país é avançar quanto a políticas de prevenção
das doenças não transmissíveis e aumentar a promoção da
saúde.
A reforma do setor da saúde deveria incluir uma avaliação global do enfoque da atenção primária em saúde e
a criação de alianças mais sólidas, tanto no setor da saúde
como em outros setores.

O Departamento de Saúde Ambiental (de Saúde Pública) realiza pesquisa em segurança dos alimentos, qualidade da água, gestão dos resíduos, vigilância, controle e avaliação da propagação das doenças infecciosas, e a pesquisa e
controle de materiais perigosos, entre outros temas.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2007-2008, o desemprego em nível nacional foi de
24,9%, afetando principalmente os jovens de 15 a 24 anos,
que representaram 42% de todas as pessoas desempregadas.
Um número considerável de pessoas nessa faixa etária trabalhava no âmbito da construção e perderam seu emprego
em consequência da notável queda do setor no contexto da
crise econômica, que também afeta o país nos últimos anos.
Em matéria de saneamento ainda existem desafios
importantes. Somente 8,2% da população tiveram acesso a
serviço público domiciliar de esgoto, 53,1% tiveram acesso a
fossas sépticas, 36,3% a latrinas de poço e 2,4% não tiveram
acesso a nenhuma instalação para a eliminação de excreções.
Na população em condição de pobreza, 66,6% utilizavam
latrinas de poço.
O país enfrenta o sério problema de ter que adequar
parte de sua infraestrutura para o aumento do nível do mar
em Carriacou, Petite Martinique e algumas partes do litoral
da ilha de Granada.
As doenças não transmissíveis constituem um desafio
para o país. Elas representaram aproximadamente 65% das
mortes totais por ano no período 2006-2010. As afecções
mais frequentes em 2010 relacionaram-se às doenças cardiovasculares (37%), hipertensão (26%), diabetes (21%) e
outras doenças não transmissíveis (16%).
Apesar da existência de uma política de saúde mental
(desde 2006), o atendimento dos problemas de saúde mental ainda não se integra efetivamente ao nível primário de
atenção à saúde.
O gasto em saúde como percentual do gasto do setor público diminuiu de 11,8% em 2006 para 10,1% em
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Guadalupe,
Guiana Francesa
Martinica
e

Guadalupe e Martinica, nas Antilhas Menores, e a Guiana Francesa, situada a nordeste da América
do Sul, entre Suriname e Brasil, constituem três departamentos franceses de ultramar localizados nas
Américas. A partir de 2007, Saint-Barthélemy e a porção francesa de Saint-Martin transformaramse em novas coletividades de ultramar (deixaram de ser parte de Guadalupe). Guadalupe tem uma
superfície de 1.628 km2 (compreende também Basse-Terre e Grande-Terre e outras ilhas), Martinica
tem 1.128 km2 e a Guiana Francesa tem 83.534 km2. A organização política e administrativa é similar
ao restante da França, pois são territórios sob a soberania francesa, situados fora da parte metropolitana do país.

GUADALUPE, GUIANA FRANCESA E MARTINICA

Indicadores básicos selecionados, Guadalupe, Guiana Francesa e Martinica, 2006-2010
Valor
Indicador

Guadalupe

População (mil) (2010)
Pobreza (%) (2006)
Taxa de alfabetização (%)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos) (2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2008)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

404,4
17,8
...
79,7
6,9
7,5
14,3
2,7
5,5
...
99,3

As ilhas de Guadalupe e Martinica (nas Antilhas Menores)
e a Guiana Francesa (na costa norte da América do Sul,
entre Suriname e Brasil) constituem os Departamentos da
França nas Américas (DFA). Em 2007, Saint-Barthélemy
e Saint-Martin passaram a ser duas novas coletividades de
ultramar (deixaram de ser parte de Guadalupe).
A economia nesses Departamentos tem uma situação mista, pois constituem microeconomias no Caribe (com
baixa competitividade em exportações, dependência de recursos naturais e do turismo) e ao mesmo tempo, dependem
em grande medida da França metropolitana. Também influi
a fragilidade ambiental e a vulnerabilidade aos desastres naturais.
A Guiana Francesa tem nível menor de desenvolvimento econômico, maior pobreza e maiores desafios em
matéria de saúde do que os outros dois Departamentos.

Martinica

232,2
26,5
...
76,4
3,4
11,8
28,2
1,8
2,7
...
...

399,6
19,8
...
80,4
7,0
8,8
13,3
2,6
4,1
...
99,9

de 25 anos de idade recursos financeiros básicos, acesso a
certos serviços sociais e ajuda para se incorporar à sociedade ou encontrar trabalho. Em 2009, registravam-se 71.000
beneficiários (146 beneficiários por 1.000 pessoas de 20-59
anos de idade em Guadalupe, 103 na Guiana Francesa e
141 em Martinica).

Meio

ambiente e segurança humana

Em Guadalupe e Martinica há bom acesso à água potável
e ao saneamento.
Guadalupe e Martinica, que têm maior risco de desastres naturais, dispõem de planos de prevenção de riscos
para enfrentar terremotos, furacões e erupções vulcânicas.

Saúde

e suas tendências

Notificam-se por ano aproximadamente 10 casos importados de malária em Martinica e Guadalupe. A febre amarela não é um problema em Guadalupe nem em
Martinica.
A incidência de tuberculose é baixa em Guadalupe
e Martinica, menos da metade da média nacional, mas a
Guiana Francesa tem uma incidência alta. Em 2006-2008,
a incidência de tuberculose era de aproximadamente quatro
casos por 100.000 habitantes em Martinica, seis em Guadalupe e 22 na Guiana Francesa.
A hanseníase continua diminuindo nos Departamentos graças ao acesso generalizado aos medicamentos. Entre
2006 e 2010, não se notificaram casos de paralisia flácida
aguda, poliomielite, difteria nem tétano neonatal, mas houve casos de coqueluche. Entre 2005 e 2010, diagnosticaram-se oito casos de sarampo.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

Guiana Francesa

e desigualdades em saúde

Todos os Departamentos Franceses das Américas têm problemas sociais e econômicos, mas cada um possui um potencial diferente para superá-los.
A economia da Guiana Francesa beneficiou-se do
crescimento extraordinariamente rápido da população do
território já que, entre outros aspectos, acompanhou-se de
grandes investimentos em projetos de obras públicas.
Ainda que tenha existido repercussão da crise internacional e redução de programas sociais, a França manteve
o programa de atribuição de Rendas de Solidariedade Ativa
(garantia de renda mínima), que oferece a pessoas maiores
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Políticas

e sistemas de

Estrutura da população por idade e sexo, Guadalupe, 1990 e 2010

saúde e proteção social

1990
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Entre 2006 e 2010, fortaleceu-se o processo de regionalização, no contexto do Plano
Regional de Saúde Pública
(PRSP). Em 2010, criaramse as Agências Regionais de
Saúde (ARS), que administram os recursos do Estado e
do seguro de doença em nível
regional, com vistas a melhorar a eficácia geral e garantir a
sustentabilidade dos serviços
de saúde pública. Cada ARS
Estrutura da população por idade e sexo, Guiana Francesa, 1990 e 2010
1990
2010
define as áreas de saúde nas
quais executará suas atividades. As ARS de Guadalupe
estabeleceram três territórios,
um dos quais corresponde às
duas novas coletividades de
Saint-Martin e Saint-Barthélemy. As ARS de Martinica e
da Guiana Francesa optaram
por operar seus territórios
como um único território de
saúde.
Para favorecer o acesso
à atenção à saúde, desde 2000
conta-se com a “Cobertura
Estrutura da população por idade e sexo, Martinica, 1990 e 2010
1990
2010
Universal Básica de Saúde”.
A proporção de beneficiários
de cobertura básica universal
e da cobertura complementar
universal nos Departamentos
é alta: em 2009, um a cada
dois habitantes estava coberto por essas medidas (41,5%
em Guadalupe, 49,7% em
Martinica e 53,0% na Guiana
Francesa).
O atendimento hospitalar realiza-se em hospitais
tos e um banco de sangue do governo (ou público) em cada
públicos e clínicas privadas. Em 2010, excluindo os leitos
um dos Departamentos. Em apoio à distribuição de mecirúrgicos em Guadalupe e na Guiana Francesa, dois terços
dicamentos nos centros de saúde, há 349 dispensários de
dos leitos hospitalares para estadias de curta permanência
medicamentos (160 em Guadalupe, 38 na Guiana Francesa
nesses dois territórios pertenciam ao setor público. Há 62
e 151 em Martinica).
laboratórios privados de análises clínicas nos Departamen0-4
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Conhecimento,

tecnologia e informação

As novas Agências Regionais de Saúde

Entre 2006 e 2010, no contexto do plano regional de
saúde pública (PRSP), cada região da França poderia
estabelecer suas próprias prioridades. Em 2010, criaram-se as Agências Regionais de Saúde (ARS). As ARS
administram os recursos do Estado e do seguro de
doença no nível regional, incluídos os Departamentos,
com vistas a melhorar a eficácia geral e garantir a sustentabilidade dos serviços de saúde pública. Cada ARS
congrega todos os órgãos encarregados da política
de saúde nas regiões e Departamentos (escritórios e
Departamentos regionais de saúde e bem-estar social,
hospitais, grupos de saúde pública, órgãos de seguro
de doença e missões de saúde, bem como a porção
hospitalar do seguro de doença).
As ARS têm possibilidade de desenvolver um enfoque integral da saúde, garantindo, ao mesmo tempo,
procedimentos mais simples para os profissionais da
saúde e um acesso igualitário dos pacientes à assistência. Esses órgãos também cuidam de melhorar a
coordenação territorial entre os profissionais e os estabelecimentos de saúde, médicos e sociais. Com este
fim, as ARS têm uma esfera ampla de atividades, a partir da saúde pública (prevenção de doenças, promoção
da saúde, vigilância da saúde e a segurança e vigilância
epidemiológica) até a organização da atenção à saúde,
incluindo a prestação de serviços médico-sociais (casas para idosos e estabelecimentos para deficientes).

A telemedicina, que começou a ser implementada na Guiana Francesa, poderia começar a remediar a escassez de profissionais da saúde.
O Instituto Pasteur da Guiana Francesa integra a
Rede de Laboratório da Dengue nas Américas, criada em
2009, e também é associado à Rede Amazônica de Vigilância da Resistência aos Antimaláricos, no desenvolvimento
da vigilância sub-regional.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2010, 21% da população economicamente ativa da
Guiana Francesa estavam desempregados, 23,5% da população de Guadalupe e 21,0% da população de Martinica. O
desemprego é maior entre os jovens (62% de desemprego
em menores de 25 anos em Martinica, em 2010) e entre
mulheres (em 2009, 49,3% de emprego em mulheres em
Martinica; 54,9% entre os homens). O nível de pobreza na
Guiana Francesa (26,5% dos domicílios) é maior que em
Guadalupe (17,8%) e Martinica (19,8%).
Devido a suas condições geográficas, a Guiana Francesa não pode garantir acesso à água potável a todos os seus
habitantes, seja às populações que vivem em zonas remotas
e recebem uma água de baixa qualidade ou às que vivem ao
longo de rios ou em bairros pobres urbanos ou periurbanos,
que carecem de abastecimento público de água.
Em 2007, Guadalupe e Martinica sofreram os efeitos
do Furacão Dean e, nesse mesmo ano, um terremoto em
Martinica provocou danos estruturais num dos três principais hospitais. Guadalupe recebe regularmente nuvens de
cinzas do vulcão de Montserrat.
Guadalupe e Martinica permanecem com contaminação de águas e sedimentos fluviais por praguicidas organoclorados (principalmente clordecona). Realizaram-se
estudos com a finalidade de determinar os riscos que essa
situação acarreta para a saúde dos residentes dessas áreas
(principalmente em Guadalupe).
Os três Departamentos compartilham problemas de
saúde prevalentes, como doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, obesidade, diabetes, alcoolismo e morte por
violência. Não obstante, há doenças que afetam mais a um
território do que a outro, como a anemia de células falciformes em Guadalupe e Martinica e a malária e a febre amarela na Guiana Francesa.
Em 2008, a taxa de natalidade geral foi de 13,3 nascimentos por 1.000 habitantes em Martinica, 14,3 em Gua-

dalupe e 28,2 na Guiana Francesa. A taxa de mortalidade
infantil nos Departamentos tende a se manter relativamente similar. A taxa média anual no período 2005-2007 foi de
7,5 mortes por 1.000 nascidos vivos em Guadalupe, 8,8 em
Martinica e 11,8 na Guiana Francesa. Em 2008-2010, as
médias foram 7,6 em Guadalupe, 8,3 em Martinica e 11,6
na Guiana Francesa.
Notificaram-se mais de 6.300 mortes por ano entre
2007 e 2009, 54% de homens e 46% de mulheres. As principais causas de mortalidade nos Departamentos são doenças cardiovasculares, câncer e causas externas de lesões.
Na Guiana Francesa as doenças infecciosas e parasitárias
estão em quarto lugar (sem considerar os sintomas, sinais
e afecções mal definidos), enquanto que em Guadalupe e
Martinica ocupam essa posição os transtornos endócrinos,
em particular, o diabetes.
A situação da dengue em Martinica e Guadalupe é
endêmica e epidêmica, com variações sazonais notáveis. Nos
10 últimos anos essas ilhas tiveram cinco epidemias; a incidência de casos clínicos no sistema de saúde oscilou entre
3.650 e 10.000 casos por 100.000 habitantes, com uma taxa
de gravidade entre três e 12 casos graves por 1.000 casos. A
dengue também é endêmica e epidêmica na Guiana Fran125
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cesa, ainda que sem variações sazonais notórias. A malária é
endêmica na Guiana Francesa ainda que venha diminuindo
desde 2005; notificaram-se 3.345 casos em 2009.
A epidemia HIV/Aids apresenta-se mais generalizada na Guiana Francesa e Saint-Martin e mais contida
em Guadalupe e Martinica. Os Departamentos se encontram entre as quatro regiões da França mais afetadas pela
infecção pelo HIV/Aids. Em 31 de março de 2010, a taxa
de casos de Aids era de 180 por 1.000.000 habitantes na
Guiana Francesa, 117 em Guadalupe e 39 em Martinica. A
taxa de diagnósticos HIV positivos em 2010 era de 1.124
casos por 1.000.000 de habitantes na Guiana Francesa, 517
em Guadalupe e 160 em Martinica. Os três Departamentos
franceses das Américas têm acesso aos mesmos antirretrovirais que estão disponíveis na França metropolitana.
As doenças crônicas mais frequentes entre os habitantes dos Departamentos são as cardiovasculares (especialmente os acidentes vasculares cerebrais, devido à alta prevalência de hipertensão) e o câncer (que é a principal causa
de morte entre os homens desses Departamentos). Um em
cada dois casos de câncer entre homens é de próstata, enquanto que o principal tipo de câncer entre mulheres é o de
mama (um em cada quatro casos de câncer).

O diabetes é bem comum nos Departamentos e a
proporção de pessoas afetadas é duas vezes maior que a
média nacional. Em 2009, os Departamentos Franceses das
Américas tinham a prevalência mais alta de diabetes em
tratamento.
Mesmo a Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica
sendo Departamentos de ultramar, que compartilham uma
estrutura institucional similar, dentro da França, têm características geográficas, demográficas, sociais, econômicas e
sanitárias que representam diversos desafios. As populações
de Guadalupe e Martinica estão envelhecendo, enquanto
que a população da Guiana Francesa é de estrutura mais
jovem e enfrenta maior nível de eventos evitáveis (como
a mortalidade materna e as doenças transmissíveis, como
dengue, malária, tuberculose, HIV/Aids).
Embora todos os Departamentos tenham necessidades
de atenção à saúde não atendidas, a escassez de profissionais
da saúde é particularmente aguda na Guiana Francesa.
Espera-se que com a nova estrutura estabelecida em
2010, com os órgãos regionais de saúde, e a adoção de uma
política de saúde pública orientada geograficamente deveria permitir que Guadalupe, Guiana Francesa e Martinica
cubram melhor as necessidades de saúde de suas populações.
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Guatemala

A República da Guatemala encontra-se na América Central e limita ao norte e noroeste com o México, a leste com Honduras, El Salvador e Belize, e ao sudoeste com o Oceano Pacífico. Sua extensão
territorial é de 108.889 km2. Seu relevo é irregular e montanhoso, atingindo até mais de 4.000 metros
acima do nível do mar, com diversidade de ecossistemas e variedade climática. Possui uma série de
vulcões, que o predispõem a frequentes sismos e erupções vulcânicas. O sistema de governo é republicano e democrático. Sua capital é a Cidade da Guatemala e a divisão político-administrativa inclui
22 departamentos e 331 municípios, com 20.485 povoados.

GUATEMALA

A Guatemala se encontra entre os países de desenvolvimento humano médio. Atualmente, enfrenta uma desaceleração
econômica, que dificultará o cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) na área social e
da saúde. Metade de sua população é indígena. Existem importantes diferenças de gênero, etnia e área geográfica nas
condições de trabalho, de educação e no nível de saúde. A
pobreza e a extrema pobreza afetam em maior proporção os
grupos indígenas e a população rural. O mapa da pobreza
coincide com o mapa étnico.

Indicadores básicos selecionados, Guatemala,
2006-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
14,4
Pobreza (%) (2006)
51,0
Taxa de alfabetização (%) (2010)
81,5
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
70,8
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
6,1
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010) 34,0
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
139,7
(2007)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
1,1
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
0,6
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
94,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)
51,2

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

A população economicamente ativa representa 40%. Metade dessa população reside em áreas rurais e somente 37%
tem plena ocupação. Entre 2007-2010, o desemprego aumentou. Em 2010, o Estado estabeleceu o salário mínimo em US$ 250. O analfabetismo que, entre 2006-2010,
diminuiu de 24% para 18,5%, continua afetando majoritariamente as mulheres. A taxa de escolaridade aumentou
continuamente em todos os níveis de educação, chegando
a 98,7% de cobertura para educação primária. Ainda que
a média de escolaridade para a população geral seja de 5,3
anos, entre os indígenas atinge somente 2,1 anos.

O acesso a serviços de saneamento básico melhorou, porém
persistem diferenças marcantes entre áreas urbanas e rurais.
Bem como ainda não se conseguiu garantir o acesso de água
própria para o consumo humano a grande parte da população. Em áreas urbanas, a proporção de domicílios com acesso
à água é de 95% e nas rurais de 82%. Do total da população
urbana, 71% residem em moradias com estrutura adequada.

170 mil estariam infectados. Interrompeu-se a transmissão
de oncocercose em três focos; restando somente um foco
central em vigilância. A notificação da leishmaniose diminuiu, contudo, é provável que exista um sub-registro da doença. Entre 2006-2008, relataram-se cinco mortes por raiva
humana transmitida por cães.
A mortalidade por tuberculose diminuiu. A taxa de
sucesso em casos novos foi 83% e a taxa de abandono 9%.
O país esteve livre da circulação do poliovírus selvagem e
conseguiu avanços na eliminação de sarampo, rubéola e síndrome de rubéola congênita. Manteve-se a eliminação do
tétano neonatal. Persiste o controle de difteria, meningite
tuberculosa, coqueluche, hepatite B e infecções invasivas
por Haemophilus influenzae tipo b. Registraram-se coberturas de vacinação superiores a 90% em menores de dois anos.
Em 2010, acrescentou-se a vacina contra o rotavírus ao calendário de imunizações e administraram-se mais de 1,2
milhões de doses contra influenza A (H1N1) pandêmica.
A aplicação do Regulamento Sanitário Internacional foi prioritária. As contribuições para pesquisa somaram
US$ 9,5 milhões em 2008-2009.

A

Políticas

Meio

ambiente e segurança humana

saúde e suas tendências

Em 2007, realizou-se o Estudo Nacional de Mortalidade
Materna, que permitiu conhecer causas, fatores de risco,
impacto social e barreiras de acesso relacionadas à mortalidade materna. Entre 2006-2010, a mortalidade infantil
diminuiu de 39 para 34 por 1.000 nascidos vivos.
A malária, que é endêmica, apresentou uma redução
de 75% dos casos. Durante 2009-2010, registraram-se epidemias de dengue (hiperendêmico, com presença dos quatro sorotipos). Segundo estimativas, 1,4 milhão de habitantes estaria exposto à doença de Chagas e aproximadamente

e sistemas de saúde e proteção social

O Código de Saúde define o Ministério da Saúde Pública
(MSP) como entidade gestora, mas os instrumentos legais
para o exercício dessa função são escassos. Coexistem diversas formas de seguro: públicos, seguridade social e seguros
privados.
Os seguros privados e a seguridade social cobrem menos de 25% da população.
A oferta de serviços do MSP dá-se em três níveis de
atenção. No primeiro nível, constituído por postos de saúde,
centros de atenção primária e o Programa de Extensão de
128
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Cobertura (PEC), desenvolveEstrutura da população por idade e sexo, Guatemala, 1990 e 2010
se a atenção ambulatorial foca1990
2010
da na saúde materna, imunização, suplementação alimentar
e monitoramento do crescimento das crianças. O nível
secundário presta serviços nos
centros de saúde e centros de
atenção integral materno-infantil. O nível terciário constitui-se pelos hospitais. Em
2006, a rede de serviços era
formada por 43 hospitais, 279
centros de saúde, 903 postos
de saúde, 46 postos de saúde fortalecidos com médico e 4.163
Saúde Materna
centros de convergência.
Em 2007, realizou-se o Estudo Nacional de Mortalidade Materna (MM), que permitiu identificar 537 mortes
O orçamento de 2010 totalizou US$ 462,5 milhões
maternas, expressas numa razão de mortalidade ma(US$ 40,2 per capita). O pagamento a organizações não
terna de 139,7 por 100.000 nascidos vivos e produtogovernamentais (ONG) fornecedoras do PEC foi 18,9%.
ras de um impacto social proporcional a 1.716 crianDo volume total de recursos restantes, 55% destinaram-se
ças órfãs. Os resultados do estudo mostraram um
a hospitais e 45% a estabelecimentos de níveis primário e
sub-registro de MM de 40,7%. Além disso, revelou que
secundário.
o perfil das mulheres que morriam: indígenas (70%),
com escassa educação (46% analfabetas), multíparas
Em 2010, o MSP acordou com a Associação Nacio(56%) e que morreram em seus domicílios (46%).
nal de Municípios a adesão dos mesmos à estratégia de mu41% da MM relacionaram-se ao fato de que o servinicípios saudáveis.
ço de saúde não pôde prever, identificar ou atender a
A formação médica ocorre em uma universidade púemergência apropriadamente. Identificaram-se barreiblica e quatro universidades privadas. A Escola Latino-aras de acesso aos serviços de saúde como carência
mericana de Medicina de Cuba também oferece formação
de transporte ou dinheiro para pagá-lo (47%) e falta
de decisão das mulheres ou suas famílias em solicitar
para estudantes da Guatemala. Em 2010, havia 16.043 méatendimento (33%).
dicos registrados, dos quais 9.447 estavam ativos. Apesar
Nesse contexto, é difícil que a Guatemala atinja
de 71% dos médicos serem homens, nos últimos anos oba meta de MM de 55 por 100.000 nascidos vivos em
servou-se um aumento progressivo do número de mulheres
2015, estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento
formadas em medicina. Estima-se que existam 11 médicos
do Milênio.
por 10.000 habitantes. No entanto, existem problemas na
Como resposta a esse cenário em 2009, a partir do Estado colocou-se em prática um programa de
distribuição geográfica desses profissionais. Assim, verificatransferência renda condicionada (Minha Família Prose que o departamento da Guatemala concentra 71% dos
gride) e também a política de gratuidade dos serviços
médicos, com uma taxa de 36,1 por 10.000 habitantes, enpúblicos de educação e saúde. Com esses programas
quanto departamentos como Quiché têm apenas 1,4 por
conseguiram-se resultados positivos na cobertura de
10.000 habitantes. A Brigada Médica Cubana apoia o país
atenção pré-natal, em particular, nas áreas rurais. Concom a participação de 235 médicos.
tudo, ainda não foi avaliado o impacto do apoio financeiro à mulher grávida na mortalidade materna ou nas
mudanças da taxa de fecundidade.
Conhecimento, tecnologia e informação
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Seguindo o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação 2005-2014, o país continuou desenvolvendo
diversos projetos e atividades, incluindo pesquisas, sob a
coordenação do Comitê Nacional de Ciência e Tecnologia e com a participação de entidades públicas, privadas e
acadêmicas.

12

14

16

18 18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

2

PORCENTAGEM

HOMENS

4

6

8

10

12

14

16

18

MULHERES

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
As diferenças nas condições de trabalho - segundo gênero,
área geográfica e etnia - representam um importante desafio. Os povos indígenas (maias, garífunas e xincas) consti129
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tuem 58% dos pobres e 72% dos indigentes. Mais de 75%
da população indígena vivem na pobreza.
Notificou-se que 45% das mulheres e meninas sofreram algum tipo de violência, valor que é maior na área urbana. Em 2009, estimou-se que 2,5 milhões de guatemaltecos
estavam em risco de escassez e insegurança alimentar. Em
2008, somente 58% dos adolescentes haviam completado a
educação primária, o que coloca a Guatemala entre os países mais atrasados na América Latina.
Mesmo com 52% das florestas localizadas em áreas
protegidas, registra-se uma perda anual de 26.300 hectares
nessas zonas, especialmente na Reserva de Biosfera Maia.
Em 2010, como consequência da tormenta tropical Agatha,
os danos e perdas ultrapassaram US$ 1,531 bilhões.
Em 2008, o sistema de vigilância da qualidade da água
verificou que mais de 50% das amostras não tinham níveis
adequados de cloro e 25% apresentavam contaminação bacteriológica. Em 2006, a disposição adequada de águas residuais atingia 23% em áreas rurais (82% em áreas urbanas). Nem
todos os dejetos que chegam à rede de esgoto são tratados.
Oitenta e cinco por cento dos resíduos sólidos é eliminado sem tratamento ou disposição adequada. Somente
35% dos domicílios têm serviço de coleta de lixo e 84% dos
aterros de lixo não estão autorizados a funcionar. Em áreas
rurais e periurbanas, mais da metade da população vive em
condições de insalubridade e aglomeração; as moradias são
construídas com materiais precários, possuem piso de terra
e têm poucas barreiras contra vetores.
Existe deterioração da qualidade do ar na Cidade da
Guatemala, devido ao aumento de partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre e de nitrogênio. Em comparação
com o ano de 2009, a média anual de PTM10 aumentou
26% e a de dióxido de nitrogênio 19%.
A taxa global de fecundidade em 2009 permanece alta
(3,6 filhos por mulher). A mortalidade materna também se
mantém alta (140 mortes por 100.000 nascidos vivos, o que
poderia ser ainda maior, pois se estima que o sub-registro
chegue a 40%). Influencia a alta taxa de mortalidade materna a cobertura limitada de parto institucional (somente a
metade dos partos ocorrem em estabelecimentos de saúde),
implicando a necessidade de fortalecer a maternidade segura.
As principais causas de morte em menores de cinco anos são altamente evitáveis, especialmente pneumonia
(34,4%) e diarreia (18,4%).
Na população escolar, 45,6% apresentava desnutrição
crônica em 2008. A Guatemala apresenta a taxa de desnutrição crônica mais alta da América Latina e a quarta do
mundo. A desnutrição no país reduziu-se somente 5,1% nos
últimos 20 anos.

Entre os adultos de 18-25 anos, 12,0% apresenta
problemas de dependência ou abuso de álcool. Dos adolescentes 27,8% iniciam o consumo de álcool aos 13 anos
ou antes. A prevalência do consumo de tabaco em adultos
é de 16%. A partir de 2008, o país conta com uma lei que
estabelece ambientes livres de fumo.
No período 1984-2009, um terço dos casos de Aids
correspondia ao grupo de 20-29 anos de idade (o que sugere
a contaminação pelo HIV já na adolescência). Em 2009,
estimou-se que 68.000 pessoas viviam com HIV, com 7.500
novas infecções anuais. A epidemia de HIV/Aids é mais
extensa, concentrada em áreas urbanas e com tendência à
feminização progressiva.
Em adolescentes, a principal causa de morte são os
ferimentos por armas de fogo. Os homicídios apresentam
uma taxa de 41,5 por 100.000. Grande parte do problema
está na existência de gangues, crime organizado e narcotráfico. Aumentaram as agressões à integridade física das
mulheres. Em 2010, do total de denúncias por violência intrafamiliar 86,5% afetaram mulheres.
Quanto aos acidentes de trânsito e violência, verifica-se
que não existe regulamentação específica para cadeiras de segurança para crianças e que as normativas de controle de velocidade, alcoolemia e uso de capacete têm baixa efetividade.
Não existem políticas públicas nem legislações que
protejam as pessoas com transtornos mentais.
O gasto em saúde como percentual de PIB manteve-se
em 1,2% entre 2006-2010, representando 18,6% do gasto
social em 2008. O peso do financiamento do sistema sobre
os domicílios (mais de 60%) e o gasto das famílias para a
compra de serviços são mais altos nas famílias mais pobres.
A pesquisa de despesas familiares (2006) revelou que 10%
dos gastos correspondiam a serviços de saúde; dos quais
98% destinou-se a medicamentos, exames diagnósticos, honorários médicos e internação e apenas 2% para pagamento
de seguro. No total, a quantia gasta supera o gasto total em
saúde efetuado pelo Ministério da Saúde Pública.
O país alcançou resultados positivos em termos de
fortalecimento institucional, saúde infantil e prevenção de
doenças transmissíveis. Contudo, o sistema de saúde continua com baixo desempenho, especialmente nos níveis assistenciais secundário e terciário. Seis em cada 10 pessoas não
pobres demandam serviços de saúde, mas somente três de
cada 10 pobres o fazem.
O Departamento de Registro e Controle de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos do MSP e o Laboratório
Nacional de Saúde constituem a autoridade reguladora nacional. Contudo, não existem dispositivos legais que garantam o trabalho de regulamentação.
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O MSP teve dificuldades para colocar em funcionamento os postos de saúde da área rural, particularmente
em departamentos como Quiché e Sololá. Assim, dadas as
dificuldades para encontrar médicos que prestem serviços
ambulatoriais no PEC, iniciou-se a contratação de enfermeiros. Em algumas jurisdições, as equipes básicas de saúde incluem educador na saúde e nutrição, além de serviços
básicos de atenção materno-neonatal. Esses profissionais
são responsáveis pela atenção à de saúde de 4,5 milhões de
habitantes.
O desenvolvimento da tecnologia e da inovação no
campo da saúde implica a necessidade de adesão às melhores
práticas do uso da tecnologia, a difusão de informação e a geração de conhecimentos com o apoio da cooperação técnica.

Persistem os desafios para superar problemas relacionados aos determinantes ambientais e sociais, ao desenvolvimento econômico, à insegurança alimentar e à violência
social. Além de garantir a manutenção das conquistas alcançadas, a melhora da saúde passa pela redução das iniquidades, a ampliação do acesso aos serviços pelos grupos mais
vulneráveis, a prevenção e controle de doenças crônicas não
transmissíveis e estímulo à saúde, por meio de ações de promoção.
No futuro se deverá lutar para alcançar os ODM, obter a integração do sistema de saúde e fortalecer a função
gestora do MSP. Igualmente, se deverá enfrentar o desafio
do trabalho intersetorial, considerando-se estratégias com
enfoque intercultural e de gênero.
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A Guiana se encontra na costa nordeste da América do Sul, fazendo fronteira com a Venezuela a
oeste, com o Brasil ao sul e com o Suriname a leste. É o único país de língua inglesa na América do
Sul. Sua extensão é de 215.000 km2. A Guiana obteve sua independência do Reino Unido em 1966,
constituindo uma nação independente dentro da Comunidade das Nações. É uma república democrática com sistema de governo semipresidencial, com um Presidente que é Chefe de Estado e de
Governo. A capital é Georgetown e sua divisão político-administrativa inclui dez regiões e 27 conselhos de bairro.

GUIANA

Guiana é uma economia pequena e aberta, com um mercado interno relativamente limitado pelo tamanho reduzido
de sua população. A atividade econômica do país expandiuse entre 2008 e 2009, de dois para 3,6%, respectivamente. O
PIB per capita foi de US$ 1.911 em 2006 e de US$ 2.629
em 2009.
A produção de açúcar, exportada para a União Europeia principalmente, representa quase 12% do Produto
Interno Bruto (PIB) e mais de 20% das exportações do país.
A esperança de vida é de 69 anos para as mulheres e
de 63 anos para os homens. A composição étnica da população mostra uma distribuição com hindus (43,5%), africanos (30,2%) e ameríndios (9,2%) e mestiços (16,7%).

Indicadores básicos selecionados, Guiana, 20062010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
Pobreza (%) (2006)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Escolaridade (anos) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2007)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

785
54,7
92
9,3
69,7
6,4
20,3
92,2
0,5
2,3
95
98,9

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

obtém créditos e compensações de carbono nos mercados
mundiais. Reconheceu-se a Guiana como líder mundial na
promoção da mitigação da mudança climática.
As mortes por acidentes de trânsito diminuíram de
171 mortes em 2006 para 125 em 2008 (40% de redução).

e desigualdades em saúde

O país é signatário dos tratados internacionais de direitos
humanos e estabeleceu comissões constitucionais para tratar os direitos da mulher, povos indígenas, crianças e grupos
étnicos. Os níveis mais altos de pobreza se encontram nas
mulheres ameríndias. Há proteção dos povos autóctones
por meio da Lei sobre os Ameríndios de 2005, na qual se
aumenta o território nacional sob o controle dos povos indígenas de 6,4% para 14%.
Entre 1993 e 2006, a pobreza moderada diminuiu de
43,2% para 36,1% e a extrema pobreza diminuiu de 28,7%
para 18,6%. Contudo, a proporção de pobreza total mantém-se alta.
Entre os anos 1990 e 2009, a média de escolaridade
aumentou em aproximadamente três anos em mulheres e
dois anos em homens.
No período 2006-2010, houve melhora dos serviços
básicos de água e saneamento, com melhor acesso de água
potável no litoral do que no interior. Existe uma estratégia
multissetorial de segurança alimentar e nutricional.

Meio

A

saúde e suas tendências

A mortalidade infantil diminuiu no período de 2006 a 2010.
As crianças menores de um ano representam 5,2% de todas
as mortes e as principais causas são respiratórias e malformações congênitas. Houve diminuição da mortalidade materna de 320 para 86 mortes por 100.000 nascidos vivos
entre 1991 a 2008, respectivamente; ainda que em 2009 ela
tenha voltado a crescer (92,2 por 100.000 nascidos vivos).
Atingem-se altos níveis de cobertura de vacinação
(98%) em menores de um ano, que são imunizados contra
tuberculose, difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, bem
como contra poliomielite e sarampo (97%). Noventa por
cento dos recém-nascidos recebe vacina contra o tétano.
Em 2010, introduziu-se a vacina contra o rotavírus e em
2011 a antipneumocócica. A introdução da vacina para papilomavírus humano em meninas de 11 anos estava planejada para o final de 2011.
As doenças sexualmente transmissíveis, que haviam
aumentado entre 2007 e 2009, diminuíram em 2010. O aumento no referido período deve-se, em parte, à melhora do
sistema de vigilância. A prevalência de tuberculose caiu de
17,9 para 14,8 por 100.000 habitantes entre 2005 e 2008.
Entre 2009 e 2010, detectaram-se 30 casos de influenza A
H1N1.
A prevalência de HIV em adultos diminuiu entre
2004 (2,2%) e 2009 (1,1%). As mortes atribuíveis a Aids

ambiente e segurança humana

Trabalhou-se para reduzir as emissões devido ao desmatamento e a degradação florestal. A Guiana é vulnerável a
inundações. Existe uma importante contaminação por mercúrio no noroeste do país.
A estratégia nacional de desenvolvimento com baixas emissões de carbono define um novo caminho para o
país, por meio da preservação de recursos florestais, para
mitigar a mudança climática. Em compensação, a Guiana
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reduziram-se de 9,5% para
4,7% entre 2005 e 2008. O
sucesso é atribuído a diversas
intervenções, como a introdução de uma semana anual de
detecção do vírus. Entre 2005
e 2008, também diminuíram
as grávidas com HIV de 43%
para 41% do total de pessoas
com HIV. A todas as grávidas é oferecido tratamento
antirretroviral. Na Guiana,
iniciou-se o acompanhamento da fármaco-resistência ao
tratamento antirretroviral.

Políticas

Estrutura da população por idade e sexo, Guiana, 1990 e 2010
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Saúde em todas as políticas

Os locais de residência e trabalho das pessoas têm um
grande efeito sobre sua saúde e bem-estar social. A capacidade do Ministério da Saúde para integrar seu trabalho ao de outros setores, como educação, trabalho
ou agricultura, é de vital importância para melhorar
essas circunstâncias e a saúde da população.
O foco que a Guiana adotou de incluir “saúde em
todas as políticas” é uma maneira de destacar e integrar mais eficazmente as políticas e programas de saúde em outros setores. A seguir, demonstram-se alguns
exemplos desse enfoque:
• Incluir estratégias contra a infecção pelo HIV/Aids
nas políticas e os programas dos setores do turismo,
da educação e do trabalho.
• Executar o Programa de educação na saúde e vida
familiar nas escolas, mediante a colaboração entre
os setores da saúde e a educação.
• Reconhecer o papel do setor da saúde na Estratégia
de segurança alimentar e nutricional, liderada pelo
setor agropecuário.
• Colaboração entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde para enfrentar os problemas de
saúde ocupacional.
• Cooperação entre o Ministério do Interior e o Ministério da Saúde para realizar os programas de prevenção de suicídios.

e sistemas de saúde e proteção social

O Ministério da Saúde é o gestor das políticas do sistema
de saúde, que se baseiam na atenção primária em saúde. O
sistema de saúde é descentralizado e inclui estabelecimentos de atenção primária, secundária e terciária distribuídos
em 10 regiões administrativas.
A responsabilidade pela prestação de serviços de
saúde está sendo delegada cada vez mais dos conselhos democráticos regionais às autoridades sanitárias regionais e à
Corporação Hospital Público de Georgetown, que são fornecedores semiautônomos com autoridade legislativa.
Aumentaram o registro de enfermeiras, assistentes de
médicos (programa Medex) e outros profissionais. Aumentaram as bolsas em medicina e abriram-se programas de
pós-graduação em medicina e enfermagem.
O Ministério da Saúde está adotando modelos como
a atenção integrada às doenças prevalentes da infância, bem
como o tratamento integrado de doenças do adulto e do
adolescente.
Em 2010, promulgou-se uma lei de crimes sexuais,
para fortalecer a prevenção da violência de gênero. Em
2010, promulgou-se também uma lei de deficiência, que
garante direitos e liberdades e define responsabilidade em
diversos setores, incluindo da saúde.

Conhecimento,

6

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Apesar de sua diminuição, a persistência de uma alta proporção de pobreza total (55,1%), que inclui 19% de extrema
pobreza, apresenta um desafio essencial para melhorar os
aspectos de saúde relacionados aos determinantes sociais.
Persistem limitações quanto a qualidade da água e
saneamento, que se refletem em altas taxas de diarreias em
crianças entre um e cinco anos (até 30,8%).

tecnologia e informação

Fomentam-se as iniciativas tecnológicas e de informação.
Participa-se na elaboração de uma agenda nacional unificada de pesquisa em saúde para 2010 -2015.
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A Guiana recebeu a certificação de país livre de febre aftosa em 2001. Contudo, devido à doença continuar
presente em, pelo menos, um país vizinho, é fundamental a
vigilância ao longo das fronteiras, para que o país mantenha
essa condição, que é de vital importância para a expansão de
sua indústria pecuária. As medidas e intervenções em andamento, dirigidas a fortalecer as capacidades básicas do país
para aplicar o Regulamento Sanitário Internacional (2005)
facilitarão esse processo.
Entre 2006 e 2008, as principais causas de morte na
faixa etária de 15 a 24 anos foram suicídio (24%) e neoplasias malignas (4,6%). Em 2006, as principais causas de
morte na faixa etária de 25 a 44 anos, foram Aids (17%),
suicídios (13,6%), acidentes de trânsito (11%), homicídios
(9,9%) e neoplasias (5,3%). Em menores de 65 anos, a principal causa de morte foi cardiopatia isquêmica (17%) e em
maiores de 65 anos, o acidente vascular cerebral (17,4%).
Entre 2005 e 2008, as principais causas de morbidade
foram infecções de vírus respiratórios, malária, hipertensão
arterial, doenças de pele, acidentes e lesões, e diabetes.
A malária permanece sendo um problema importante; é endêmica no interior da Guiana. A dengue aumentou
de 258 casos em 2006 para 1.468 em 2010; mantém-se a
vigilância para o controle da população larvária e adulta do
Aedes aegypti, prevalentes no interior do país e no litoral. A
leishmaniose é comum; entre 2002 e 2007 acumularam-se
56 casos.
Em 2008, 60% das mortes deveram-se às doenças
crônicas não transmissíveis. O câncer foi responsável por
20% de todas as mortes e o diabetes por 10%. O câncer de
colo uterino é maior em mulheres ameríndias, o que é atribuído a fatores como idade precoce de início das relações
sexuais, prevalência do papilomavírus humano (22,8%) e
uma fecundidade média de 4,5 filhos por mulher.
Os transtornos mentais e o consumo de substâncias
psicoativas representam grandes desafios na saúde pública.
Em 2009, estabeleceu-se uma nova política de saúde mental. O suicídio foi a sétima causa de morte no período 20042006, a principal causa de mortalidade na faixa etária de 15

a 24 anos e terceira causa na faixa etária de 25 a 44 anos. A
prevalência do suicídio consumado foi de 24 por 100.000
habitantes (mais do que o dobro da prevalência mundial).
O estudo de fatores de risco de suicídios está pendente e esperam-se resultados de um estudo retrospectivo de suicídios
iniciado em 2010.
Existem diferenças das causas de morte por regiões,
que merecem pesquisa. Há uma demanda não atendida de
anticoncepção na população de 15 a 19 anos que atinge
35%.
Quer-se desenvolver um modelo integrado de prestação de serviços para executar e ampliar a cesta de serviços
de saúde com garantia pública.
A maioria dos médicos (57,5%) trabalha no setor
privado. Existe uma baixa disponibilidade de pessoal qualificado e capacitado; mais de 90% é estrangeiro. Há dificuldades para atrair e reter profissionais qualificados devido
aos baixos salários, as condições de trabalho difíceis e a ausência de um plano integral de desenvolvimento de recursos
humanos. A falta de compensações e incentivos adequados
para trabalhar no interior é causa do baixo número de profissionais nessas regiões. Há emigração de enfermeiros(as)
em busca de melhores oportunidades de desenvolvimento
profissional, melhor qualidade de vida e melhores condições
de trabalho. Enfrentar esse problema representa um enorme desafio para o país.
Em geral, o desempenho e os resultados do sistema
de saúde melhoraram, mas para ulterior progresso o desafio
centraliza-se em garantir a contratação e retenção de número suficiente de profissionais qualificados em saúde, dar
à população acesso equitativo a serviços de saúde integrados
e de boa qualidade.
Precisam-se fortalecer os sistemas de informação em
saúde, determinar custos de serviços sanitários, bem como
fazer acompanhamento e avaliação dos resultados.
Entre os principais desafios também se destaca melhorar a saúde materno-infantil e agir com um foco integrado
para o controle e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, HIV e outras doenças infecciosas de relevância.
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A República do Haiti localiza-se a oeste da ilha La Española, que compartilha com a República Dominicana. Sua extensão é de 27.700 km2 (40% da ilha). O sistema de governo é de república presidencialista, mas na última década houve uma instabilidade política recorrente, agravada por crises econômicas e pela violência. Desde 2004, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH)
contribui para a paz e segurança. A crise global agravou-se pelo terremoto ocorrido em janeiro de
2010. A capital é Porto Príncipe e sua divisão político-administrativa inclui 10 departamentos, 41 distritos, 135 comunas e 565 seções comunais.

HAITI

No quinquênio 2006-2010, o Haiti continuou com sua situação histórica marcada pela instabilidade política, agregando as limitações derivadas do baixo desenvolvimento
econômico, da pobreza generalizada e da degradação do
meio ambiente. O crescimento econômico foi negativo nas
últimas duas décadas.
Em 2008, o Haiti sofreu uma crise alimentar que elevou os preços dos alimentos em média 80%, o que afetou
profundamente a população e ocasionou manifestações violentas. Nesse mesmo ano, também sofreu as consequências
de um sério furacão.
Sobre essa frágil estrutura econômica e limitadas
condições de vida, o terremoto ocorrido em 2010, teve um
impacto devastador no país e no sistema de saúde, do qual
o Haiti ainda não conseguiu se recuperar completamente.

Indicadores básicos selecionados, Haiti, 20012011
Indicador
Valor
População (mil) (2010)
Pobreza (%) (2001)
Taxa de alfabetização (%) (2003)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2011)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2011)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
(2006)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2006)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

A

10.303
54,9
61%
62,2
8,8
57
630
--68,6
25

saúde e suas tendências

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

Em 2010, a prevalência de HIV nas pessoas entre 15 e 49
anos de idade era de 2,2%. O panorama da infecção por
HIV mudou notavelmente a partir do ano 2003, devido ao
aumento de tratamento antirretroviral, o qual teve uma expansão de mais de 1600% entre 2003 e 2011.
O Projeto de Atendimento Obstétrico Gratuito iniciado em julho de 2008, com apoio da OPAS/OMS, permitiu aumentar em 26,5% a cobertura do parto onde se aplicou
o referido projeto (estima-se que somente 25% de partos
eram atendidos em estabelecimentos de saúde com parteiras capacitadas em 2006-2007). Onde se aplicou o projeto
as complicações de saúde diminuíram de forma importante.

e desigualdades em saúde

As limitadas condições econômicas e sociais do Haiti, deterioradas ainda mais por reiterados desastres e crises, não
permitem contar com conquistas autônomas do país no
quinquênio 2006-2010. Contudo, destaca-se o acompanhamento e o êxito da assistência internacional em apoio
à situação do país. A participação ativa da comunidade internacional, por meio de diversas agências, entre as quais se
destaca a Missão de Estabilização das Nações Unidas no
Haiti (MINUSTAH), permitiu contribuir para o ordenamento nacional e manter uma segurança e paz social básicas
nos momentos de crises políticas, econômicas e alimentares,
as quais se aprofundaram pela deteriorada situação posterior aos severos desastres de 2008 e 2010.
Em 2006, 92% das escolas no Haiti eram privadas e
cobriam 80% da matrícula dos estudantes de ensino primário e secundário.

Meio
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e sistemas de saúde e proteção social

Após o terremoto de 2010, a Rede da Ajuda Humanitária
apoiou a assistência inicial e a recuperação dos serviços de
saúde mais essenciais, como a atenção primária em saúde e
os consultórios móveis, os hospitais e o atendimento traumatológico, o sistema de distribuição, a gestão da informação em saúde, a saúde mental e o apoio psicossocial, as
deficiências, os insumos médicos e o alerta precoce de surtos de doenças transmissíveis. Gerou-se uma rede de mais
de 390 entidades nacionais e internacionais, cujo apoio foi
fundamental para garantir o acesso da população à atenção
à saúde.
A vigilância epidemiológica foi uma matéria prioritária para o Ministério da Saúde. Existem sistemas de vigilância para doenças imunopreveníveis, HIV/Aids, malária e
tuberculose. Existem 71 centros sentinelas que relatam semanalmente dados em relação a 23 doenças transmissíveis.

ambiente e segurança humana

Após o terremoto de 2010, o Coordenador das Nações
Unidas da Ajuda Humanitária estabeleceu grupos de ação
por áreas temáticas (por exemplo, saúde, nutrição, água e
saneamento, refúgios de emergência, etc.), um mecanismo
de coordenação da resposta internacional frente aos grandes desastres dirigido pelos órgãos pertinentes das Nações
Unidas. Houve também um grande apoio econômico, de
recursos e de assistência proveniente de diversas fontes internacionais e de diversos países.
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No caso de surtos de maior
complexidade ou magnitude,
trabalha-se em conjunto com
a Divisão de Epidemiologia
da OPAS/OMS e outros órgãos associados.
Quanto à distribuição
de medicamentos essenciais,
o PROMESS, um projeto
da OPAS/OMS iniciado em
1992, é o principal sistema
dedicado a esse trabalho no
Haiti e teve um papel importante ao longo desses anos,
incluindo os períodos de crises e desastres.
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Estrutura da população por idade e sexo, Haití, 1990 e 2010
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Aumento na cobertura do tratamento do HIV/
Aids

O panorama apresentado no Haiti em relação à situação do HIV/Aids teve um enorme avanço a partir do
ano 2003. A partir desse ano, convergiram duas estratégias de apoio de grande relevância para o país, o
Fundo Mundial em 2003 e o Plano de Emergência do
Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da Aids
(PEPFAR) em 2004.
O aumento nos recursos disponíveis para a execução de ações destinadas ao HIV/Aids proveniente
desses dois fundos permitiu aumentar a cobertura de
tratamento antirretroviral de aproximadamente 2.000
pessoas em 2003 para 34.927 em 2011.
De acordo com o relatório do ano 2012 para o
período extraordinário de sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o HIV/Aids (UNGASS),
calcula-se que o “gap” atual é de 59.750 pacientes que
precisam de tratamento.
Os desafios enfrentados pelo programa nacional
contra a infecção pelo HIV/Aids consistem na coordenação eficaz, na utilização eficiente de recursos, no
aumento da cobertura e na sustentabilidade das intervenções.

tecnologia e informação

O Ministério da Saúde se encontra trabalhando nessa área
por meio do Comitê Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde (CONASIS), criado em 2008, com a participação de diversas unidades do Ministério e várias outras
organizações.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
De acordo com as cifras de 2003, a alfabetização atingia
61% da população de 10 anos ou mais. A taxa líquida de
matrículas no ensino primário (em crianças de seis a 11
anos) era de 60% e no ensino secundário atingia somente 41%. Existem importantes diferenças de escolaridade,
de acordo com o nível de renda das famílias; enquanto nas
crianças do quintil de maior renda a taxa bruta de matrículas no ensino secundário era de 71%, no quintil de menor
renda é de somente 23%.
O país enfrentou vários desastres naturais nos últimos anos, que pioraram a situação da saúde e estabeleceram
novos desafios para o sistema, numa situação econômica
já bastante complexa. No ano de 2008, o país enfrentou
quatro furacões e tormentas tropicais num período de dois
meses, ocasionando 793 mortos, 310 desaparecidos e graves
danos materiais, 135.000 famílias ficaram sem moradia. Em
janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto de 7,0 graus
na escala Richter, que ocasionou mais de 200.000 mortes, obrigando a aproximadamente 1,5 milhão de pessoas
a se refugiarem em acampamentos e albergues e a outras
500.000 a migrarem para departamentos menos afetados.

Até antes de 2010, somente 10 a 12% da população
tinham acesso a fornecimento de água potável e de maneira intermitente. O terremoto ocasionou interrupção desses
serviços na zona metropolitana de Porto Príncipe e não se
dispõem de informações atuais da situação. Antes do terremoto, somente 17% da população contava com acesso a
serviços melhorados de saneamento.
Estima-se que mais de 30% dos centros de saúde não
contam com acesso a água potável e, ainda que 80% deles
tenham latrinas de poço, somente a metade delas satisfaz
aos requisitos mínimos de saneamento.
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O Programa Ampliado de Imunização tem baixa cobertura devido às limitações na disponibilidade de vacinas
e de acessibilidade da população ao Programa. Em 2010, a
cobertura contra rubéola e sarampo foi de 44,9%, contra a
pólio foi de 61,9% e de DPT3 foi de 68,6%.
Carências históricas na disponibilidade e acesso à alimentação provocaram as crises alimentares de 2008, contribuíram para manter uma prevalência de desnutrição aguda
entre 2,0 e 5,2% no período de 2008 e 2009, e uma taxa de
desnutrição crônica entre 18% e 32% no mesmo período.
No período 2005-2006, a prevalência de anemia em crianças de seis a 59 meses de idade era de 61% e de 75% em
crianças de seis a 24 meses de idade.
A malária tem uma prevalência estimada de 2 a 3%,
constituindo um sério problema de saúde pública. Notificaram-se 84.153 casos em 2010. Existe um programa nacional baseado na prevenção individual e comunitária, detecção precoce e tratamento.
Há um alto nível de violência de todo tipo (como roubos, sequestros, homicídios), ainda que não haja adequadas
estatísticas a esse respeito. Em matéria de segurança humana, 20% das mulheres em uma relação de casal relatam ter
sido vítimas de violência física ou sexual por parte de seu
companheiro.
A taxa de mortalidade materna continua em nível
bem alto, estimando-se em 630 mortes por 100.000 nascidos vivos em 2006. Suas principais causas são altamente
evitáveis (hemorragias, eclâmpsia, aborto e septicemia), relacionadas à baixa acessibilidade e a limitações no sistema
de saúde.
Em outubro de 2010, surgiu um surto de cólera que
se propagou rapidamente para todos os departamentos do
país. Até março de 2012, notificaram-se 532.000 casos e
registraram-se 7.000 mortes por essa causa.
O Haiti continua sendo o país mais afetado pela raiva
humana na Região das Américas, situação que piorou após
o terremoto. Em resposta a essa situação, o Ministério da
Agricultura e Pecuária elaborou um plano nacional de eliminação da raiva. A filariose linfática é endêmica no Haiti;
em 2002, estimou-se uma prevalência de 30%. Existe um

programa de erradicação e segundo o Ministério da Saúde,
conseguir-se-á a administração de medicamentos em todo
o país no final de 2011.
Em 2006, a prevalência estimada de diabetes mellitus
na zona metropolitana de Porto Príncipe era de 4,8% em
homens e 8,9% em mulheres, e de hipertensão era de 48,7%
e 46,5%, respectivamente.
Existe uma grande concentração dos estabelecimentos de saúde no país. A limitada disponibilidade de centros
de saúde e de profissionais e a baixa acessibilidade geográfica e financeira reduzem ainda mais o acesso da população aos centros de saúde. A rede assistencial se encontra
fragmentada e não existem mecanismos efetivos de coordenação entre os serviços prestados por ONG e doadores.
De forma paralela, a medicina tradicional desempenha um
papel bem relevante e é a primeira instância de socorro para
quase 80% da população. A acessibilidade à atenção em
saúde representa um desafio essencial, tanto para melhorar
a disponibilidade de prestações, o que inclui um número
adequado de recursos humanos, como para diminuir as barreiras de acesso geográficas e financeiras da população.
O Haiti carece de uma política nacional sobre produtos farmacêuticos, bem como de uma autoridade na matéria. Apresenta sérios problemas de regulamentação e regulação na prescrição, produção e venda de medicamentos,
pelo qual continua dependendo do Projeto PROMESS.
Os sistemas de informação em saúde encontram-se
bem pouco desenvolvidos. O que implica a ausência de dados, estatísticas imprecisas e de pouca validade, dificultando
a tomada de decisões. Em parte devido a isto, diversos programas verticais adotaram sistemas de informação próprios
dificultando a capacidade de contar com um sistema único
de registro.
Em que pese contar com um importante número
de organizações externas, que fornecem cooperação em
diversas áreas, o Haiti precisa alcançar uma melhor coordenação e integração desses projetos de cooperação em
conjunto com o sistema de saúde e centrada nas prioridades sanitárias do país, avançando para uma rede integrada
de atenção.
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A República de Honduras encontra-se no extremo norte da América Central e se limita com El Salvador, Nicarágua e Guatemala, o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico. Sua extensão é de 112.492 km2
e sua topografia é irregular, com montanhas, vales, planícies e 19 bacias hidrográficas; o que contribui
para sua grande biodiversidade. Seu governo é republicano, democrático e representativo, com três
poderes do Estado: legislativo, executivo e judiciário. A capital é o Distrito Central, constituído pelas
cidades de Tegucigalpa e Comayagüela, e sua divisão político-administrativa inclui 18 departamentos,
298 municípios, 3.731 aldeias e 30.591 vilas.

HONDURAS

Honduras cresceu economicamente em média 6% ao
ano entre 2001 e 2010. Contudo, a grave crise política de 2009 e a crise econômica mundial frearam seu
crescimento. Em 2010, aprovou-se a lei “Visão de País
2010–2038, o Plano de Nação 2010-2022”, que na saúde prioriza a reforma do setor, desenvolve um modelo
de atenção integral e ações de promoção e prevenção. A
esperança de vida ao nascer em 2010 foi de 73,6 anos.
No período 2006-2010, ocorreram várias conquistas sanitárias em: saúde materno-infantil, vacinação, enfrentamento das doenças transmissíveis e normatização do
controle de doenças não transmissíveis.

Indicadores básicos selecionados, Honduras, 20062010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2007)
Escolaridade (anos) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2006)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2006)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes e desigualdades em saúde
Entre 2001 e 2009, reduziu-se em 4,9% a pobreza total e
em 7,8% a pobreza extrema. Em 2010, 58,8% dos domicílios viviam em situação de pobreza (64,4% nas áreas rurais).
A renda média mensal era de US$ 252 (US$ 375 nas áreas
urbanas e US$ 152 nas rurais).
O analfabetismo diminuiu em 3%, chegando a 17%
em 2010. A matrícula escolar de crianças de seis a 11 anos
aumentou para 89,5% em 2009.
Elaborou-se o Segundo Plano de Igualdade e Equidade de Gênero 2010-2022.
Em 2010, criou-se a Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Povos Indígenas e Afro-hondurenhos e de
Políticas de Igualdade Racial. Existem no país seis grupos
indígenas e dois afrodescendentes, que constituem 7,2% da
população.

8,0
58,8
83,6
5,0
73,6
4,6
23,0
74,0
0,3
0,8
100,0
66,9

Saúde e suas tendências
A atualização do marco normativo da atenção à mulher e ao
recém-nascido permitiu um significativo aumento de atenção
pré-natal e ao parto por parte de profissionais qualificados,
bem como do acesso a métodos de planejamento familiar. A
mortalidade infantil reduziu-se em 12% entre 1995 e 2006
(chegando a 23 por 1.000 nascidos vivos em 2006). A mortalidade em menores de cinco anos diminuiu com a queda das
mortes causadas por diarreia e infecções respiratórias agudas.
Ocorreram vários surtos de dengue, o maior em 2010,
com 66.814 casos e letalidade de 2,6%. A incidência de malária diminuiu em 83%, chegando a 9.085 casos em 2010 e
significando o êxito quanto à meta dos ODM. Certificouse a interrupção da transmissão da doença de Chagas por
Rhodnius prolixus. Em 2009, notificaram-se 17 casos de raiva
canina e um de raiva humana. A leptospirose apresenta-se
em todo o território e em 2010, notificaram-se 92 casos com
7,5% de letalidade. Diagnosticaram-se 17 casos de hanseníase, todos no departamento de Choluteca. Atingiu-se a
meta dos ODM para tuberculose. Desde 2000, observa-se
uma tendência descendente e contínua da prevalência e da
mortalidade por tuberculose, que passou de 18,0 para 7,9 por
100.000 habitantes entre 1990 e 2009 (56% de redução).
Entre as mulheres, os cânceres cervicouterino e de
mama representaram as principais causas de busca por
atenção em saúde (24,1% e 10,3%, respectivamente). Entre
os homens, as principais causas foram a leucemia linfoblástica aguda (13,5%) e o câncer de estômago (13,1%). Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
merecem destaque no Plano Nacional de Saúde. Em 2010,
entrou em vigência a Lei Especial para o Controle do Tabaco e colocou-se em prática o Plano Estratégico Nacional
para a Prevenção e o Controle do Câncer 2009-2013.

Meio ambiente e segurança humana
Entre 2006 e 2010, a cobertura dos serviços de água aumentou de 84% para 86% (81,3% moradias rurais e 95%
urbanas). Em 2009, 78,2% dos domicílios tinham acesso a
serviços de esgoto e saneamento básico (62% na área rural e
80% na urbana), de modo que se atingiu a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
Em 2009 publicou-se a Lei do Sistema Nacional de
Gestão do Risco, que cria o marco legal para que o país tenha capacidade de prever e diminuir os riscos de potenciais
desastres, significando uma conquista importante quanto à
preparação para desastres.
Em 2010, elaborou-se uma estratégia nacional para
contribuir com a adaptação e mitigação dos efeitos produzidos pela mudança climática, uma vez que Honduras é o
terceiro país do mundo mais exposto e vulnerável aos riscos
das mudanças climáticas.
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Honduras ao atingir
uma prevalência de 30,1% de
desnutrição crônica, 1,4% de
desnutrição aguda e 8,7% de
desnutrição global em menores de cinco anos cumpriu as
metas do primeiro ODM.

Políticas

Estrutura da população por idade e sexo, Honduras, 1990 e 2010
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O Poder Executivo, por meio
da Secretaria da Saúde, exerce
a autoridade sanitária e coordena as atividades do setor
com a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde.
O Plano 2006–2010 prioriza a reforma do setor, a saúde
materno-infantil e a nutrição, a promoção da saúde, e a prevenção e controle de doenças transmissíveis e DCNT.
O país possui várias políticas nacionais focadas nos
principais temas de saúde, destacando-se a saúde materno
-infantil, a saúde sexual e reprodutiva, a nutrição e a saúde
mental.
O Plano de Saúde 2010-2014 apresenta as diretrizes
para a adoção de um modelo de atenção integral, familiar
e comunitária; o estabelecimento de um sistema nacional
de qualidade; o fortalecimento da vigilância; o reforço do
sistema de avaliação e a definição do sistema de informação
em saúde.
Segundo o orçamento da Secretaria da Saúde, 76%
dos fundos investidos em saúde provêm do Tesouro Nacional, 11% de créditos externos, 9% de doações e, recentemente, 4% da amortização da dívida nacional. Entre 2005
e 2010, o gasto em medicamentos variou de 9,7% a 12,8%.
Dispõe-se de 28 hospitais, 61 clínicas materno-infantis,
394 centros de saúde urbanos e 1.048 rurais, quatro clínicas
periféricas de emergência e 14 conselhos de família especializados na abordagem da violência intrafamiliar.
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HIV/Aids e outras doenças sexualmente
transmissíveis

Em 2008, Honduras era o segundo país da América
Central mais afetado pela epidemia de HIV/Aids, com
prevalência de 0,68%. A epidemia se concentra em zonas urbanas do litoral atlântico e na zona central do
país. O maior número de casos apresenta-se na faixa
etária de 15 a 39 anos. Entre 2005 e 2010, a razão
homem/mulher de transmissão do HIV era de 1,4. A
Aids afetou 2.964 homens e 3.194 mulheres, com uma
razão homem/mulher de 0,9.
Em 2010, foram atendidas nos serviços de saúde
44.312 mulheres que buscaram pela primeira vez uma
consulta pré-natal; 69% delas realizaram o exame de
infecção por HIV e 0,2% obtiveram resultado positivo.
O acesso à terapia antirretroviral tem aumentado: entre 1985-2010, o total acumulado chega a 7.326 pessoas em tratamento, das quais 1.196 morreram e 1.334
abandonaram o tratamento.
Segundo o Relatório de Acesso Universal 2010,
322 dos 1.510 estabelecimentos de saúde (21%) que
prestavam atenção pré-natal também contavam com
serviços de aconselhamento e testagem para HIV em
grávidas. Das grávidas que realizaram o exame do HIV,
80% receberam o resultado durante a gravidez, parto
ou puerpério.
Existem 37 centros de atenção integral distribuídos nos 18 departamentos e nas 20 regiões sanitárias
do país. Em todos os centros é oferecido tratamento
para a prevenção da transmissão vertical do HIV.
Em 2010, elaborou-se o Plano de Ação Nacional
do Programa para a prevenção da transmissão vertical
do HIV e a eliminação da sífilis congênita.

Conhecimento, tecnologia e informação
Em 2006, a Secretaria da Saúde identificou que havia falta
de uma unidade gestora, um marco legal incompleto, profissionais com capacitação insuficiente e baixa utilização da
informação. Com apoio da OPAS, elaborou-se um plano
estratégico para o fortalecimento do sistema de informação
em saúde, que compreende nove objetivos estratégicos, dos
quais um refere-se às estatísticas vitais.
Em 2008, criou-se o Sistema Nacional de Pesquisa
em Saúde e a Biblioteca Virtual permanece incluindo novos
temas e fontes de informação.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A média de escolaridade, em maiores de 15 anos, é de cinco
anos; 85% da população com algum nível de escolaridade
cursaram somente nível primário e só 3% chegaram ao ní142
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vel superior. Do total de crianças matriculadas no primeiro grau, apenas 60% terminam o ciclo primário. O ODM
relacionado à educação provavelmente não será cumprido
enquanto não sejam solucionados os problemas estruturais
que afetam o sistema educativo.
Aproximadamente, 1,6 milhões de hondurenhos se
encontram desempregados (20% da população), a taxa de
desemprego é o dobro para as mulheres em relação aos homens. Dos jovens de 15 a 24 anos, um quarto (25,4%) não
estuda nem trabalha, e têm poucas possibilidades de se incorporar a programas de formação. Em 2006, o salário das
mulheres, em igualdade de condições de trabalho e capacidades, representava 67% do salário médio dos homens.
A água representa o principal desafio. Em zonas rurais não se clora a água e, em áreas urbanas, a descontinuidade do serviço e as falhas na rede provocam contaminação
da água que foi adequadamente clorada na sua origem.
A cobertura do tratamento de águas residuais foi
somente de 27,3% em 2009. Em 2010, geraram-se diariamente 4.880 toneladas de resíduos sólidos. Porém, somente
20% dos municípios tinham serviços de coleta e 4% contavam com instalações apropriadas para dispor os resíduos. A
maior parte dos resíduos se dispõe em aterros a céu aberto.
Identificaram-se 3,6 toneladas de praguicidas considerados poluentes orgânicos persistentes. Contudo, o país
não conta com capacidade de gestão nem de redução desses
contaminantes.
A gravidez na adolescência, considerada um problema do setor saúde, é agora prioridade do Plano Nacional.
Em 2009, 22,6% da população adulta de Tegucigalpa
tinham hipertensão arterial, 6,2% diabetes, 53% colesterol
total elevado. Além disso, 7,3% fumavam; 11,3% consumiam álcool e 51,7% apresentavam sobrepeso ou obesidade.
As doenças cardiovasculares atingem mais as mulheres (231,9 por 100.000 habitantes versus 169,1 em homens). A desarticulação e o sub-registro das informações
sobre câncer não permitem conhecer incidência, prevalência, mortalidade e sobrevivência relativos à doença.
O registro das estatísticas vitais é incompleto e a qualidade da declaração da causa de morte é deficiente. Do total
de mortes hospitalares em 2009, as afecções perinatais foram
as mais frequentes (16,3%), seguidas por diabetes (6,7%) e
malformações congênitas (6,7%). Hipertensão, acidente vascular cerebral e doença isquêmica do coração representaram
20,1% do total de mortes e as causas externas 8%.
O risco de morte por acidentes de trânsito aumentou
entre 2006 e 2010. Não existe uma política nacional de segurança no trânsito que objetive reduzir as elevadas taxas
de acidentes.

Os homicídios aumentaram de 3.118 em 2006 para 6.239
em 2010, deixando o país entre os mais violentos da Região.
Existe uma política de saúde mental. Contudo, 88%
dos recursos investidos destinam-se aos dois hospitais psiquiátricos existentes, evidenciando que a prevenção em saúde mental permanece um desafio.
O Plano de Saúde 2010-2014 direciona suas linhas
de ação para a consolidação de um sistema de proteção social em saúde que se baseie na articulação da atenção, gestão
e financiamento, privilegiando o enfoque da promoção da
saúde, a descentralização, a qualidade e a ampla participação
social. Não obstante, tem-se evoluído pouco nesse sentido,
pois se observaram poucas mudanças no modelo de atenção
ou no impacto na saúde da população.
Em 2008, existiam 6.792 médicos (somente 54,1%
em atividade). A Secretaria da Saúde contava com 2.323
(63,2%), o setor privado com 880 (23,9%) e o Instituto
Hondurenho de Seguridade Social com 474 (12,9%). Há
disparidade na distribuição dos profissionais por departamentos, oscilando entre 23,8 médicos por 10.000 habitantes (Francisco Morazán) e somente 2 médicos por 10.000
habitantes (em Lempira e Santa Bárbara).
A produtividade hospitalar é baixa, considerando-se
que 42% do orçamento total da Secretaria da Saúde são
destinados a esses serviços. Problemas na gestão de recursos,
abastecimento e distribuição de medicamentos e de outros
insumos críticos insuficientes contribuem para reduzir a
produtividade e a qualidade dos serviços hospitalares.
Como país de renda média-baixa, Honduras é prioritário nas ações de cooperação da OPAS, bem como recebe
apoio da comunidade internacional para o desenvolvimento
de seus programas de saúde. A ajuda oficial para o desenvolvimento aumentou em aproximadamente 30% no período
2004–2009, atingindo US$ 119,6 milhões, com um crescimento importante do financiamento na área de HIV e
doenças sexualmente transmissíveis.
Apesar dos avanços visando atingir as metas dos
ODM, Honduras enfrenta desafios importantes vinculados
ao Plano Nacional e Visão de País, e à Agenda de Saúde
para as Américas 2008-2017. Tais desafios referem-se ao
fortalecimento da autoridade sanitária, com uma clara definição da orientação dos serviços de saúde. À identificação de
iniquidades em saúde, que deve ser acompanhada de estratégias para abordar os fatores determinantes da saúde e de
medidas garantidoras de proteção social. Ao cumprimento
do Regulamento Sanitário Internacional, contribuindo para
segurança sanitária mundial. Ao fortalecimento da gestão e
a priorização da formação de trabalhadores em saúde a fim
de garantir o sucesso no enfrentamento desses desafios.
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Ilhas Cayman

As Ilhas Cayman são um território britânico de ultramar formado pelas ilhas Gran Cayman, Cayman
Brac e Pequeno Cayman. Localizam-se na região ocidental do Mar do Caribe, a aproximadamente
240 km ao sul de Cuba e 290 km a oeste da Jamaica. A superfície total aproximada é de 250 km2.
Gran Cayman (a maior ilha e mais povoada) tem uma superfície de 197 km2. O sistema de governo
é parlamentar. O Governador representa a Rainha do Reino Unido, dirige o governo e preside o
gabinete. A capital é George Town (localizada em Gran Cayman) e sua divisão político-administrativa
inclui nove distritos.

ILHAS CAYMAN

Existe, relativamente, um alto grau de desenvolvimento
econômico, refletido pelo Produto Interno Bruto (PIB) per
capita de US$ 45,1 mil em 2009.
A renda per capita relativamente alta, associada à
atenção geral e especializada de alto nível e universalmente
disponível nas Ilhas Cayman ou, se necessário, mais além
de suas fronteiras, contribuiu para o bom nível de saúde da
população.
Entre 2006 e 2010, a mortalidade geral diminuiu de
3,5 para 2,8 mortes por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade infantil foi de somente 5,1 mortes por 1.000 nascidos vivos. Na última década, registrou-se uma única morte
materna.
Nas Ilhas Cayman nenhuma doença transmitida por
vetores é endêmica e a incidência de doenças imunopreveníveis foi baixa.

Indicadores básicos selecionados, Ilhas Cayman,
2007-2010
Indicador
Valor
População (mil) (2010)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2007)
Expectativa de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2007)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2008)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

e desigualdades em saúde

O nível de pobreza é baixo (1,9%) e 3,7% da população
são consideradas vivendo em condições de vulnerabilidade. Destaca-se que o custo de alimentos é alto nas Ilhas
Cayman, pela baixa produção local.

Meio

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Em 2009, o Ministério da Saúde e Serviços Sociais ampliou-se e transformou-se no Ministério da Saúde, Ambiente, Juventude, Desporto e Cultura, mantendo sua responsabilidade de gestão e de regulamentação dos serviços
de saúde nas Ilhas Cayman.
O Ministério da Saúde convocou a conferência
“Atenção em Saúde 20/20”, que aconteceu tanto em 2010
como em 2011, para definir opções que permitam manter
uma atenção à saúde acessível e de qualidade. Também estava em andamento uma iniciativa para formular um plano
nacional integral de saúde.
O seguro de pacientes cobre as despesas médicas.
Isso depende da seguradora e do tipo de plano do paciente.
Tanto as pessoas naturais como as não naturais das Ilhas
Cayman têm acesso igualitário aos serviços de atenção à
saúde.
O orçamento operacional da Autoridade de Serviços
Sanitários aumentou de US$ 77,8 milhões em 2006-2007
para um total de US$ 100,2 milhões em 2008-2009.
Os serviços de atenção à saúde estão sob a responsabilidade da Autoridade de Serviços Sanitários, que é uma
empresa da Coroa Britânica, e do setor privado. A Auto-

ambiente e segurança humana

Desde 2007, há cobertura universal de água potável por
meio de diversas fontes: rede encanada domiciliar (84,2%),
cisternas, chuva ou caminhões (7,2%), poços (7,6%) e outras
fontes (1,1%).
Havia três aterros em funcionamento até 2011. O total de resíduos sólidos durante esse período registrou seu
nível mais alto em 2007-2008 (151.601 toneladas), seguido
de 2008-2009 (126.177 toneladas), para logo diminuir para
69.304 em 2010-2011; valor próximo à cifra registrada em
2006-2007 (71.834 toneladas).

A
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Os partos prematuros representaram em média 10%
dos nascimentos. Registraram-se 19 mortes de lactantes (12
homens e sete mulheres) no período 2006-2010, com uma
taxa média de mortalidade infantil de 5,1 por 1.000 nascidos vivos.
Em 2009, a vacina antipneumocócica conjugada pentavalente foi sistematicamente administrada aos lactantes
pela primeira vez. Nesse mesmo ano, as Ilhas Cayman também começaram a administrar a vacina antirretroviral.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

54,4
1,9
98,9
80,6
2,8
5,1
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saúde e suas tendências

A dengue não é endêmica; houve 19 casos entre 2006 e
2010; dos quais quatro casos foram importados. Nesse
período houve cinco casos de malária e nove casos confirmados de tuberculose (cinco homens e quatro mulheres). Em 2009 houve 129 casos de influenza A H1N1 e
uma morte; em 2010 somente registrou-se um caso dessa
doença.
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ridade de Serviços Sanitários
Estrutura da população por idade e sexo, Ilhas Cayman, 1990 e 2010
presta assistência aos pacien1990
2010
tes por meio do hospital das
Ilhas Cayman, que conta com
124 leitos e é o principal estabelecimento de assistência sanitária do território. O hospital Faith, um estabelecimento
com 18 leitos, atende aos habitantes de Brac Cayman e
Pequeno Cayman. Há cinco
consultórios distritais, quatro
em Grande Cayman e um em
A população aumentou 90,5% entre 1990 e 2010. Em 1990, a estrutura apresentava uma pirâmide no grupo de maiores de 30 anos de idade e redução em idades
menores (tendência regressiva). Em 2010, a forma estrutural desloca-se para idades maiores e é reduzida e estabilizada para população nos grupos mais jovens de 35 anos,
devido à queda da fecundidade e à baixa mortalidade.
Pequeno Cayman. Existe um
hospital privado, o Chrissie
Tomlinson Memorial, e cerca
de 40 consultórios médicos privados com médicos especiaPrograma Cayhealth: Melhor maneira de obter
listas ou médicos clínicos gerais.
acesso à atenção em saúde
O Programa Cayhealth é uma iniciativa conjunta do
Há cobertura universal do parto com profissionais quaMinistério da Saúde e do Ministério de Assuntos Colificados. Quase a totalidade dos nascimentos (97%) ocorre
munitários lançada em 2010.
em hospitais do setor público e somente 3% no setor privado.
Espera-se que o Programa CayHealth proporcioEm 2010, realizou-se a campanha pública titulada
ne aos pacientes o benefício de programar todas as
“Fique em forma, Cayman”, que encorajava os cidadãos do
suas consultas com seu médico clínico geral preferido,
que também coordenará seu acesso a especialistas e,
país a adotar modos de vida saudáveis com base em hábitos
se necessário, atendimento no exterior.
de alimentação saudável e condicionamento físico.
O Programa Cayhealth leva a atenção à saúde aos
Como resposta à falta de política de desenvolvimento
pacientes em seus centros distritais de saúde, para que
dos recursos humanos, o governo lançou entre 2009 e 2010,
esses não tenham que viajar até o hospital das Ilhas
um plano organizativo integral para aumentar a contratação
Cayman, com o que se reduz o tempo de espera e
e retenção de cidadãos das Ilhas Cayman.
se melhora o acesso à atenção à saúde de qualidade.
Além disso, os habitantes também farão a dispensação
A Sociedade Médica e Dentária das Ilhas Caymam rede suas receitas nos centros de saúde distritais e evializa regularmente atividades de educação médica continuatarão períodos de espera desnecessários. Por último,
da e a Associação de Enfermeiros das Ilhas Cayman também
Cayhealth aumentará o acesso a programas de educaoferece educação ccontinuada a membros e não membros.
ção e modos de vida saudáveis.
O Programa propõe realizar o acompanhamenConhecimento, tecnologia e informação
to dos pacientes que sofrem de doenças crônicas não
transmissíveis, o que deverá reduzir o número de consultas médicas e consultas de emergência, bem como
Dispõe-se de equipamentos tecnológicos modernos e prodiminuir o número de busca autorreferida e direta dos
fissionais qualificados para operá-los, o que permite realizar
especialistas.
procedimentos como análise sanguínea, análise de urina, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, raHá vulnerabilidade a desastres naturais entre os quais
diografias, exames de densidade óssea e mamografia digital,
se destacam os furacões. Em 2008, o furacão Paloma cauecocardiogramas, testes de esforço e explorações com tálio.
sou consideráveis danos estruturais e econômicos em Brac
Cayman, mesmo não se registrando mortes.
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
As doenças crônicas não transmissíveis representam
um importante desafio. Os principais problemas de saúde
Mesmo possuindo um alto Produto Interno Bruto, existe
da população são as doenças não transmissíveis, incluídas as
uma distribuição desigual das rendas (coeficiente Gini de
doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, hipertensão,
0,4).
diabetes e obesidade. Os pacientes com hipertensão arterial
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aumentaram de 2.581 em 2006 para 3.273 em 2010, enquanto os diabéticos aumentaram de 1.450 para 1.691 no
mesmo período.
O número de mortes por doenças cardiovasculares
permaneceu relativamente estável no período 2006-2010,
com 30 mortes em 2006 e 31 em 2010.
As mortes por neoplasias malignas foram 199 entre
2006 e 2010. As neoplasias malignas de pulmão representaram 22,6% das mortes (75,5% foram homens e 24,5% mulheres); o câncer de próstata ficou em segundo lugar com
15,1% das mortes, seguido pelo câncer de mama com 10,1%
e de colo uterino com 2,0%.
As causas externas (acidentes de trânsito e homicídio)
constituíram a primeira causa de mortalidade (33,3%) em
pessoas de 20 a 64 anos. Outras causas de morte nessa faixa
etária foram as neoplasias malignas e as doenças do aparelho circulatório.
Nos maiores de 65 anos, que constituíam 9% da população em 2010, as principais causas de morte em ambos
os sexos foram doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, doenças das vias respiratórias e quedas acidentais. Não
se têm dados de morbidade para essa faixa etária.
De 1985 e até 2010, apresentaram-se 96 casos de infecção por HIV (53 homens e 43 mulheres). Desses, 50 progrediram para Aids (26 homens e 24 mulheres) e 35 faleceram
(21 homens e 14 mulheres). Os modos principais de transmissão foram as relações heterossexuais (64,0%), homossexuais (19,0%) e bissexuais (8,0%). No período 2006-2010,
houve 26 novas infecções por HIV (0,9/10.000 habitantes),
12 novos casos de Aids (0,4/10.000 habitantes) e 10 mortes.
Em 2010, 17% das crianças das Ilhas Cayman tinham
sobrepeso ou eram obesos e 25% se encontravam em risco de
sobrepeso. Em crianças de 11 a 13 anos, 20,6% eram obesos;

15,6% tinham sobrepeso e 6,2% tinham um peso inferior ao
normal. Na faixa etária de 15 a 19 anos as causas de morte
foram acidentes de trânsito, homicídios e suicídios. Em 2011,
houve 304 nascidos vivos de mães menores de 18 anos.
As consultas ambulatoriais por transtornos mentais
aumentaram de 1.640 em 2006 para 1.705 em 2010. Os
diagnósticos mais frequentes foram depressão, transtornos
de ansiedade e esquizofrenia.
Apesar das pesquisas entre escolares revelarem que o
consumo de bebidas alcoólicas diminuiu de 45,5% em 2006
para 39,2 % em 2010, também mostraram que o consumo
de tabaco aumentou de 6,8% para 14,4% nos mesmos anos.
Quanto ao consumo de drogas ilícitas, o percentual aumentou de 9,7% em 2006 para 12,8% em 2010.
Diante da ausência de alguns serviços terciários e
secundários no país, a Autoridade de Serviços Sanitários
precisa adotar mecanismos que facilitem a obtenção de serviços de tratamento de especialidades no exterior. Todos os
produtos necessários para a atenção à saúde são importados.
O número de acidentes de trânsito aumentou de
1.186 para 1.430, entre 2006 e 2010; os acidentes do período 2006-2010 somaram 6.851. Em 2006, 7,4% de todos
das prisões envolviam o tráfico ou o uso de drogas ilícitas,
percentual aumentou para 10,7% em 2010.
No período 2006 a 2010, o número de médicos do
Hospital George Town diminuiu, mas aumentou no setor
privado. O número de enfermeiros diminuiu no hospital
principal, mas aumentou igualmente no setor privado.
O governo está procurando estabelecer um hospital de
atenção terciária (centro de excelência) nas Ilhas Cayman,
que preste atenção cardiológica e oncológica, especialidades
em que até 2010 os pacientes deviam ser atendidos no exterior. Isso permitirá reduzir os custos de atenção.
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Turcas e Caicos é um território britânico de ultramar, constitui-se de um arquipélago com sete ilhas
habitadas, 33 desabitadas e diversas ilhotas. Localiza-se no Atlântico Norte, imediatamente a sudeste
das Bahamas, a 145 km ao norte de La Española. O sistema de governo é parlamentar, baseado no
modelo de Westminster. O Governador representa a Rainha do Reino Unido, dirige o governo, preside o gabinete e supervisiona as funções do conselho legislativo. A capital é Cockburn Town e sua
divisão político-administrativa inclui seis distritos (dois nas Ilhas Turcas e quatro nas Ilhas Caicos).

ILHAS TURCAS E CAICOS

A economia das Ilhas Turcas e Caicos, com um Produto
Interno Bruto (PIB) per capita de US$ 22.412 em 2009, baseia-se principalmente em turismo, serviços financeiros no
exterior e pesca. Houve uma deterioração leve da situação
econômica das Ilhas Turcas e Caicos entre 2008 e 2009, devido parcialmente à recessão mundial que afetou o turismo
e o comércio.
Seu crescimento e estrutura populacional foram fortemente influenciados pela chegada de imigrantes, especialmente em idade produtiva, que contribuem para a produção e
a economia, mas geram novas demandas de serviços de saúde.
A atenção em saúde é prestada por meio de uma série
de consultórios de saúde pública localizados nas seis principais ilhas habitadas, dois hospitais administrados pelo Governo das Ilhas Turcas e Caicos e consultórios privados com
pagamento de honorários por serviço prestado.

Indicadores básicos selecionados, Ilhas Turcas e
Caicos, 2008-2010
Indicador
Valor
População (mil) 2010
Pobreza (%)
Taxa de alfabetização (%)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

Em 2008, as Ilhas Turcas e Caicos foram afetadas por
dois ciclones tropicais (a tormenta tropical Hanna e o furacão Ike). Os serviços públicos, tais como eletricidade e
água, foram afetados durante um período prolongado depois da passagem do furacão. 95% dos edifícios sofreram
danos, particularmente em Gran Turco, Cayo Sal e Caicos
do Sul; mais de 700 pessoas perderam suas casas. Os danos
estimaram-se em US$ 213,6 milhões, com uma repercussão
per capita de US$ 6.119,5.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou em 11,6% passando de US$ 21.742 per capita em 2006 para US$ 24.273
per capita em 2008, antes de cair 7,7% chegando até os US$
22.412 per capita. O desemprego diminuiu de 31,1% em
2006 para 26,1% em 2008.
Houve uma importante imigração de refugiados e
pessoas que buscam oportunidades de trabalho que provêm
dos países vizinhos, como o Haiti e a República Dominicana. Essa imigração para as Ilhas Turcas e Caicos fez com
que a população de origem estrangeira crescesse, chegando
a representar 67% da população residente em 2008.
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saúde e suas tendências

A expectativa de vida aumentou entre 2001 (71,2 anos em
homens e 75,5 anos em mulheres) e 2008 (73,1 anos em
homens e 77,8 em mulheres).
Durante o período 2006-2010, as gravidezes de risco
caíram. No mesmo período, ocorreram 21 mortes na faixa
etária de zero a quatro anos, das quais 17 foram em menores
de um ano e quatro na faixa etária de um a quatro anos.
Houve uma diminuição da mortalidade pela Aids. O
tratamento com antirretrovirais foi introduzido em 2005 e
em 2010 aproximadamente, um quarto (23,4%) dos casos
conhecidos de pessoas vivendo com HIV estavam em tratamento com antirretrovirais.
As taxas brutas de mortalidade variaram de uma cifra
elevada de 3,3 mortes por 1.000 habitantes em 2007 para
um valor inferior a 1,5 por 1.000 em 2008, o que se explica
pela população reduzida do país.
Durante o período 2006-2010, as principais causas
de morte foram as doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão, diabetes, cardiopatias e lesões) e a infecção pelo
HIV/Aids.

ambiente e segurança humana

As precipitações nas Ilhas Turcas e Caicos são insuficientes
para satisfazer as necessidades do território, por conseguinte,
uma proporção significativa da água potável destinada à distribuição e ao consumo nas ilhas mais povoadas ocorre por
meio de osmose inversa. Mais de dois terços das residências
coletam água pluvial e a armazenam para uso pessoal.
As águas residuais domésticas são eliminadas, principalmente, por meio de fossas sépticas e bueiros, com uma
utilização relativamente escassa de latrinas externas. Existem 75 instalações de tratamento de águas residuais para
atender a indústria hoteleira.
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Políticas

e sistemas de

Estrutura da população por idade e sexo,
Ilhas Turcas e Caicos, 1990 e 2010

saúde e proteção social

1990

A reforma dos serviços de
saúde influiu na forma como
a maior parte dos serviços
(alguns serviços de atenção
primária e secundária e todos os de atenção terciária) é
prestada aos residentes legais
das Ilhas Turcas e Caicos, por
meio dos dois estabelecimentos administrados e financiados pelo governo e pelas
contribuições de empregados
e empregadores de setor privado no Programa Nacional de
Seguro de Doença estabelecido recentemente. Com isso,
pretende-se garantir o acesso equitativo à saúde para todos
os habitantes legais das Ilhas.
Em 2009, o governo das Ilhas Turcas e Caicos implantou um Programa Nacional de Seguro de Doença para
proporcionar acesso à atenção em saúde a todos os solicitantes. As contribuições são um percentual único para todos
os níveis de renda dos empregados, com taxas especiais para
os empregadores, os trabalhadores autônomos e as pequenas empresas; consideram-se também isenções ou dispensas
para os indigentes, as pessoas dependentes e outras populações especiais. Os co-pagamentos nominais são realizados
em cada serviço, inclusive nas farmácias privadas.
O aumento da população conduziu para um aumento
dos custos sanitários de US$ 27,2 milhões em 2006 para
US$ 70,4 milhões em 2008, o que representou quase um
terço (30%) do gasto público. Mais da metade desse gasto
em saúde em 2008 destinou-se ao Programa de Tratamento
no Exterior, que custou US$ 40,1 milhões, cifra bem superior ao custo do programa em 2006 (US$ 12,6 milhões).
Conseguiu-se algum aumento no número de profissionais clínicos com o objetivo de responder ao aumento
da população. Dispõe-se de 10,8 médicos, 30,3 enfermeiras
e 1,8 dentistas por 10.000 habitantes, nível que é relativamente similar ao de outros países do Caribe, mas parece ser
insuficiente para garantir a atenção em saúde a toda a população distribuída nas diversas ilhas. Como a rotatividade
de pessoal é elevada e a maior parte do pessoal contratado
abandona as ilhas após uma estada de dois ou três anos,
o governo desenvolveu estratégias para incentivar seus cidadãos a voltarem a trabalhar no setor público, como é o
caso de adjudicação de bolsas para a capacitação terciária e
outros tipos de capacitação especializada.

2010
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Ilhas Turcas e Caicos reestruturam seus
serviços de saúde para satisfazer a demanda

O país reestruturou seus serviços de saúde para satisfazer o aumento da demanda de serviços mais numerosos e custosos por parte de uma população em
rápido crescimento.
Uma das respostas foi a introdução do Programa
Nacional de Seguro de Doença (NHIP, por sua sigla
em inglês), financiado em parte pelas contribuições do
Governo e pelas contribuições dos empregadores e
empregados. Os indivíduos que trabalham por conta
própria (autônomos) também contribuem para esse
plano.
Outra resposta estratégica foi encarregar à ICL
(Saúde Canadá) a gestão dos novos centros hospitalares da Gran Turco e Providenciales em 2009-2010.
Esses novos estabelecimentos oferecem uma área
de emergências e serviços de atenção hospitalar melhorados, apoiados por técnicas de imagem e de laboratório, e serviços especializados de cirurgia geral,
pediatria, obstetrícia e ginecologia, medicina interna, e
traumatologia. Também possuem especialistas visitantes em otorrinolaringologia, neurologia e gastroenterologia. Procura-se, desse modo, reduzir a necessidade
de viajar ao exterior para acessar tais serviços e as
despesas associadas ao Programa de Tratamento no
Exterior.
Os clientes de todos esses serviços são as pessoas inscritas no Plano Nacional de Seguro de Doença.

Em 2006, o Governo das Ilhas Turcas e Caicos empreendeu uma Estratégia de Renovação da Atenção em
Saúde (HCRS, por suas siglas em inglês). Seus objetivos
eram: estender os benefícios da atenção à saúde financiada
pelo Estado a todos os residentes das Ilhas Turcas e Caicos,
e implementar as recomendações da Estratégia de Desen150
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

volvimento do Setor da Saúde, criada em 2000, com o apoio
do Departamento para o Desenvolvimento Internacional
(DIFD, por sua sigla em inglês) do Reino Unido. A meta é
oferecer um serviço mais eficaz em função dos custos, por
meio da redução dos gastos desnecessários e da contenção
dos custos sanitários, melhorando a recuperação dos custos
e gerando financiamento alternativo ou suplementar, sem
comprometer a qualidade da atenção.
Os novos hospitais do Gran Turco e Providenciales
com seu rol de serviços de atenção hospitalar ajudam a reduzir a necessidade de viajar ao exterior para acessar tais
serviços, reduzindo consequentemente os gastos acarretados pelo Programa de Tratamento no Exterior.

Conhecimento,

A imigração de cidadãos estrangeiros de países vizinhos em
busca de refúgio político ou melhores condições de vida representa um importante desafio para o país pelo seu impacto no crescimento da população residente. A repercussão da
afluência de pessoas em idade produtiva de 25 a 44 anos de
idade vê-se refletida na redução da taxa de dependência de
48% em 2001 para 32,5% em 2008.
A afluência de imigrantes, seja como trabalhadores ou
como estrangeiros ilegais, representou um novo desafio no
panorama da saúde, gerando maiores demandas de serviços
de saúde, especialmente de saúde materna e reprodutiva e
de saúde infantil.
A gestão dos resíduos sólidos permanece como um
importante desafio em todo o território. Atualmente, elaboram-se planos para abordar esse tema começando em Gran
Turco e Providenciales.
O país está exposto a ciclones tropicais - como a
Tormenta Tropical Hanna e o Furacão Ike em 2008 - com
eventual impacto na saúde e economia do país (como destruição de edifícios e residências). Para enfrentar esse desafio,
em 2009, estabeleceu-se a Unidade Nacional de Gestão de
Emergências de Saúde, cuja finalidade principal é coordenar
as atividades planejadas para se preparar, vigiar, mitigar e responder às ameaças e desastres relacionados à saúde pública.
A incidência de câncer subiu de 15 casos em 2000
para 26 casos em 2008. Os principais sítios ou tipos foram
os de próstata, mama, útero, colo uterino e colorretal.
Em 2008, indicou que os traumatismos constituíam
o motivo mais frequente de consulta (18,8%) nos serviços
de emergência.
As doenças crônicas não transmissíveis representam
um importante desafio sanitário. A hipertensão e o diabetes
foram as doenças não transmissíveis mais prevalentes em
2010, com taxas de 34,2 e 11 por 10.000 habitantes, respectivamente, e crescimento paulatino no período 2001-2009.
Aproximadamente, a metade dos casos de ambas as doenças
corresponde a pessoas de 45 a 64 anos de idade.

tecnologia e informação

A Unidade Nacional de Epidemiologia e Pesquisa (NERU,
por sua sigla em inglês), do Ministério da Saúde, foi criada
como uma unidade independente para apoiar e melhorar
a prestação de serviços de saúde. Com esse objetivo, encarrega-se de reforçar a vigilância das doenças, fortalecer a
capacidade do Ministério em responder mais eficazmente
aos surtos de doenças, liderar e executar atividades de vigilância e de pesquisa a fim de gerar informação em saúde que
fundamente as políticas em saúde, apoiando a tomada de
decisões e as intervenções de saúde baseadas em evidências.
A NERU elabora e difunde diversos relatórios epidemiológicos e de vigilância; realiza diversos projetos de pesquisa essenciais, especialmente na área da saúde da criança.
Embora os resultados da pesquisa se difundam em escalas
local e regional, existem planos de realizar anualmente uma
oficina de difusão de dados e uma conferência com o objetivo de reunir os interessados locais diretos e colegas e sócios
regionais e internacionais, facilitando e apoiando a transmissão e a troca de conhecimentos. Isso serviria para apoiar
a tomada de decisões baseada em evidências nas Ilhas Turcas e Caicos.
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Ilhas Virgens
Britânicas

As Ilhas Virgens Britânicas são um território britânico de ultramar, localizadas no nordeste do Mar do
Caribe, a leste de Porto Rico e das Ilhas Virgens Norte-americanas. Integram o arquipélago das Ilhas
Virgens, compreendendo umas 50 ilhas (aproximadamente 15 são habitadas), ilhotas e abrolhos. Tem
uma superfície terrestre total de 153,6 km2. A Rainha Isabel II é a Chefe de Estado e é representada
pelo Governador. O primeiro ministro é o Chefe de Governo e há uma Assembleia Legislativa. A
capital é Road Town, localizada em Tortola, que é a maior ilha e aonde residem 80% da população.

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

As Ilhas Virgens Britânicas têm um nível econômico relativamente alto (PIB per capita de US$ 30,3 mil em 2009).
Durante 2006 e 2007, sua economia teve um crescimento
contínuo graças ao aumento do turismo e ao desenvolvimento do setor de serviços financeiros. Contudo, com a
crise econômica mundial, houve um crescimento negativo
em 2008 e 2009, recuperando-se o crescimento positivo em
2010 (mas sem ainda atingir os níveis de 2006).
Entre as principais conquistas na saúde, destacam-se a
redução das taxas de mortalidade e o aumento da esperança
de vida. A saúde dos habitantes melhorou a partir da adoção
de um modelo de atenção primária em saúde. Os serviços
são acessíveis e se dispõe de uma ampla gama de programas.

Indicadores básicos selecionados, Ilhas Virgens
Britânicas, 2003-2010
Indicador
Valor
População (mil) (2010)
Pobreza (%) (2003)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

1,9
2,1
91
100

Em 2009, o Gabinete aprovou o estabelecimento do
Comitê Nacional sobre a Mudança Climática (NCCC, por
sua sigla em inglês), como mecanismo coordenador para
responder aos problemas relacionados ao tema. Em 2010,
elaborou-se um documento nacional sobre mudança climática, no qual se identificaram seus principais riscos e as
estratégias de adaptação para enfrentá-los.

e desigualdades em saúde

A força de trabalho aumentou nos últimos anos. O desemprego se manteve baixo e relativamente estável, aproximadamente 3%, durante o período 2006-2009.
Em 2003 (ano de última informação disponível) a
pobreza atingia 22% da população. O limite de indigência
para os adultos era de US$ 1.700 e o de pobreza de US$
6.300 por ano.
O acesso à educação é gratuito e, em 2010, a taxa de
alfabetização da população maior de 15 anos era de 97,7%.
A matrícula em nível primário é de 100%.

Meio

25
22
97,7
77,5
3,5
6,7
0,0

A

saúde e suas tendências

A saúde materna e infantil melhorou nas Ilhas Virgens Britânicas. Entre 2006 e 2010, a mortalidade infantil reduziuse de 26,7 para 6,7 mortes por 1.000 nascidos vivos. Não se
registraram mortes maternas no período 2006-2010. Existe
um programa para a prevenção da transmissão vertical do
HIV. Reduziu-se o baixo peso ao nascer dos lactantes e o
programa de imunização foi eficaz.
Também se melhorou a cobertura contra DPT-HepB
-Hib (91% em 2009). A cobertura de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola aumentou para 92,5%. Em 2009,
incluiu-se no calendário a vacina contra a catapora. Não
houve nenhum caso das doenças imunopreveníveis que estejam no calendário de vacinação.
Uma pesquisa nacional em 2009 evidenciou que um
baixo percentual da população fumava diariamente (3,1%)
e que 28% da população nunca havia consumido álcool em
sua vida.

ambiente e segurança humana

As Ilhas Virgens Britânicas dispõem de limitados recursos
naturais de água doce, com exceção de uns poucos arroios
e mananciais sazonais em Tortola. Por isso, a maioria do
abastecimento de água do território provém de poços e captações de águas pluviais. As instalações de dessalinização
ampliam o sistema de abastecimento de água.
A maioria dos dejetos (90%) é incinerada e o restante é enterrado ou reciclado. As operações de coleta de lixo
classificam a maioria dos metais pesados para fins de reciclagem, enquanto que são enterradas as cinzas e os dejetos
da construção. A poluição do ar no território é considerada
mínima.
No período 2006-2010, destaca-se o projeto de reabilitação de pântanos realizado pelo Departamento de
Conservação e Pesca, do Ministério dos Recursos Naturais
e Trabalho. Contudo, em geral, houve pouca atividade de
arborização ou reflorestamento no território.

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social elaborou
um plano estratégico para o período 2008- 2011. As prioridades determinadas foram: fortalecimento de liderança, governança e gestão do setor de saúde; melhora da qualidade
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e acessibilidade dos serviços;
Estrutura da população por idade e sexo,
garantir limpeza, segurança e
Ilhas Virgens Britânicas, 1990 e 2010
saúde das comunidades. Ini1990
2010
ciaram-se atividades para melhorar a qualidade e realizaram-se auditorias e pesquisas
de satisfação de clientes.
Reviu-se o Ordenamento de Saúde Mental (de
1986), e aplicou-se um enfoque comunitário para a prestação de saúde mental. Em
2006, promulgou-se uma lei
para o controle de produtos
de tabaco.
O sistema público era
financiado principalmente por meio de dotações do GoverManejo das doenças crônicas não transmissíveis
no, encargos arrecadados por serviços e sistema de seguridae das doenças nutricionais
Em maio de 2010, realizou-se a primeira Conferência
de social. A atenção primária em saúde é a estratégia usada
Territorial sobre Doenças Crônicas não Transmissípara prestar serviços, o que se faz por meio de 10 centros
veis, ratificando-se a importância de criar políticas e
de saúde e dois postos de saúde. Esses estabelecimentos
programas para prevenir e controlar essas doenças e
oferecem uma ampla gama de serviços. Existe somente um
seus fatores de risco.
hospital no território e há um setor privado crescente, que
Essas doenças são importantes causas de morbimortalidade. Em 2010, representavam quatro das
presta serviços ambulatoriais e de internação.
cinco principais causas de morte. No referido ano, a
Atingiu-se cobertura universal de partos assistidos
principal causa de morte foi a cardiopatia coronária.
por profissionais de saúde qualificados. Os nascimentos por
Em 2006, as neoplasias malignas constituíram a
cesárea representaram 34,5% dos nascimentos.
principal causa de morte. Os sítios de câncer mais frequentes em 2009 foram cólon, próstata e mama.
O diabetes é a quarta principal causa de morte e
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
a hipertensão também aparece como causa frequente,
tanto em 2006 como em 2010.
A nutrição e os hábitos alimentares das crianças
Por sua localização geográfica, as Ilhas Virgens Britânicas
são outro motivo de preocupação no território. Os
se encontram na trajetória de furacões e tormentas tropicais.
estudantes que têm um peso inferior ao normal atinÉ um território vulnerável a danos por ventos, inundações
gem 2,8%, os que têm sobrepeso 36% e os que têm
e avalanches. O território também está em risco de sofrer
obesidade 17,7%.
terremotos. Entre 2006 e 2010, houve 47 eventos relacionados a substâncias perigosas e derramamentos de petróleo.
As Ilhas Virgens Britânicas foram arrasadas pelo furacão
A dengue é endêmica no território; entre 2007 e
Omar em 2008, o que causou uma grave erosão de encostas e um dano potencial aos recifes coralinos. Em 2010, o
2010, notificaram-se 106 casos de dengue. Houve 46 casos
território teve algumas das chuvas mais intensas que foram
de catapora em 2010. No mesmo ano, a taxa de incidência
registradas, que provocaram danos à infraestrutura de US$
de tuberculose foi 3,4 por 100.000 habitantes; todos os casos foram importados. Em dezembro de 2009, existiu um
10 milhões. Em 2010, o furacão Otto provocou uma precipitação pluvial de grande magnitude nas ilhas.
surto de influenza A (H1N1); dos 59 casos presumidos, 25
A mudança climática é um tema de grande preocuforam confirmados por laboratório, mas não houve mortes
pação ambiental, pois os seus impactos principais mais propor essa causa.
váveis incluem a elevação do nível do mar, mudanças nos
Até dezembro de 2010, notificaram-se 97 casos de infecção por HIV/Aids e registraram-se 36 mortes relacionaperfis de precipitação e uma intensidade cada vez maior dos
das à Aids (19 mulheres e 17 homens). O principal meio de
furacões.
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transmissão de HIV foram as relações heterossexuais (aproximadamente 75%); a taxa de incidência foi 23,7 por 100.000
habitantes e a razão homens/mulheres foi de 1,3:1.
As doenças crônicas foram importantes causas de
morbimortalidade. Em 2010, essas doenças representavam
quatro das cinco principais causas de morte. As principais
causas de morte, em ordem de importância foram neoplasias malignas, hipertensão, diabetes, asfixia por imersão e
lesões por arma de fogo.
Pelo menos, um terço dos adolescentes consumiu bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias. Um dado preocupante
é que em 2009, 15,7% dos adolescentes haviam considerado
o suicídio. Por outro lado, 35,7% dos adolescentes tiveram
relações sexuais, entre os quais 76% iniciaram sua vida sexual antes de cumprir 14 anos. A taxa de gravidez na adolescência aumentou para 11,15%.
Existe um registro de 61 portadores de HIV, dos
quais 28 recebiam atendimento e tratamento na ilha em
2010. Dispunha-se de tratamento antirretroviral por meio
do sistema de saúde pública, mas com custo.
As doenças crônicas constituem um importante desafio, pois representam uma grande carga de morbimortalidade.
Na população adulta, o diabetes e a hipertensão são as causas
mais frequentes de morbidade. Somente 7,6% da população
consomem, pelo menos, cinco porções de fruta ou verdura
em média por dia. Quase um terço das pessoas têm baixos
níveis de atividade física e três quartos da população (74,7%)
tem excesso de peso; a obesidade afeta 35,5% da população.
O número de incidentes criminais anuais aumentou
de 1.501 em 2006 para 1.796 em 2010. Numa proporção
dos crimes cometidos no período 2006-2010 envolviam-se
entorpecentes (392 casos).

Não há nenhum programa nacional de seguro de saúde nas Ilhas Virgens Britânicas, mas o Governo está estudando sua possível introdução. Em dezembro de 2010, o
Gabinete aprovou o estabelecimento de uma nova Divisão
do Conselho de Seguridade Social para administrar o sistema de seguro de saúde.
Como o território é um arquipélago, há alguns problemas de transporte entre as ilhas para a prestação de atenção primária.
Dispõe-se de equipamentos modernos para o diagnóstico e tratamento de doenças comuns, mas são importados e as manutenções e reparos devem ser feitas no exterior.
Os pacientes que requerem tecnologia mais complexa devem ser referidos ao exterior. Contudo, não existe nenhum
programa de avaliação de tecnologia médica no território.
Em 2010, o número de médicos era 19,0 por 10.000
habitantes e o número de enfermeiros e dentistas era de
52,1 e 1,8, respectivamente. Contudo, a retenção dos profissionais de saúde constitui um desafio permanente, já que
há elevada rotatividade de pessoal.
Na agenda inconclusa da saúde destaca-se a necessidade de abordar a alta prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis, bem como o sobrepeso e a obesidade. Também se devem enfrentar os novos desafios, como as doenças
emergentes.
Por outro lado, deve-se continuar a reforma do sistema de atenção à saúde, fortalecendo o papel do Ministério
da Saúde, reforçando o marco jurídico, modernizando a infraestrutura, melhorando a saúde ambiental e a gestão de
resíduos sólidos, fomentando o desenvolvimento dos recursos humanos e reduzindo o impacto potencial de ameaças
e riscos.
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Jamaica

A Jamaica encontra-se 150 km ao sul de Cuba e a 160 km a oeste do Haiti, com uma superfície
de 11.424 km2. É uma ilha em cujo litoral se concentra a produção agrícola e o turismo, mas que é
montanhosa na grande parte do seu interior. A Jamaica é uma nação independente do Reino Unido
desde 1962 e integra Comunidade das Nações. É uma democracia constitucional estável com um
sistema parlamentarista de governo. O poder legislativo compreende o Senado e a Câmara de Representantes. A capital e cidade mais povoada é Kingston, e a divisão político-administrativa do país
inclui 14 distritos.

JAMAICA

Os itens primários da economia são o setor de serviços (turismo e seguros), que representa 60% do Produto Interno
Bruto (PIB), e a mineração, onde as exportações de bauxita
e alumina constituem 10%. Além disso, o país exporta peças
de vestuário, açúcar, banana e rum. As remessas estrangeiras
representam 15% da captação de divisas.
Como indicadores do progresso no nível de saúde, a
esperança de vida ao nascer aumentou de 38 anos em 1900
para pouco mais de 73,1 anos em 2009, e a taxa de mortalidade infantil caiu de 174,3 mortes por 1.000 nascidos vivos
para 14,6 no mesmo período.
O gasto total em saúde foi 5% do PIB em 2009. Os
recursos externos para combater a infecção por HIV excedem qualquer outro item de gasto em saúde, motivo pelo
qual as solicitações para projetos relacionados ao tema dominam a agenda.

Indicadores básicos selecionados, Jamaica, 2007 2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007-2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

e desigualdades em saúde

Apesar do modesto crescimento econômico do país nas
duas últimas décadas, avançou-se na redução da pobreza, já
que essa diminuiu de 30,5% em 1989 para 9,9% em 2007.
Contudo, após 2007, a pobreza aumentou de forma continua até atingir 17,6% em 2010, em consequência do desemprego e da redução de remessas do estrangeiro derivados da
crise econômica internacional.
A alfabetização na Jamaica era de 89% em 2009. Há
cobertura de 112% na educação pré-escolar e tem-se conseguido relativa paridade de gênero na educação primária e
secundária (0,97 e 1,04, respectivamente).
Fez-se um estudo do Banco Mundial sobre o desenvolvimento da juventude, objetivando direcionar as soluções
ao problema social e de saúde pública em que se encontra
parte da juventude jamaicana (com problemas como alto
desemprego, criminalidade, comportamento antissocial e
participação em gangues).

Meio

1,0
1,9
94,0
95,7

tana de Kingston com acesso a sanitários e somente 47,8%
em zonas rurais).
Os domicílios que usam serviços de coleta de lixo correspondem a 63,5%, 33,5% o queimam e 3,2% despejam
em aterros (92,1% de domicílios com coleta de lixo na zona
metropolitana de Kingston e 33,9% em zonas rurais).

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

2,7
17,6
89,0
73,1
5,0
14,6
89,0

A

saúde e suas tendências

Os nascimentos entre mães adolescentes (10 a 19 anos)
corresponderam a 15% do total. Em 2008, a mortalidade
materna foi 89 por 100.000 nascidos vivos. Em 2009, a taxa
de mortalidade infantil foi 14,6 por 1.000 nascidos vivos.
Em 2010, confirmaram-se 12 casos de malária, 10 deles importados. As atividades contínuas de erradicação da
malária resultaram na diminuição da transmissão local, que
se reintroduziu em 2006. O número de casos importados
aumentou explosivamente (de nove em 2003 para 141 em
2004), para logo diminuir até menos de dez por ano, com
leve aumento em 2010.
A dengue é endêmica e aumenta depois das chuvas,
com surtos trianuais. Entre 2000 e 2011, houve 3.337 casos
e até a semana epidemiológica 19 de 2012 houve 172 casos
clínicos (com 79 confirmados).
A Jamaica teve uma história notável em imunizações.
Vacinar-se é obrigatório para entrar na escola, mas tal norma não é firmemente aplicada. Não se notificaram casos de
meningite tuberculosa, difteria, tétano, coqueluche/síndrome pertussoide ou poliomielite em 2010, mas houve 2.646
casos de varicela.
A letalidade da tuberculose caiu continuamente, saindo de 20% em 2003 para 9% em 2009. Em 2010, houve
145 casos confirmados de tuberculose, com taxas elevadas
de co-infecção com HIV. Dos 145 casos confirmados, 29

ambiente e segurança humana

Em 2009, 72,5% dos domicílios recebia água potável encanada. As águas pluviais coletadas eram a principal fonte de
água para 13,7% da população, e 6,2% dependia de fontes
públicas. Na zona metropolitana de Kingston, 96,9% dos
domicílios acessa a água encanada, enquanto que em zonas
rurais somente 46,0%.
Quanto ao esgoto, 67,6% dos domicílios acessavam os
mesmos e 32,3% utilizava latrinas (87% na zona metropoli157
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foram positivos para HIV. A
coinfecção incide sobre a letalidade por tuberculose (cinco
de 17 mortes em 2010).

Políticas

Estrutura da população por idade e sexo, Jamaica, 1990 e 2010
1990

e sistemas de

saúde e proteção social
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O setor saúde ainda se encontra em processo de consolidação da reforma sanitária
iniciada em 1997, na qual se
reestruturou o Ministério da
Saúde, se descentralizou o
sistema de atenção e se criaram as autoridades sanitárias regionais. Procura-se seguir
fortalecendo o Ministério da Saúde em sua função gestora
e a administração da oferta de serviços sob responsabilidade
das autoridades sanitárias regionais.
Em 2008, aboliu-se a cobrança aos usuários nos serviços públicos, para facilitar seu acesso à atenção em saúde.
Tal medida produziu a maior utilização dos serviços, mas
tornou-se difícil enfrentar a crescente demanda devido à
escassez de fundos, apesar dos subsídios para compensar a
perda de receita. Contudo, aumentou a procura de atenção
à saúde no setor privado em todos os quintis de renda da
população.
Os serviços no setor público configuram uma rede
de estabelecimentos de saúde. O nível primário representa o primeiro contato entre usuário e sistema. Existem 348 centros de atenção primária e os pacientes são
referidos aos níveis secundário ou terciário, que têm 24
hospitais onde ocorrem internações e cirurgias e cinco
hospitais especializados. Há 4.736 leitos. Apesar da disponibilidade de serviços do setor público, existe um setor
privado com hospitais, laboratórios, radiologia e serviços
de especialidades. Em geral, não existem obstáculos geográficos importantes ao acesso aos serviços de saúde, pois
o país tem uma rede desenvolvida de centros de saúde e
hospitais.
Entre 2008 e 2009, 98,73% das mulheres recebeu
atenção pré-natal. Aproximadamente, 93% dos nascimentos ocorreram em hospital público e 5% em outros estabelecimentos.
O Fundo Nacional de Saúde (NHF) subsidia 800
medicamentos de venda com receita médica, e o Programa de Medicamentos para Idosos da Jamaica ( JADEP)
disponibiliza 72 medicamentos gratuitamente a pessoas
maiores de 60 anos, que sofrem alguma das dez doenças
crônicas.
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Funções Essenciais de Saúde Pública

Em 2001 e novamente em 2010, o Ministério da Saúde colaborou com OPAS/OMS, para avaliar o cumprimento das funções essenciais da saúde pública (FESP).
O desempenho da Jamaica ficou acima da média em
ambos os anos, com uma pontuação geral ligeiramente
mais alta (0,74) em 2010 do que em 2001 (0,72).
Em oito das 11 funções, as pontuações de 2010
foram, em média, 10 pontos maiores que as de 2001. A
exceção foi “Capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos” (FESP 8), na qual o país obteve 25 pontos
a mais em 2010 (0,82 em comparação com 0,57). As
funções com as pontuações mais baixas em 2010 foram:
“Monitoramento, avaliação e análise do estado de saúde
da população” (FESP 1), que obteve 0,62 em 2010 e
0,85 em 2001; “Formulação das políticas e a capacidade institucional de regulamentação e cumprimento na
saúde pública” (FESP 5),com 0,73 em 2010 e 0,81 em
2001; e “Fortalecimento da capacidade institucional de
planejamento e gestão na saúde pública” (FESP 6), na
qual obteve 0,29 em 2010 e 0,68 em 2001.

Conhecimento,

tecnologia e informação

O Ministério da Educação desempenha um importante
papel no desenvolvimento e capacitação de recursos humanos para a saúde. O Hospital da Universidade das Índias
Ocidentais (UWI) é a principal instituição responsável por
formar e capacitar médicos, e a sua Escola de Enfermagem
é a principal formadora de enfermeiras.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Um ponto vulnerável é o desemprego juvenil, que alimenta
a criminalidade, o comportamento antissocial e a participação em gangues. Estima-se uma redução de receitas de
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até US$ 157.000 entre os homens e US$ 115.000 entre as
mulheres que abandonam a escola.
A busca de prevenção e controle dos problemas sociais
em que incorre parte da juventude, que se acompanha de
importantes perdas econômicas por abandono da educação
e não incorporação ao mercado de trabalho, constitui um desafio importante que envolve todos os setores do país.
A importante emigração anual (7,4 migrantes por
1.000 habitantes em 2009) afeta a vida familiar, o mercado
de trabalho e a economia, constituindo um fator a considerar nas estratégias de retenção, especialmente quando envolve profissionais qualificados.
Os principais fatores que deterioram a qualidade do
ar são as emissões industriais, veiculares, de queimadas nas
plantações de cana de açúcar e de incineração de resíduos
sólidos a céu aberto. Existem 57 estações de monitoramento de qualidade do ar.
Importaram-se 3.056,31 toneladas de praguicidas em
2010. A adoção de práticas agrícolas respeitosas ao meio ambiente reduziria a importação de praguicidas para o futuro.
O desmatamento, destruição de zonas úmidas, eliminação de pastos marinhos e degradação de recifes de coral ocasionaram perdas da diversidade biológica. A contínua construção
de rodovias conduz ao derrubamento seletivo e desmatamento. O desmatamento causa erosão de solos e sedimentação de
cursos de água, provocando inundações em zonas baixas.
O turismo desenvolve-se em zonas costeiras especialmente vulneráveis. A Jamaica é vulnerável a desastres
naturais, como: furacões, tormentas tropicais, inundações e
terremotos. O impacto da tormenta Nicole em 2010 produziu grandes danos e 16 mortes.
A infecção por HIV em adultos é de 1,6%, mas há
grupos de risco. Esse percentual em homens que fazem
sexo com homens chega a 31,8%. Os profissionais do sexo,
usuários de crack e presidiários apresentam percentuais de
4,9%, 4,5% e 3,3%, respectivamente. Entre 1982 e 2009,
registrou-se um total de 14.354 casos de Aids, com 7.772
mortes. Essa doença é a segunda causa de morte em pessoas
de 30 a 34 anos.
Em 2009, morreram mais homens do que mulheres:
9.893 e 7.660, respectivamente. No mesmo ano as mortes
concentraram-se em maiores de 75 anos (34% em homens
e 50% em mulheres). A mortalidade por câncer em homens
foi 1,4 vezes maior. O contrário ocorreu com o diabetes, cuja
mortalidade em mulheres foi 1,6 vezes maior. As doenças
vasculares cerebrais foram a primeira causa de mortalidade
entre as mulheres e a segunda entre os homens. Os homens
apresentavam um risco significativamente maior de morrer
por homicídio e acidentes.

Em 2009, 2.849 pessoas maiores de cinco anos morreram por neoplasias (21% de todas as mortes). Em homens
as causas foram os cânceres de pulmão, de próstata, de estômago, o linfoma de Hodgkin e a leucemia. Em mulheres
as principais causas foram os cânceres de mama, de colo
uterino, colorretal, de útero e de pulmão.
Em 2009, a taxa de homicídios foi 62 por 100.000
habitantes. A mortalidade por violência se concentra nos
homens entre 15 e 29 anos. A violência é perpetrada por
homens contra homens, pobres contra pobres e jovens contra jovens. A razão homens-mulheres que cometem crimes
graves é 49:1. O custo da criminalidade e da violência em
2001 foi estimado em 3,7% do PIB.
Quanto à morbidade, destaca o desafio apresentado
pelas doenças transmissíveis, incluindo as reemergentes, e
a elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Entre 2000 e 2008, o diabetes aumentou de 7,2% para
7,9%, a hipertensão de 20% para 25%, a obesidade de 9,7%
para 25% e a inatividade física de 17% para 30%. Segundo
a Pesquisa de Saúde e Modos de Vida, a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco aumentaram. Contudo, a comparação entre as pesquisas de 2000 e
2008 mostra poucas mudanças na maneira como as pessoas
se comportam em relação à sua saúde.
A existência e distribuição de profissionais de saúde não são coerentes com as necessidades epidemiológicas ou de atenção. Bem como não há equilíbrio entre a
distribuição dos setores público e privado. A retenção dos
profissionais de saúde também é um desafio, já que os trabalhadores emigram (especialmente enfermeiras e médicos) ou deslocam-se para o setor privado. Os obstáculos
para os esforços de contratação e retenção têm a ver com
as condições de trabalho e os sistemas de compensação,
ainda que em especialidades como psiquiatria e radiologia exista escassez absoluta de mão-de-obra. A lotação e
fixação de profissionais em serviços de saúde em zonas de
difícil acesso é um problema, não obstante os incentivos
oferecidos.
A aplicação do Plano de Desenvolvimento Nacional
da Jamaica envolve a reestruturação do sistema de saúde,
enfatiza a responsabilidade do governo em satisfazer as necessidades em saúde, reconhece os determinantes e impulsiona a eficácia dos serviços de saúde em função dos custos.
Nesse contexto, é importante adotar o enfoque da promoção de saúde e dos modos de vida saudáveis e fortalecer a
oferta de serviços de atenção primária, com parcerias entre
os setores público e privado e a sociedade civil a fim de melhorar a governança, a gestão e os resultados no setor de
saúde.
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México

Os Estados Unidos Mexicanos encontra-se na parte meridional da América do Norte. Limita ao norte com os Estados Unidos da América, ao sudeste com Belize e Guatemala, a leste com o Golfo do
México e o Mar do Caribe e a leste com o Oceano Pacífico. Sua extensão é de 1.972.550 km2 e sua
geografia é muito ampla e variada - de costa litorânea à formação montanhosa - com grande diversidade climática. É uma república representativa e democrática de tipo federal, com poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. A divisão político-administrativa inclui o Distrito Federal (Cidade do México,
capital do país), 31 estados e 2.438 municípios.
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A economia mexicana foi afetada em 2009 pela crise financeira internacional e a epidemia de influenza A (H1N1),
produzindo-se uma contração de 6,5% anual do Produto
Interno Bruto (PIB). O censo de 2010 confirmou que o
México permanece um país de jovens: a metade dos residentes tem 26 anos de idade ou menos e 29% deles têm
14 anos ou menos. Em 2008, os mexicanos considerados
pobres somavam 50,6 milhões de pessoas, e a pobreza extrema afetava 19,5 milhões. Estima-se que a população
economicamente ativa seja de 57,5% e verifica-se que uma
proporção crescente dela encontra-se na economia informal
(28,5%). A taxa de desocupação estimada é de 5,2%.
Como indicadores de progresso no nível de saúde,
destacam-se a redução da mortalidade materna de 55,6
para 53,2 mortes por 100.000 nascidos vivos entre 2007 e
2009, e da mortalidade infantil de 15,9 para 14,9 mortes
por 1.000 nascidos vivos entre 2006 e 2009.

Indicadores básicos selecionados, México, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2008)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

112,3
50,6
93,1
76,7
4,8
14,2
62,2
1,4
1,6
95,0
97,4

produção, dos quais 64% enviam-se para aterros sanitários,
21% para lugares controlados e 15% são depositados em
aterros a céu aberto ou em locais sem controle.

PRINCIPAIS AVANÇOS

Saúde

Determinantes

Em 2010, a mortalidade infantil foi de 14,2 mortes por
1.000 nascidos vivos, representando uma redução de 5% em
relação aos valores de 2006. Propôs-se a meta de reduzir a
mortalidade infantil nos 100 municípios com menor índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) do país em 40% até
2012. Considerando-se a atual tendência de queda da mortalidade infantil espera-se alcançar a meta proposta.
A incidência de dengue diminuiu em 48% entre 2009
e 2010, mantendo uma baixa letalidade. Grande parte do
país está em condições para certificar-se como área livre
de malária. A incidência de oncocercose, doença em processo de eliminação, reduziu-se de 92 casos notificados em
2006 para oito em 2010. Quanto à doença de Chagas e à
leishmaniose, verifica-se o fortalecimento da capacidade de
detecção e tratamento. A hanseníase mantém-se com uma
incidência baixa e com atividades contínuas para o seu controle e eliminação.

e desigualdades em saúde

Houve avanços na qualidade das moradias e na conexão
intradomiciliar às redes de água potável. Assim, verifica-se
que 69,7% dos domicílios dispõem internamente de água
potável.
Em 2010, a taxa de alfabetização da população de
15 anos ou mais atingia 93,1% (94,4% entre os homens e
91,9% entre as mulheres). A média de escolaridade dessa
população era de 8,5 anos.
A Pesquisa Nacional de Ocupação e Emprego de
2010 mostrou que a taxa de participação econômica da população de 14 anos ou mais é de 59,2% (94,7% estão ocupadas e 5,3% estão procurando trabalho).
Continua em desenvolvimento, junto com os Estados
Unidos, a Iniciativa Mérida, que objetiva combater a delinquência transnacional. Em cooperação com o Canadá, mantém-se o Programa de Trabalhadores Agrícolas Temporários.

Meio

e suas tendências

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

ambiente e segurança humana

A função gestora em saúde é desempenhada pela Secretaria da Saúde. O Conselho Nacional da Saúde estimula
essa função nas 32 entidades federativas. Os Programas
Nacional e Setorial da Saúde 2007-2012 garantem acesso a serviços básicos e reduzem desigualdades, por meio de
intervenções focadas nos grupos vulneráveis. Os programas
federais “Oportunidades” e “Apoio Alimentar”, distribuem
dinheiro em espécie, alimentos, bolsas e pacotes gratuitos

Em 2009, a cobertura de água potável era 90,7% (94,3% nas
áreas urbanas e 78,6% nas rurais). A cobertura de esgoto
atingiu 86,8% (93,9% nas áreas urbanas e 63,2% nas rurais).
Estima-se que são produzidos 34,6 milhões de toneladas/
ano de resíduos sólidos urbanos (53% resíduos orgânicos,
28% resíduos potencialmente recicláveis e 19% não aproveitáveis). Os resíduos sólidos coletados chegam a 87% da
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de saúde a 5,8 milhões de doEstrutura da população por idade e sexo, México, 1990 e 2010
micílios pobres. Em 2009, o
1990
2010
gasto em saúde representava
6,9% do PIB, apesar de que
47,7% do total provinham de
gasto direto das famílias, dos
quais 59% relacionam-se com
compra de medicamentos.
O esquema de vacinação, um dos mais completos
da Região, que inclui rotavírus e pneumococo, apresenta
altas coberturas e existem estratégias para mantê-las. Entre janeiro de 2009 e agosto de 2010, houve 72.731 casos
confirmados de influenza A (H1N1), com alta letalidade.
A obesidade e o sobrepeso: um importante
desafio de saúde pública no México
A partir da aprovação da Lei Geral para o Controle do
O número de pessoas obesas e com sobrepeso no
Tabaco em 2008, avançou-se significativamente no cumpriMéxico triplicou nos últimos 30 anos. Atualmente,
mento de compromissos da Convenção-Quadro para o Conmais de 71% da população adulta sofre de excesso de
trole do Tabaco de Organização Mundial de Saúde (OMS).
peso corporal: 39,5% com sobrepeso (Índice de Massa
Em 2010, a população usuária dos serviços de saúde
Corporal 25-29 kg/m2) e 31,7% com obesidade (Índiera de 45,2 milhões de pessoas, das quais 42,7 milhões utilice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m2).
Considerada praticamente uma epidemia no país,
zavam os serviços por meio do Seguro Popular, das secretaa obesidade é um fator de risco que não só favorece
rias de saúde federal e estaduais e do programa “Oportunio desenvolvimento de patologias como diabetes e dodades”. O Seguro Popular disponibiliza 275 procedimentos
enças vasculares, mas que também reduz a expectativa
incluídos no Catálogo Universal de Serviços de Saúde, os
de vida e afeta a qualidade da mesma.
quais em 2010 representavam 100% da atenção primária,
O controle das doenças crônicas não transmis95% do nível secundário e 60% das doenças que demansíveis é considerado o principal problema de saúde
pública do México, em particular, do diabetes mellitus,
dam gastos catastróficos. A cobertura da saúde da populaque afeta 14% dos adultos, provocou 78.121 mortes
ção complementa-se com o Seguro Médico para uma Nova
somente em 2009 e, há muito tempo, é a primeira cauGeração, que desde 2006 protege cinco milhões de crianças
sa específica de morte na população geral.
desde seu nascimento. O país conta com 20.002 unidades
Em 2010, assinou-se o Acordo Nacional para a
de consulta ambulatorial e de internação e com 62.239 conSaúde Alimentar, uma estratégia contra o sobrepeso e
sultórios, 30% deles com médicos gerais ou de família.
a obesidade que está em desenvolvimento.
De acordo com o Quinto Relatório de trabalhos da
Secretaria das Relações Exteriores do México, o país avançou nos esforços com órgãos regionais para obter a aprovação da governança do Sistema Mesoamericano de Saúde
Conhecimento, tecnologia e informação
Pública (SMSP). Por meio do programa SMSP, capacitaram-se 332 funcionários dos países da região.
De acordo ao Quarto Relatório do Governo Federal (2010),
O México apresenta bons resultados quanto a: cobero Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia concedeu
tura vacinal contra o sarampo, a prevalência de baixo peso
35.000 bolsas para estudos de pós-graduação, das quais
em menores de cinco anos, a média de consultas pré-natais
68% correspondem a graduados nas áreas científicas, demonstrando-se a priorização da formação de qualidade para
em instituições públicas de saúde, o tratamento dos casos
profissionais de áreas estratégicas ao desenvolvimento. Seconfirmados de malária e a prevalência de HIV/Aids. Desse
gundo o Sistema de Informação sobre Ciência e Tecnolomodo, melhoraram indicadores como: mortalidade infantil,
gia, o México contava em 2010 com 16.598 pesquisadores
mortalidade em menores de cinco anos, partos assistidos por
credenciados pelo Sistema Nacional de Pesquisa (66,75%
profissionais qualificados, prevenção e controle da dengue e
homens e 33,25% mulheres).
mortalidade por tuberculose em todas suas formas.
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

atingindo, em 2009, uma taxa de 16,9 mortes por 100.000
mulheres. Por outro lado, a taxa de mortalidade por câncer
de colo do útero diminuiu em 32% no período 2000-2009
(taxa de 13,6 em 2009).
Estima-se que o sub-registro de mortalidade seja de
1,5%. As causas mal definidas constituem 1,9% das mortes
totais. Entre 2006 e 2008, as doenças não transmissíveis e
lesões causaram 84% das mortes. Os adolescentes concentram 34,1% das mortes por acidentes de trânsito.
A tuberculose representa uma prioridade de saúde
pública. Em 2009, houve 2.222 mortes devido à doença.
Em 2010, registraram-se 18.850 novos casos.
Em 2009, 59% das pessoas vivendo com HIV não sabiam que eram portadoras do vírus e 14% tinham diagnóstico de HIV +, mas permaneciam sem tratamento.
O diabetes, cuja prevalência aumentou entre 2000 e
2009, é um problema que necessita de enfrentamento urgente. O diabetes causou 78.121 mortes em 2009, constituindo-se na primeira causa de morte em nível nacional.
A mortalidade por doenças isquêmicas do coração apresenta diferenças importantes, segundo entidade federativa: a
mais alta é em Sonora (26,3 mortes por 100.000 habitantes) e
em Quintana Roo apresenta-se o risco mais baixo (7,3).
O tabaco é responsável de 60 mil mortes anuais. Quatorze milhões de mexicanos entre 12 e 65 anos fumam.
O consumo de álcool é a principal causa de morte em
jovens e a quarta em população geral.
A heterogeneidade normativa atual das instituições de
saúde bem como de suas regras de operação são alguns dos
problemas mais importantes a serem resolvidos para conseguir a integração funcional do sistema sanitário nacional.
A segmentação do Sistema Nacional de Saúde do México
gera diferenças óbvias nas condições de acesso da população
aos serviços de atenção à saúde e de sua fragmentação diminui sua relação custo-eficiência. Nesse contexto, o desafio é
harmonizar a oferta de serviços entre as diversas entidades
em torno das secretarias estaduais de saúde com os órgãos
públicos descentralizados (OPD) e os atores da Seguridade
Social presentes nesse nível.
Não há uma política de recursos humanos em saúde nem um plano regulador que direcionem a formação de
profissionais em conformidade com as necessidades prioritárias do setor. Entre os desafios pendentes, destaca-se a necessidade de adequada valorização dos médicos de família,
as enfermeiras e a equipe de saúde em seu conjunto.
Entre os principais desafios para o futuro constam: a
redução da mortalidade materna e a prevenção e o controle
das doenças crônicas não transmissíveis.

Entre 2006 e 2008, a incidência da pobreza de patrimônio (a proporção de pessoas pobres) elevou-se de 42,6%
para 47,4%, e a de pobreza alimentar passou de 13,8% para
18,2%. Em 100 municípios do país vive um milhão de mexicanos mais pobres. São municípios predominantemente
indígenas (Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Veracruz), onde a
mortalidade infantil é 1,7 vezes maior do que no restante
do país, e a expectativa de vida das mulheres atinge apenas
51 anos e a dos homens 49 anos (comparados com médias
nacionais de 77,4 e 72,6 anos, respectivamente).
As desigualdades de gênero se expressam quando se
verifica que comparadas aos homens, 2,5 milhões a mais de
mulheres vivem em condições de pobreza, oito milhões a
mais de mulheres trabalham e não contam com seguro médico nem têm direito a pensão e 7,6% das mulheres maiores
de 15 anos são analfabetas (homens analfabetos: 4,8%). Por
outro lado, a população indígena maior de 15 anos que é
analfabeta atinge 32,5%, persistindo a desigualdade de gênero uma vez que em alguns casos o analfabetismo da mulher indígena é duas ou três vezes maior do que do homem
indígena.
O principal sistema de transporte terrestre é o automóvel particular, modalidade com externalidades negativas
que incluem acidentes, congestionamentos no trânsito e
altas emissões de gases poluentes. Durante 2008, na Cidade do México, as fontes móveis (automóveis particulares,
veículos de carga e ônibus) foram responsáveis por 16,1%
das emissões de PM10 e 51,8% de PM2,5. Bem como por
49,3% do dióxido de enxofre, 99% do monóxido de carbono, 82,4% dos óxidos de nitrogênio e 20,6% dos poluentes
tóxicos. Alcançar a redução da poluição gerada por essas
fontes é um desafio urgente.
Diariamente, 50 pessoas morrem vítimas da violência,
1.250 recebem tratamento médico e 100 ficam com algum
tipo de deficiência. Os assassinatos relacionados ao tráfico
de drogas aumentaram drasticamente. Em 2009, e stimou-se
que o custo econômico da insegurança no México é de 8,9%
do PIB.
A mortalidade materna constitui um importante
desafio no México. Entre 2006 e 2008, verificou-se um
aumento de 12,3 % na mortalidade materna nos 40 municípios com menor IDH. Embora, a mortalidade infantil
tenha diminuído no país, nos municípios com menor IDH
ela é 2,2 vezes maior do que a média nacional.
A mortalidade por câncer de mama em mulheres
de 25 anos ou mais apresenta uma tendência de aumento,
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Montserrat

A ilha de Montserrat é um território ultramarino do Reino Unido, localizada no extremo norte das
Ilhas de Sotavento, no Caribe Oriental, a 43 km de Antígua e 70 km de Guadalupe. Com superfície
de 102 km2, tem origem vulcânica e três regiões montanhosas. O vulcão Soufriere Hills (914 m), ativo
desde 1995, provocou dano ecológico e importante migração da população. O sul da ilha está quase
desabitado, incluindo a capital de Plymouth (Brades é a sede temporária de governo). É vulnerável a
furacões e terremotos. A divisão político-administrativa inclui três distritos, mas somente San Pedro
tem população fixada (as outras estão em zona de exclusão).

MONTSERRAT

A ilha de Montserrat transformou-se numa colônia britânica em 1632 e, atualmente, é um território de ultramar do
Reino Unido que se governa internamente e é responsável
pelos assuntos exteriores, a defesa, a segurança interna, os
serviços públicos e os serviços financeiros extraterritoriais.
Montserrat conseguiu importantes avanços em matéria de saúde, durante o período 2006-2010. As elevadas
taxas de vacinação ocasionaram baixas taxas de morbimortalidade por doenças imunopreveníveis. As taxas de mortalidade materna e infantil também são baixas. As grávidas
realizaram consultas pré-natais com profissionais qualificados em atendimento obstétrico, os quais também as atenderam durante o parto.

Indicadores básicos selecionados, Montserrat,
2007-2011
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
Pobreza (%) (2011)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2007)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Em 2006, a atribuição orçamentária para a saúde foi de
US$ 5,24 milhões, montante que aumentou progressivamente para US$ 5,88 milhões em 2007 e para US$ 5,96
milhões em 2008. O percentual do orçamento total atribuído à saúde foi de 16,2% em 2008.
Não há nenhum programa nacional de seguro de doença no país. Os habitantes de Montserrat são responsáveis
por pagar sua atenção à saúde, salvo determinados grupos
de pessoas, que estão isentos de pagar, entre eles, as crianças,
as grávidas, os estudantes, os indigentes e os prisioneiros.
Montserrat participa do Serviço de Aquisições Farmacêuticas da Organização dos Estados do Caribe Oriental. O abastecimento de medicamentos no setor público é
subsidiado e muitos habitantes estão isentos de pagamentos.

ambiente e segurança humana

Em 2010, toda a população tinha acesso a fontes de água
potável e a instalações de saneamento melhoradas. Os resíduos sólidos são eliminados de forma segura no território.
A coleta e a disposição final dos resíduos sólidos domésticos estão sob a responsabilidade de contratados na iniciativa
privada.

A

1,2
6
100
100

Não houve nenhum caso de malária durante o período compreendido entre 2006 e 2010, e somente diagnosticaram-se dois casos de dengue. Não se apresentaram casos
de rubéola nem de sarampo nos últimos 25 anos.
Durante o período 2006-2010, dez pessoas foram
diagnosticadas como soropositivas para HIV. A incidência
diminuiu de 0,43 em 2006 para 0,2 em 2010. Em 2007,
diagnosticou-se um caso de tuberculose, o único durante o
período.

A economia de Montserrat, que é pequena e aberta, dispõe
de poucos recursos naturais. Entre 2006 e 2008, a economia
cresceu. Porém, em 2009 e 2010 reduziu-se devido à crise
econômica mundial. Durante o período de 2006 a 2010, a
inflação continuava sendo menor que 5%. A população sob
a linha da pobreza em 2011 foi 36,0%. Em 2006, a força de
trabalho era de 3.006 pessoas e a taxa de desemprego chegava a 13,7%. O percentual de matrícula na escola primária
foi 99,3% em 2006 e de 96,2% em 2007.

Meio

4,9
36
-72,9
8,7
23,2
0,0

saúde e suas tendências

O país abordou a saúde materna com sucesso. Todas as
grávidas receberam assistência pré-natal e a totalidade dos
partos foi atendida por profissionais capacitados. Todas as
grávidas submeteram-se a exames de detecção de HIV e de
outras doenças sexualmente transmissíveis durante o período de 2007 a 2010. Entre 2006 e 2009, não houve mortes
maternas. De 2006 a 2010, notificaram-se 281 nascimentos.
Em 2006, notificou-se uma morte infantil e outra em 2007.

Conhecimento,

tecnologia e informação

O sistema de vigilância sanitária, modificado em 2008 pelo
Centro de Epidemiologia do Caribe (CAREC), foi atualizado para a produção de dados oportunos sobre as doenças
sob vigilância no Caribe.
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Em relação às atividades de pesquisa e produção
científica realizadas durante
o período 2006-2010, essas
incluíram a Pesquisa Mundial
de Saúde do Escolar (2008) e
a pesquisa de Conhecimentos
Atitudes, Crenças e Práticas
quanto ao HIV entre os estudantes graduados da Escola Secundária de Montserrat
(2006 e 2007).

Estrutura da população por idade e sexo, Monserrat, 1991 e 2011
1991

2011

85+

85+

80-84

80-84

75-79

75-79

70-74

70-74

65-69

65-69

60-64

60-64

55-59

55-59

50-54

50-54

45-49

45-49

40-44

40-44

35-39

35-39

30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14

5-9

5-9

0-4
12

10

8

6

4

2

0

0-4
0

2

PORCENTAGEM

4

6

MULHERES

HOMENS

PRINCIPAIS
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

8

10

12 12

10

8

6

4

2

0

0

2

4

PORCENTAGEM
HOMENS

6

8

10

12

MULHERES

A vida depois da erupção do vulcão

O governo de Montserrat elaborou o Plano de Desenvolvimento Sustentável 2008-2010, no qual se estabelecem dois pilares para fixar a visão de “Uma Montserrat Saudável e Sadia”. O Plano tem por objetivo, em
primeiro lugar, que a população seja próspera e viável,
e em segundo lugar, que conte com um sistema de
atenção em saúde acessível e integral.
Para isso, o Ministério da Saúde e Serviços Comunitários lançou várias iniciativas para examinar e
melhorar a qualidade dos serviços de saúde. As melhorias, que já podem ser apreciadas, incluem maiores
oportunidades de capacitação para os profissionais e
um amplo exame das políticas e diretrizes para a prestação do atendimento.
Por outro lado, estão sendo consideradas outras
melhorias por meio do Plano de Desenvolvimento Estratégico do Ministério da Saúde e Serviços Comunitários e do Projeto de Apoio do Setor da Saúde 20112014, um esforço de colaboração entre os governos
de Montserrat e do Reino Unido. Entre essas melhorias está o fortalecimento dos programas comunitários para que incluam medidas de prevenção e um melhor manejo das doenças crônicas não transmissíveis,
bem como a melhora da atenção prestada às pessoas
idosas. O projeto também proporcionará apoio para
o fortalecimento do marco jurídico dentro do qual se
presta a atenção à saúde.

Apesar das políticas de desenvolvimento do último período,
a pobreza persiste como um problema importante. Junto a
isto, mantém-se o problema de moradia inadequada numa
parte da população. A pobreza se concentra nos menores de
15 anos (45,0%). 25,0% dos chefes de domicílios são pobres.
Montserrat é vulnerável a vários perigos naturais.
Ainda que a ameaça mais grave seja a atividade vulcânica, o território também está sujeito a ventos e ondulações
ciclônicas associadas a furacões e terremotos. Desse modo,
há problemas de saúde ambiental relacionados a cinza vulcânica, que também estão sujeitos a vigilância.
A contínua ameaça do vulcão Soufrière Hills, que começou a entrar em erupção em 1995, limitou efetivamente
as possibilidades de crescimento econômico, já que é difícil
manter a população e a economia em níveis aceitáveis. A
população reside na parte norte da ilha, que é considerada
segura. A atividade vulcânica destruiu a maioria das montanhas e florestas do sul do território. A erosão também é
motivo de preocupação nos lugares onde os terrenos foram
desmatados visando o cultivo.
As principais causas de mortalidade no período 20062010 foram as doenças crônicas não transmissíveis: diabetes
(46 pessoas), cardiopatia isquêmica (33 pessoas), doença hipertensiva (20 pessoas) e doença vascular cerebral (17 pessoas). Houve 24 mortes devido a neoplasias malignas, das quais
cinco por câncer de próstata e cinco por câncer de mama.
Durante o período de 2006 a 2010, o diabetes foi a
principal causa de internação com um total de 307 internados. Além disso, essa doença foi a principal causa de mortalidade, ocasionando 46 mortes. A hipertensão foi a segunda
causa de internação hospitalar com 276 internados.

A aplicação da Pesquisa Mundial de Saúde do Escolar revelou que, aproximadamente, um terço dos estudantes
refere ter sido agredido fisicamente, pelo menos, uma vez.
Montserrat dispõe de uma lei de tratamento mental (2006)
e de um projeto de plano de saúde mental (2002), mas não
tem nenhuma política de saúde mental. Não há hospital
psiquiátrico e os serviços de saúde mental são comunitários. O núcleo do sistema de prestação de serviços de saúde
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mental é composto por duas enfermeiras especializadas na
matéria e um consultor de psiquiatria convidado.
Em 2008, um terço dos estudantes entre 13 e 15 anos,
havia tomado, pelo menos, uma bebida alcoólica, um dia ou
mais, durante o mês prévio à pesquisa. Por outro lado, 28%
dos estudantes indicaram que haviam ficado ébrios uma
ou mais vezes na sua vida. Aproximadamente 16,4% (8,3%
meninos e 23,9% meninas) haviam considerado o suicídio
durante os 12 meses anteriores à pesquisa.
Dado ao tamanho reduzido de sua população, o território tem um sistema de atenção primária em saúde eficaz, mas
os estabelecimentos e serviços de atenção à saúde secundária
e terciária ainda são inadequados. Assim, um dos objetivos do
Plano de Desenvolvimento Sustentável 2008-2020 de Montserrat é garantir o acesso à atenção à saúde nos níveis secundário e terciário a preços viáveis para 2020. Atualmente, quando
os pacientes precisam de atenção em saúde terciária ou testes
diagnósticos especializados são enviados ao exterior. Entre
2006 e 2010, enviou-se um total de 58 pessoas ao exterior.
A situação dos recursos humanos constitui um problema importante para os serviços de saúde. A escassez ou
falta de profissionais da saúde gera graves problemas para o
setor. A pequena quantidade de população não permite que
se tenha trabalho suficiente para manter as aptidões ou proporcionar pessoal suficiente para substituir os trabalhadores.
Montserrat não conta com nenhum programa formal
de pesquisa em temas de saúde e são diversos os fatores que

influem na geração de informação no setor da saúde. O território carece de um plano estratégico de informação em
saúde para coordenar a produção, a análise, a difusão e o
uso dos dados.
Apesar das conquistas já obtidas, Montserrat continua avançando para melhorar o estado de saúde da população. Embora se tenha realizado avanços quanto às doenças
transmissíveis, é necessário enfatizar as doenças crônicas,
como diabetes e hipertensão, e estabelecer medidas para
enfrentar os fatores de risco (o consumo de tabaco, falta de
atividade física e obesidade). Ligado a isso deve-se considerar que a população de Montserrat está envelhecendo, o que
tem consequências para a prestação dos serviços de saúde,
bem como para o custo de tratamento e a necessidade de
sistemas de apoio.
Vários fatores gerarão um aumento dos custos em
saúde, entre eles, o uso de novas tecnologias, a melhoria
dos estabelecimentos de saúde e a adoção de medidas para
atrair e reter os profissionais da saúde. Além disso, um
dos objetivos estipulados é melhorar o acesso aos serviços
de atenção em saúde secundários e especializados. Finalmente, precisa-se de estratégias que permitam conseguir
fundos para o setor da saúde e melhorar a sua eficiência.
A reorientação para a promoção da saúde e a colaboração
será de grande importância para melhorar a saúde dos habitantes de Montserrat.
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Nicarágua

A Nicarágua encontra-se na América Central e faz fronteira ao norte com Honduras e ao sul com a
Costa Rica. Tem uma superfície total de 130.373,47 km² dividida em três regiões geográficas: a região
do Pacífico (15,2% do território e 54% da população), Central (28,4% do território e 32% da população) e Atlântica (56,4% do território e 14% da população). A Nicarágua é uma república democrática,
participativa e representativa, com quatro poderes: Legislativo (unicameral), Executivo, Judiciário e
Eleitoral. Sua capital é Manágua e a divisão político-administrativa inclui 15 departamentos, duas regiões autônomas e 153 municípios.

NICARÁGUA

A Constituição política estabelece que a Nicarágua “é
uma república democrática, participativa e representativa”.
Atualmente, o país atravessa processos de garantia de paz,
fortalecimento da democracia, exercício de liberdades públicas e estabilização econômica. A democracia é jovem e
se manifesta por meio do desenvolvimento de instituições
ou organizações públicas e privadas. O país desenvolveu
uma política de saúde que promove a abordagem multissetorial dos riscos e dos problemas de saúde, ampliando a
cobertura de maneira gratuita e/ou melhorando a qualidade dos serviços.

Indicadores básicos selecionados, Nicarágua,
2006-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2009)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007-2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2006)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

precoce. Entre 2000 e 2009, registraram-se 996 mortes relacionadas a gravidez, parto e puerpério. Em 2010, registraram-se 89 mortes maternas; a taxa de mortalidade materna
diminuiu de 90 por 100.000 nascidos vivos em 2006 para
64,7 em 2010.
A desnutrição infantil crônica em menores de cinco
anos diminuiu de 25,8% para 21,7%, entre 2001 e 2006.
Entre 1998 e 2006, a taxa de mortalidade em menores de
cinco anos de idade caiu de 72 para 35 por 1.000 nascidos
vivos, enquanto que a taxa de mortalidade infantil baixou
de 58 para 29 por 1.000 nascidos vivos. Entre 2007 e 2009,
registrou-se uma redução de 8% das mortes de menores de
cinco anos (de 2.249 para 2.068) e de 9,13% das mortes de
menores de um ano (de 1.947 para 1.759).
A malária está em fase de pré-eliminação e se encontra em preparação a certificação de municípios livres de
transmissão da doença. O índice parasitário anual passou de
0,56 por 10.000 habitantes em 2006 para 0,10 por 10.000
em 2010. Em 2010, a taxa de mortalidade por dengue foi
0,15 por 100.000 habitantes e a letalidade por dengue grave
foi 26%.
Entre 2006 e 2010, não se notificaram casos de poliomielite, difteria, sarampo nem rubéola.

ambiente e segurança humana

Em 2004, dispunham de água potável 95,1% dos domicílios
das áreas urbanas e 48,5% dos domicílios das áreas rurais.
Em 2008, a cobertura aumentou para 98% nas áreas urbanas e 68% nas rurais. Em 2008, 63% das moradias das áreas
urbanas tinham acesso a saneamento. Em 2007, a cobertura
de coleta de resíduos atingia 66% dos domicílios urbanos e
35% dos rurais.

A

0,6
0,8
98
70,8

e desigualdades em saúde

A população do país pertencente a povos indígenas ou a comunidades étnicas é de 8,6%. Há 10 povos indígenas: seis na
região do Atlântico e quatro na do Pacífico, centro e norte
do país, cujos indicadores sociais e de saúde refletem maior
vulnerabilidade e risco do que para o restante da população.
No período 2006-2010, o analfabetismo diminuiu
3,4%, ainda que o analfabetismo na população indígena
maior de 10 anos alcance 25%. A taxa líquida de escolaridade primária aumentou de 86,4% em 2006 para 92,8%
em 2010. A educação inicial formal aumentou de 55,3% em
2007 para 56,1% em 2010.
Em 2010, a população ativa aumentou em 290.138
pessoas em relação a 2009 (65% para as mulheres e 35% para
os homens). De 2005 a 2009, a pobreza extrema diminuiu
2,6% e a pobreza geral 5,8%. Em 2009, a população pobre era
de 44,7%, a qual se distribuía em 35% de pobres e 9,7% de
indigentes. A pobreza geral nas zonas rurais chegava a 67,8%.

Meio

5,9
44,7
96,6
74,5
4,9
29
64,7

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O país dispõe de uma política sanitária nacional que promove o tratamento multissetorial dos riscos e problemas
de saúde. Essa política define a ampliação da cobertura de
maneira gratuita e a melhoria da qualidade dos serviços, por
meio da aplicação do Modelo de Saúde Familiar e Comunitário e do Modelo de Participação Cidadã. O Plano Nacional de Desenvolvimento Humano (2008-2012) e a Política

saúde e suas tendências

No período 2006-2010, houve redução de doenças infectocontagiosas, problemas materno-infantis e mortalidade
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Nacional de Saúde (2007–
Estrutura da população por idade e sexo, Nicarágua, 1990 e 2010
2011) estabelecem a amplia1990
2010
ção da cobertura e a melhoria
da qualidade dos serviços de
saúde. O Plano Nacional de
Saúde (2004–2015) objetiva
garantir o direito e o acesso
equitativo, universal e gratuito aos serviços públicos de
saúde.
O orçamento anual cresceu um terço (33,5%)
entre 2006 e 2010, atingindo
US$ 186,8 milhões. Destacase que 64,2% corresponderam a rendas do tesouro, 11,8%
às doações, 9,2% à amortização da dívida junto ao Banco
O Plano Nacional de Saúde 2004-2015
Mundial; 7,8% à amortização da dívida junto ao Clube de
O Plano Nacional de Saúde é o instrumento que guia
a implementação da Política Nacional de Saúde para o
Paris e 2,2% à amortização da dívida junto ao Banco Inteperíodo 2004-2015. O Plano parte de uma análise de
ramericano de Desenvolvimento.
situação que permitiu definir as prioridades em saúde
Em 2010, o Ministério de Saúde dispunha de 27.294
e os desafios que deve atender o setor, estabelecendo
trabalhadores. Para cada 10 mil habitantes, nesse ano havia
os resultados que se espera atingir e os esforços que
5,6 médicos, 4,4 enfermeiros e 6,4 auxiliares de enfermadevem ser feitos durante o período, os quais operaciogem. As vagas para a formação de médicos especialistas aunalmente estão detalhados em estratégias e intervenmentaram de 50 em 2006 para 300 em 2010.
ções que executarão as instituições e organizações do
setor e do sistema de saúde.
A Política Nacional de Medicamentos promove o
O Plano Nacional de Saúde 2004-2015 define as
acesso gratuito aos medicamentos essenciais e a utilização
metas que se espera atingir quanto à situação de saúde
de genéricos, de acordo com o Plano Estratégico Nacional
da população, as quais correspondem com as metas do
para o uso racional dos medicamentos. Em 2010, as farmáPlano Nacional de Desenvolvimento, os Objetivos do
cias no país totalizavam 1.563.
Milênio e as metas expressas na Estratégia Reforçada
de Crescimento Econômico e Redução da Pobreza. As
premissas centrais da seleção das estratégias e interConhecimento, tecnologia e informação
venções do Plano Nacional de Saúde derivam de três
âmbitos específicos: o marco jurídico do setor saúde,
Atualmente, a principal fonte de acesso à informação é a
a Política Nacional de Saúde 2004-2015 e um amplo
Biblioteca Nacional de Saúde. Fizeram-se progressos na
processo de consulta aos atores que têm incidência
consolidação da Biblioteca Virtual de Saúde com a finalino setor saúde, permitindo fortalecer o foco setorial
dade de melhorar o acesso à informação.
e intersetorial que deve caracterizar a abordagem da
situação da saúde.
Em 2007-2008, entrou em funcionamento um centro
de alta tecnologia. Em 2010, equiparam-se seis novos hospitais de atenção primária e 14 hospitais departamentais ou
As más condições de moradia afetam 71% dos miskitos e
de referência nacional.
82% dos sumos, em comparação com 65% em nível nacioOrganizou-se um projeto-piloto de conectividade
nal. A aglomeração de moradias afeta 62% dos miskitos,
para a interligação de 45 locais (sedes departamentais, hospitais e centros de saúde municipais) de regiões afastadas.
em comparação com 38% para o indicador do país. Não
têm fornecimento de energia 62% dos miskitos, 90% dos
mayagnas e 100% dos ramas, em comparação com 28% em
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
nível nacional. 47% dos miskitos não têm vias acessíveis no
inverno, em comparação com 27,3% para o país.
Existem desigualdades associadas aos determinantes de
A perda de florestas é estimada em 70.000 hectares
saúde que afetam particularmente as comunidades étnicas.
anuais. 59% dos domicílios utilizam lenha para cozinhar, o
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que representa um consumo anual de dois milhões de metros cúbicos de lenha. A maior reserva de florestas e biodiversidade, Bosawas, perdeu 32% de sua cobertura florestal
entre 1987 e 2010, devido à falta de uma política agrária
que financie alternativas de produção agrícola e limite à
migração de camponeses em busca de terras férteis para o
cultivo de produtos básicos.
O país está sujeito a desastres naturais de grande custo econômico, material e de vidas humanas. Entre 1990 e
2009, os danos econômicos causados pelos desastres ocorridos na Nicarágua foram de US$ 2,746 bilhões. Durante
esse período, registraram-se 61 eventos, afetando 3,5 milhões de pessoas e produzindo 17.000 mortes.
As neoplasias malignas, a doença isquêmica do coração, as doenças vasculares cerebrais, o diabetes e a insuficiência renal crônica são doenças com alta carga de mortalidade, sensíveis à prevenção do óbito precoce, constituindo
as principais causas de morte no país.
Entre 2007 e 2010, as doenças crônicas causaram
44% das 72.862 mortes registradas (51% em homens). No
referido período registraram-se 18.090 mortes por doenças cardiovasculares. A doença isquêmica aumentou 11%,
as doenças vasculares cerebrais 15%, a doença hipertensiva 13% e a insuficiência cardíaca 3%. No mesmo período
notificaram-se 5.673 mortes por diabetes, das quais 69%
foram na faixa etária de 60 anos ou mais, 57% em mulheres e 79% em zonas urbanas. Durante o mesmo período,
notificaram-se 9.042 mortes por câncer (53% em mulheres,
57% em maiores de 60 anos e 38% na faixa etária de 20 a
59 anos).
Persiste grande a desnutrição infantil crônica em
menores de cinco anos do setor rural (é o dobro), há 3,4
vezes maior risco de desnutrição nos nascidos de mães
com três anos ou menos de educação e é seis vezes maior

no quintil mais pobre quando comparado ao quintil de
maior renda.
A taxa de incidência da infecção por HIV aumentou
de 7,6 por 100.000 habitantes em 2006 para 16,2 em 2010.
Por outro lado, entre 2005 e 2009, o número de exames de
HIV aumentou de 59.995 para 123.547 e a proporção de
crianças e adultos em tratamento antirretroviral passou de
44% em 2007 para 65% em 2009.
Os acidentes e violências continuam sendo um problema relevante de saúde pública. Em relação a causas externas,
em 2006-2010, registraram-se 107.587 acidentes de trânsito,
2.680 mortes e 24.678 lesões. Nesse período, os acidentes de
trânsito aumentaram 55%, as lesões 56% e as mortes 21%.
A morbimortalidade por causas associadas à gravidez,
parto e puerpério, bem como as mortalidades neonatal e
infantil devem ser uma prioridade. Ainda quanto às causas
de mortalidade, merecem destaque aquelas relacionadas à
violência de qualquer tipo, aos suicídios e aos acidentes de
trânsito. Existe um perfil epidemiológico de elevada complexidade, que precisará de intervenções multissetoriais efetivas.
O setor da saúde, atualmente, apresenta uma organização e funcionamento com elevada fragmentação, uma
rede de estabelecimentos com importantes limitações quanto à estrutura e processos, e um sistema de informação no
qual o sub-registro é uma constante. Tudo isso afeta a capacidade do Ministério da Saúde e limita sua função gestora.
Persistem, ainda, dificuldades de acesso à informação
e às comunicações virtuais na saúde em várias zonas do país.
O principal desafio para o país é a consolidação e o
fortalecimento de uma democracia participativa, que favoreça o atual modelo econômico-produtivo, e permita manter o apoio político e financeiro nas atividades direcionadas
aos setores sociais postergados, em especial, em matéria de
educação e saúde.
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A República do Panamá localiza-se na América Central e se limita com a Colômbia, Costa Rica, o
Mar do Caribe e o Oceano Pacífico. Tem uma extensão de 75.517 km2 num território montanhoso
cortado pelo canal do Panamá, que permite a comunicação fluvial entre as costas dos oceanos Atlântico e Pacífico. O governo é unitário, republicano e democrático. A capital é a Cidade do Panamá e
sua divisão político-administrativa inclui nove províncias, cinco comarcas indígenas (três com status de
província), 75 distritos e 621 municípios (dois deles comarcais).

PANAMÁ

O Panamá classifica-se como um país de renda média-alta,
com um importante desenvolvimento econômico associado ao canal transoceânico entre o Atlântico e o Pacífico,
atualmente em expansão. Contudo, há problemas na distribuição da riqueza que se associam às desigualdades em
saúde. Além disso, o país começa a apresentar uma dinâmica populacional similar à de países desenvolvidos: uma
proporção maior de adultos e idosos e uma diminuição da
população jovem. Há uma redução da mortalidade evitável, como a materno-infantil, e um crescente predomínio
de doenças crônicas, excetuando-se as comarcas indígenas,
onde as doenças infecto-parasitárias permanecem como as
principais causas de morte.

Indicadores básicos selecionados, Panamá, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2008)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 h (2009)
Leitos por 1.000 h (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Políticas

e sistemas de proteção social e de

saúde

O Panamá destina um importante percentual do Produto
Interno Bruto (PIB) para a saúde, o qual apresenta uma
tendência crescente: 8,4% em 2006, 8,6% em 2008 e 10,5%
em 2010. Embora o gasto direto das famílias tenha baixado entre 2006 e 2010, continua sendo alto (30,7% em
2010). Entre 2006 e 2009, o gasto público em saúde manteve-se em 5%, representando 14% do gasto público total.
Em 2010, 77,8% do gasto público em saúde destinou-se a
financiar a seguridade social. O investimento per capita do
Estado foi de US$ 962.
O modelo de atenção primária à saúde individual,
familiar, comunitário e ambiental foi formulado em 2010,
dentre seus objetivos está o de investir recursos em infraestrutura e profissionais de assistência à saúde, facilitando o
acesso de população indígena e em zonas afastadas.
Em 2010, o Ministério da Saúde iniciou a construção
e a equipagem de sete hospitais e 35 estabelecimentos de
atenção primária em saúde inovadores, com os objetivos de:
estabelecer forma assistencial inovadora, expandir a cobertura assistencial e melhorar o acesso dos diversos grupos da
população à atenção à saúde.
Em 2009, havia 4.904 médicos no país (um para cada
704 habitantes); esses se concentram na Cidade do Pana-

ambiente e segurança humana

Em 2010, em média 91,8% das moradias recebia água própria para o consumo humano, por meio de aquedutos e
94,5% dispunha de serviços sanitários, diferentemente da
população indígena onde persistem baixas coberturas.
Existe uma Política Nacional de Gestão Integral em
Caso de Desastres para enfrentar de forma efetiva as frequentes emergências e desastres ocorridos no país, prevenindo e/ou mitigando seus efeitos na população.

A

1,4
2,2
84
96

áreas com taxas de mortalidade infantil muito acima do valor nacional. A taxa de morbidade por malária diminuiu de
50,6 por 100.000 habitantes em 2006 para 11,9 em 2010.
De 2006 a 2010, notificaram-se 18.987 casos de dengue,
com uma taxa de letalidade de 10,6%. A taxa de incidência
de tuberculose diminuiu de 52,7 por 100.000 habitantes em
2006 para 40,5 em 2010.

Em 2008, a população vivendo abaixo da linha de pobreza
era de 32,7%. No período 2003-2008, reduziu-se tanto a
pobreza geral (4,1%) como a pobreza extrema (2,2%). A
esperança de vida ao nascer era 75,3 anos em 2006 e 75,8
em 2009. O analfabetismo diminuiu de 7,6% em 2000 para
5,4% em 2010. A população indígena representa aproximadamente 12% da população total, e os afrodescendentes
correspondem a 9,2%. A população urbana é 64,4% do total. Em relação à ocupação, os homens possuem uma taxa
de participação na atividade econômica de 66,6%, em comparação com 37,0% das mulheres.

Meio

3,4
32,7
94,6
75,8
4,5
11,9
24,9

saúde e suas tendências

A taxa de mortalidade materna caiu de 83,6 por 100.000
nascidos vivos em 2006 para 24,9 por 100.000 em 2010,
mas nas comarcas indígenas registraram-se taxas de 90 por
100.000. A mortalidade infantil caiu de 14,8 por 1.000 nascidos vivos em 2006 para 11,9 por 1.000 em 2010, mas há
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má, onde há 2.561, um pouEstrutura da população por idade e sexo, Panamá, 1990 e 2010
co mais da metade de todos
1990
2010
os médicos para um terço da
população total do país. Em
2008, na Cidade do Panamá havia 32,3 médicos por
10.000 habitantes, enquanto
que na província de Darién
havia somente 5,7 médicos
por 10.000 habitantes.
O país dispõe de uma
Política Nacional de Medicamentos, que objetiva garantir
o acesso a medicamentos de
qualidade, com critérios de bioequivalência e intercambialidade, funcionado como um mecanismo de redução dos
Construção dos Centros de Atenção Primária
de Saúde Inovadores
custos. Nesse marco constituiu-se a Comissão Nacional SeOs Centros de Atenção Primária de Saúde Inovadores
torial de Farmacovigilância.
(MINSA CAPSi) são instalações do Ministério da Saúde do primeiro nível de atenção, que possuem maior
Conhecimento, tecnologia e informação
grau de complexidade. Neles busca-se desenvolver
novos modelos de instalações, incorporando recursos
O Ministério da Saúde colocou em funcionamento o Hoshumanos e tecnologia de informação e comunicação
(TiC’s) de tal modo a facilitar para a população uma
pital Virtual, que presta serviço de telerradiologia pelo qual
atenção integrada à rede de serviços regional e navários hospitais mantêm-se interligados via Web para a
cional.
consulta e o diagnóstico por imagens.
A criação desses centros sustenta-se no cumpriO país possui um Plano Estratégico Nacional de Cimento dos critérios de renovação da atenção primáência, Tecnologia e Inovação 2010-2014. A pesquisa técria em saúde, que busca melhorar a acessibilidade e a
nico-científica rege-se pelo Sistema Nacional de Pesquisa,
operatividade dos serviços, com base na satisfação das
necessidades sentidas e demandas priorizadas.
encarregado de promover a pesquisa por meio de ações que
O marco da iniciativa situa-se na Estratégia Renolevem ao aumento do número e da qualidade dos pesquivada
de Atenção Primária em Saúde, de acordo com
sadores, que trabalham no desenvolvimento científico e
o modelo de atenção individual, familiar, comunitária e
tecnológico, bem como do número de centros de pesquisa
ambiental desenvolvido pelo Ministério da Saúde em
públicos e privados.
2010, no Plano Estratégico de Governo e no Decreto
Progressivamente, o país incorporou ferramentas de
Executivo nº 531, de julho de 2009, com o qual se
inicia a construção e a equipagem de sete hospitais
gestão da informação para a atenção à saúde. Dispõe-se do
e 35 estabelecimentos de atenção primária em saúde
sistema de fichas técnicas para consultas sobre produtos
inovadores.
para a saúde humana.
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necessidade. A pobreza afetava 17,7% da população urbana,
50,7% da rural e 96,3% da indígena.
A esperança de vida nas comarcas indígenas é entre sete
e nove anos menor que no restante do país. Na comarca de
Emberá foi de 66,2 anos em 2007 e 66,9 anos em 2009, e na
comarca Ngäbe-Buglé de 68 anos em 2007 e 68,6 em 2009.
Entre 2007 e 2010, ocorreram 892 eventos geradores
de emergências e desastres. Os estados de emergência nacional por inundações e deslizamentos que ocorreram em
dezembro de 2008 e dezembro de 2010, provocaram perdas

As projeções demográficas permitem estimar que, nos próximos 50 anos, com o processo de envelhecimento paulatino da população, o grupo de 65 anos ou mais de idade
representará 17% da população, implicando maior necessidade e demanda de assistência social e de atenção à saúde.
Existem importantes desigualdades associadas aos
povos originários e a ruralidade. Proteger essas populações
com os programas nacionais de saúde é um desafio e uma
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humanas e de infraestrutura em saúde e, pela primeira vez,
o fechamento temporário do Canal do Panamá.
Somente na Cidade do Panamá produz-se diariamente de 900 a 1.200 toneladas de lixo. Em 2010, a maioria
dos locais de depósito de resíduos do país não cumpria com
os requisitos mínimos dos aterros sanitários controlados.
As terras secas e degradadas ocupam 27% do território nacional e nelas vive aproximadamente meio milhão de
pessoas, a maioria em pobreza ou pobreza extrema. Essas
terras abrangem cinco províncias e uma comarca indígena.
O aumento da extensão das áreas protegidas de 34,3% em
2006 para 38,7% em 2009 constitui um esforço pela conservação das florestas.
Mesmo considerando-se que o nível de saúde progrediu de maneira notável nas últimas décadas, observa-se que
persistem grandes desigualdades nas condições de saúde e
no acesso aos serviços de saúde, especialmente em detrimento das populações rurais e indígenas. Os níveis de desnutrição diminuíram, mas nas áreas indígenas, de pobreza
extrema, a desnutrição tende a aumentar. A deficiência de
peso para a idade afeta 12,4% dos menores de cinco anos e a
de peso para o tamanho afeta 62,0%; valores que são o triplo
da prevalência nacional. O crescimento inadequado no grupo de menores de cinco anos é importante, porém ocorre de
forma mais aguda dos 12 a 24 meses. Segundo o padrão de
referência da OMS, as crianças indígenas de cinco anos têm
9,2 centímetros a menos de estatura que os da área urbana e
6,9 centímetros a menos que os da área rural.
As doenças do aparelho circulatório constituem a principal causa de morte na grande maioria das províncias. Em
2009, a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório foi 45,51 por 100.000 habitantes. A taxa de mortes
por tumores malignos mostrou poucas variações (24,64 por
100.000 habitantes em 2007 e 24,33 em 2009). A incidência
de diabetes em 2009 foi 157,5 por 100.000 habitantes.
O país destina um percentual significativo do PIB
para a saúde, contudo, o gasto direto das famílias continua
alto e o gasto social em saúde reduziu-se. O setor público
de saúde atende 90% da população, mas a concentração de

estabelecimentos, serviços e recursos humanos nas áreas urbanas faz com que sua distribuição seja iniquitativa e que a
população indígena e aquela que habita em zonas afastadas
tenham um acesso limitado à atenção à saúde.
Ainda que se esteja expandindo a rede assistencial do
setor público vinculada ao Ministério da Saúde e à Caixa do Seguro Social, persiste uma distribuição iniquitativa
dos estabelecimentos e dos recursos humanos, que se concentram nos centros urbanos, bem como a segmentação da
carteira de serviços. Essas duas entidades mantêm subsídios
cruzados, duplicam sua oferta, competem entre si e não há
uma clara separação de funções, o que provoca iniquidade,
enfraquecimento da função gestora e aumento dos custos.
Nas comarcas indígenas dispõe-se de serviços ambulatoriais com um rol básico de ações que possuem adequação
cultural incipiente. Não obstante, a população indígena e a
que habita em zonas afastadas não têm acesso aos serviços
devido a barreiras econômicas e geográficas, mas, principalmente, por falta de infraestrutura e pessoal técnico disponível.
A disponibilidade de recursos humanos qualificados
e de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades
de ciência, tecnologia e inovação é bastante limitada. O país
investe 0,26% do PIB em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e conta com somente 476 pesquisadores que trabalham em tempo integral. Esses são valores baixos mesmo no
contexto latino-americano, no qual o investimento médio
em pesquisa, desenvolvimento e inovação é 0,7% do PIB.
No futuro, com a execução do Plano Estratégico de
Governo 2010-2014, poderia se dar um passo importante
para a redução das desigualdades em saúde. Esse Plano tem
dois eixos prioritários: a formação de capital humano para
o desenvolvimento e a inclusão social. O eixo de inclusão
social abrange a redução da má nutrição, a expansão dos
sistemas de abastecimento de água potável, o aumento da
cobertura e melhora da qualidade dos serviços básicos de
saúde, o acesso a uma moradia digna, o estabelecimento de
um sistema de transporte público seguro e eficiente, a aplicação de medidas preventivas para a segurança cidadã e o
fortalecimento do sistema de proteção social.
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Paraguai
O Paraguai localiza-se no centro e sudeste da América do Sul, fazendo fronteira com Argentina, Bolívia e Brasil. Tem uma extensão de 406.752 km2 com duas regiões naturais diferentes: a Região Leste,
que abrange quase 40% do território nacional – com importantes recursos hidrográficos e terras
cultiváveis –, e aonde vivem 97% da população; e a Região Oeste, o Chaco, com 60% do território nacional e que alberga os 2% restantes da população. O Paraguai não possui costas marítimas, mas tem
comunicação fluvial com o oceano Atlântico através dos rios Paraguai e Paraná. A capital é Assunção
e sua divisão político-administrativa inclui 17 departamentos, municípios e distritos.

PARAGUAI

Durante o período 2006-2010, o Paraguai obteve
uma melhora contínua na situação social e econômica da
população. Em 2009, o governo apresentou “Paraguai para
Todos e Todas: Proposta de Política Pública para o Desenvolvimento Social 2010-2020”, uma iniciativa que articula
11 programas emblemáticos, que têm quatro eixos principais: qualidade de vida, inclusão social, crescimento econômico sem exclusões e gestão por resultados. Na saúde realizaram-se importantes reformas administrativas em resposta
ao plano de desenvolvimento, as quais melhoraram o acesso
e cobertura dos serviços no último tempo.

Indicadores básicos selecionados, Paraguai, 20082010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
6,4
Pobreza (%) (2009)
35,1
Taxa de alfabetização (%) (2010)
94,7
Expectativa de vida ao nascer (anos) (2010)
72,4
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
5,5
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009) 15,4
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
125,3
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
1,3
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
1,3
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
72
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)
93,1

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

A

e desigualdades em saúde

Na última década, o desemprego diminuiu chegando em
2010 a 5,7%. Entre 2003 e 2008, emigraram 256.000 paraguaios (quase uma em cada 10 pessoas da população economicamente ativa).
A iniciativa governamental “Paraguai para Todos e
Todas: Proposta de Política Pública para o Desenvolvimento Social 2010-2020”, formulada em 2009, inclui entre seus
principais programas o desenvolvimento das unidades de
saúde da família, o abastecimento de água e saneamento
e a segurança alimentar, que contribuem, direta ou indiretamente, para melhorar as condições de vida e de saúde da
população.
O país tem alto potencial de produção de alimentos. Em
2010, os setores da agricultura e da pecuária contribuíram para
o crescimento do PIB com 47,0% e 8,5%, respectivamente.
Considerando-se o alto nível de desnutrição crônica (baixa estatura para a idade), que em 2009 afetou 13,7% dos menores
de cinco anos de idade e 41,7% dos indígenas, criou-se o Plano
Nacional de Soberania e Segurança Alimentar, cujo objetivo
é dar resposta às condições de vulnerabilidade e aos elevados
índices de desnutrição e má nutrição.

Meio

saúde e suas tendências

No período 2006-2010, houve melhora nas condições de
saúde, destacando-se a redução da mortalidade infantil
(15,4 por 1.000 nascidos vivos em 2009).
Num período de 11 anos (2000-2010) conseguiu-se
a redução de 99,6% do número de casos de malária e de
95,0% da taxa de incidência (índice parasitário anual) por
1.000 habitantes (de 0,79 em 1990 para 0,004 em 2010).
O Paraguai está a caminho da eliminação da transmissão
autóctone de malária. A incidência de todas as formas de
tuberculose reduziu-se de 38,4 por 100.000 habitantes em
2005 para 32,8 em 2010.
A taxa de incidência de infecção por HIV em 2009
foi de 15,1 por 100.000 habitantes. De 2005 a 2010, a
relação homem/mulher manteve-se estável e 47% das mulheres que acessaram os serviços de saúde durante a gravidez integraram o programa de prevenção da transmissão
do HIV.

Políticas

e sistemas de saúde e de proteção

social

No período 2005-2009, o gasto total em saúde teve um
aumento anual progressivo, passando de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 a 8,5% em 2009 (média
anual: 7,6%). O gasto privado em saúde durante o mesmo
período foi em média 4,6% do PIB, enquanto que o gasto público em saúde foi de 3,1%. A isenção de tarifas para
procedimentos e serviços em estabelecimentos de saúde da
rede do Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social, a
partir de agosto de 2008, juntamente com a estratégia de
combate à pobreza, reduziram o gasto direto das famílias
com a atenção à saúde.

ambiente e segurança humana

A proporção da população com acesso à água potável em
2009 era de 77,7% em áreas urbanas e 59,0% nas rurais.
Em 2011, aprovou-se a construção de um aqueduto a partir
do rio Paraguai até a zona central da referida região, para
fornecer água potável. A população que acessava a rede de
esgoto sanitário era 8,5% (16,3% nas zonas urbanas e 0,3%
nas rurais). Em 2010, a população que tinha serviços de disposição de resíduos sólidos por coleta atingia 39,2%.
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Em 2008, criou-se a
Estrutura da população por idade e sexo, Paraguai, 1990 e 2010
Direção Geral de Gestão de
1990
2010
Insumos Estratégicos, com o
objetivo de garantir a eficiência da gestão da provisão de
insumos e dispositivos médicos, bem como do acesso aos
medicamentos e insumos. Estabeleceu-se a lista nacional
de medicamentos essenciais
e estão em operação iniciativas para o uso racional dos
medicamentos e o formulário
terapêutico nacional.
Desde 2008, aumenO Sistema de Saúde Único num Paraguai para
tou o trabalho intersetorial na prevenção das doenças não
todos e todas
Na Proposta de Política Pública para o Desenvolvitransmissíveis, integrando a atenção primária em saúde aos
mento Social 2010-2020, também conhecido como
outros níveis assistenciais e à comunidade.
Paraguai para Todos e Todas, um dos eixos centrais é
O país promove a construção de hospitais seguros
a qualidade de vida da população e o acesso à saúfrente a situações de desastre, e considera o índice de segude. É por isso que a primeira proposta (Objetivo 1.1),
rança hospitalar como uma ferramenta de avaliação tanto
do referido documento refere-se a “implementar um
estrutural como funcional.
Sistema Nacional de Saúde único, universal, integral,
includente e solidário com equidade e participação
No final de 2010, apresentou-se ao Congresso Naciosocial”. Com a implementação do Sistema Nacional de
nal um projeto de carreira em saúde elaborado com ampla
Saúde único e integrado, aspira-se a um modelo de asparticipação do setor de saúde.
sistência sanitária, universal, integral e equitativa; com
Nos últimos anos, iniciou-se um processo de ordenaacesso em igualdade de oportunidades e tratamento
mento dos centros de doação de sangue, com o objetivo de
para todos e todas, com ampla participação social,
aumentar as doações e garantir o acesso a sangue seguro.
includente e solidária, e que evite gastos diretos das
famílias com a saúde.
O sistema busca dar ênfase à eliminação das barConhecimento, tecnologia e informação
reiras econômicas para usufruir dos serviços de saúde
no momento que a população precise, agindo, pois,
O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social coorcomo um fator de luta contra a pobreza. Além disso,
dena o fortalecimento e realinhamento do Sistema de Ino Sistema busca priorizar o desenvolvimento das Reformação na Saúde (SIS). Para isso, elaborou-se o Plano
des de Atenção Primária e Especializada e fomentar a
participação cidadã em torno das Unidades de Saúde
Estratégico 2007-2011, que incorpora uma nova política
da Família.
de gestão da informação e de tecnologia da informação e
comunicação (TIC).
Em 2007, o número de publicações científicas era
muito baixo em relação ao resto do Cone Sul. Por isso,
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
entre 2007 e 2011, a pesquisa e inovação na saúde foram
estimuladas a partir do Conselho Nacional de Ciência e
Aproximadamente, um em cada quatro domicílios tem a
Tecnologia. O setor de saúde é o que tem o maior número de publicações internacionais e está representado
presença de, pelo menos, um idoso entre seus membros. No
por 104 profissionais, que constituem 23% do total dos
futuro, deverá ser enfrentado o desafio que significa o aumento da proporção de população de 60 anos ou mais, que
pesquisadores. Em 2010, o Ministério da Saúde Pública e
se estima passará de 7,1% no ano 2000 para 11,6% em 2025
Bem-estar Social lançou a Política Nacional de Pesquisa
e para 18,5% em 2050.
para a Saúde.
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PARAGUAI

Em 2009, pouco mais de um terço da população paraguaia era pobre (35,1%, chegando a 49,8% na área rural)
e 18,8% vivia em extrema pobreza (32,4% na área rural).
Entre 2005 e 2006, a pobreza total subiu de 38,6% para
43,7%, mas a partir de então se reduziu continuamente até
2009, principalmente nas áreas urbanas.
Em 2010, a taxa de analfabetismo foi de 5,3% (3,5%
na população urbana e 8,1% na rural); o analfabetismo nos
homens era 4,6% (3% na área urbana e 6,8% na rural) e
nas mulheres 5,9% (3,9% na área urbana e 9,5% na rural).
Aproximadamente 2% da população total são indígenas e
91,5% dela vivem em zonas rurais.
Em 2010, estimava-se um déficit de 99.000 moradias
(73% nas zonas urbanas) e a necessidade de melhorar ou
ampliar outras 705.000 (54% nas zonas rurais). Um por
cento dos proprietários concentra 77% das terras cultiváveis
e 40% dos agricultores, que possuem de 0 a 5 hectares, dispõem de somente 1% das terras agrícolas. A maior parte da
sociedade paraguaia considera que a reforma agrária continua sendo um tema pendente.
Entre 1945-2000, a superfície florestal na região leste do país diminuiu de 55% para 5% da superfície total
da região. O uso massivo de lenha e carvão vegetal para
consumo doméstico (43,4%) influiu nisso de maneira importante.
Os incêndios e as secas são os principais desastres que
afetam ciclicamente o Paraguai; entende-se que as mudanças climáticas aumentam a ocorrência de tais eventos. Entre
2007 e 2010, o governo nacional teve que mobilizar recursos para atender os efeitos das secas que afetaram a região
de El Chaco.
A mortalidade materna permaneceu alta e estável nos
últimos anos, com uma taxa de 125,3 mortes por 100.000
nascidos vivos em 2009, motivo pelo qual continua sendo
um problema de enfrentamento inadiável. Um terço das
mortes maternas ocorreu devido a complicações de abortos
inseguros (praticados em condições perigosas).
No Paraguai, as doenças não transmissíveis ocasionam
a maior parte das mortes. Em 2011, a hipertensão arterial
afetava 32,2% da população (37,9% nas mulheres). Quanto
à morbidade, o diabetes afetava 9,7% (11% nas mulheres) e
o colesterol elevado para 21,5% (23,1% nas mulheres).
Em 2009, a taxa de mortalidade por doenças do sistema circulatório foi 111,5 por 100.000 habitantes; por tumores foi 56,0 e por causas externas 49,2. A mortalidade
por doenças infecciosas foi 35,1 por 100.000. Em 2009,
quanto a anos de vida potencialmente perdidos, as causas

externas ocuparam o primeiro lugar para o total da população e entre os homens.
Nos homens, no período 2006-2009, a doença isquêmica do coração ocasionou 10,2% das mortes, seguida pelas
doenças vasculares cerebrais (9,5%) e acidentes de transporte terrestre (7,4%). Nas mulheres, o primeiro lugar foi ocupado pelas doenças vasculares cerebrais (12,8%), seguidas
de diabetes (10,8%) e doença isquêmica do coração (9,2%).
Em 2011, a prevalência de consumo de tabaco foi 22,8%
nos homens e 6,1% nas mulheres de 15 a 74 anos.
Ainda existem elementos estruturais do sistema de
saúde que devem ser melhorados. A cobertura do seguro
de saúde é baixa e se concentra em Assunção e no Departamento Central. A seguridade social cobre 17% da população economicamente ativa. Em 2008, apenas 12,2% da
população indígena tinha seguro médico.
O sistema de serviços de proteção social em saúde
está segmentado e bem fragmentado.
Na área de recursos humanos persistem problemas
estruturais: a escassa regulação do trabalho permite diferentes formas de contratação, diversas cargas horárias, distribuição da força de trabalho inapropriada e uma formação
que não se adequava às necessidades do modelo de atenção.
O favorecimento à pesquisa e inovação em saúde impulsionado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como o aumento de publicações internacionais
representam um desafio que envolve várias entidades nacionais tanto técnicas como financeiras e acadêmicas.
Existem determinantes da saúde que ainda mantêm
diferenças importantes. O Paraguai tem problemas de saúde pública por resolver, como a mortalidade materna, as epidemias de dengue, o câncer cervicouterino, a disponibilidade de sangue e a ausência de uma política sólida de recursos
humanos, entre muitos outros, que têm um denominador
comum: a falta de acessibilidade e qualidade dos serviços
de saúde.
O processo de mudança iniciado em 2008, que permite a gratuidade da atenção à saúde e o acesso à atenção
primária a mais de dois milhões de paraguaios, possui desafios chaves para seu sucesso. Entre eles destaca-se alcançar uma intervenção intersetorial e comunitária efetiva
na tomada de decisões sobre saúde; que permitirá garantir
uma abordagem que considere os determinantes sociais
e a participação social plena da população. Além disso, é
crucial assegurar um orçamento suficiente para realizar as
mudanças estruturais necessárias à saúde pública do século
vinte e um.
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O Peru localiza-se na zona central e ocidental da América do Sul, faz fronteira com Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile, e seu litoral é banhado pelo Oceano Pacífico. Tem uma extensão de
1.285.215 km2, distribuída em três grandes regiões geográficas: litoral, serra e floresta amazônica. Dispõe de importantes recursos minerais e uma grande diversidade biológica. Está exposto a desastres
naturais entre os quais se destacam terremotos, maremotos, inundações e deslizamentos. A capital é
Lima e sua divisão político-administrativa inclui 25 regiões (além de Lima Metropolitana), 195 províncias e 1.834 municípios.

PERU

No período 2006-2010, o Peru cresceu 31% e o Produto
Interno Bruto (PIB) per capita aumentou 20%. Entre 20012009, o investimento estrangeiro aumentou 43%, principalmente nas áreas de mineração, telecomunicações, finanças
e indústria.
Esse desenvolvimento econômico é acompanhado de um importante aumento no tamanho populacional,
aumento na esperança de vida, redução da natalidade e da
mortalidade e envelhecimento populacional. Bem como do
aumento da morbimortalidade e deficiências por doenças
crônicas, ao mesmo tempo em que se mantêm as doenças
transmissíveis como primeira causa de morte.

Indicadores básicos selecionados, Peru, 2007-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2007)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2009)

29,5
31,3
92,9
73,7
5,4
17
93
0,8
1,5
93,0
82,5

PRINCIPAIS AVANÇOS
do parto institucional, à adequação intercultural da atenção e ao uso das casas de espera materna. A desnutrição
crônica em crianças diminuiu de 31,3% para 23,2%. A
mortalidade infantil diminuiu de 33 para 17 por 1.000
nascidos vivos.
Entre 2005-2010, diminuíram os casos de malária e
aumentaram os de dengue. Houve importantes avanços no
controle da doença de Chagas, certificando-se a eliminação da transmissão vetorial em dois dos três departamentos endêmicos. Anualmente, notificam-se 8.000 casos de
leishmaniose na serra e na floresta. Há zonas enzoóticas de
febre amarela na floresta amazônica. Desde 2007, executase o “Plano Coordenado Contra a Febre Amarela” com a
vacinação de 11 milhões de pessoas entre dois e 59 anos.
Entre 2006 e 2010, a cobertura de vacinação foi superior a 90%. Porém, ainda existem distritos sem excelentes coberturas. O esquema de vacinação infantil introduz
as vacinas antipneumocócica, contra rotavírus, influenza e
influenza pandêmica. Em 2011, incluiu-se a vacina contra o
papilomavírus humano e realizaram-se campanhas de vacinação contra sarampo-rubéola e hepatite B, atingindo altas
coberturas. A morbimortalidade de doenças imunopreveníveis reduziu-se de forma importante.
A taxa de morbidade por tuberculose diminuiu de
129,3 para 108,5 por 100.000. Notificaram-se 67 novos casos de hanseníase, todos procedentes da floresta amazônica.
Anualmente, notificam-se 1.000 casos de Aids e 3.000 de
HIV (500 em grávidas; todas recebem terapia antirretroviral).

Determinantes e desigualdades em saúde
Entre 2005-2010, a pobreza total caiu de 48,7% para 31,3%
e a pobreza extrema reduziu-se de 17,1% para 9,6%. Contudo, a diferença entre o nível de pobreza da população urbana e rural manteve-se significativa.
A taxa de analfabetismo diminuiu de 12,8% em 1993
para 7,1% em 2007. A média de anos de estudo é menor
nas áreas rurais do que nas urbanas (6,4 e 10,9 anos, respectivamente). Entre 2005 e 2009, o percentual de mulheres maiores de 15 anos com educação superior universitária
aumentou de 8,7% para 12,1%, enquanto que nos homens
aumentou de 11,1% para 14,3%.
Meio ambiente e segurança humana
Em 2010, três quartos dos domicílios (76,4%) abasteciam-se de água por meio da rede pública. A ligação pública
de esgoto chegava a 57,5%, enquanto 27,6% dos domicílios
dispunham de latrinas ou fossa séptica e 14,9% não contavam com sistema de eliminação de excreções (30,3% em
áreas rurais).
A cobertura da coleta de resíduos sólidos era de
74,0%. De 8.532 toneladas diárias de lixo, 66,0% recebiam
alguma disposição final e 29,8% eram lançados no ambiente (rios e praias).
Saúde e suas tendências
A saúde materno-infantil apresentou avanços no período 2006-2010, ainda que se tenham mantido as diferenças urbano-rurais. A taxa global de fecundidade caiu de
2,9 para 2,5 filhos por mulher. A gravidez na adolescência
manteve-se estável. Entre as mulheres jovens, 74,4% usava
método anticoncepcional.
A mortalidade materna baixou de 185 para 93 por
100.000 nascidos vivos, o que se pode atribuir ao aumento

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O sistema de saúde é composto pelos setores público e privado. O setor público é constituído pelo Ministério da Saúde
e Direções Regionais de Saúde (que cuidam de pobres e indigentes), a Seguridade Social (para população assalariada)
181

PERU

e a saúde de forças armadas e
Estrutura da população por idade e sexo, Peru, 1990 e 2010
policiais. O setor privado pres1990
2010
ta atendimento à população de
maior renda.
Em 2005, o gasto total
em saúde representou 4,5%
do PIB. O gasto público foi
59,4% do gasto total e o privado representou 40,6%. Três
quartos do gasto privado
(75,4%) foi gasto direto das
famílias. Em 2010, a população que tinha seguro de saúde chegava a 62,6% (Seguro
Integral de Saúde: 37,0%;
Plano Nacional Coordenado de Saúde
seguridade social: 20,1%; seguro privado: 5,5%). O SeguEm 2001, elaboraram-se “Diretrizes de Política Setorial
ro Integral de Saúde está subsidiado pelo Estado e oferece
para o Período 2002-2012” a fim de orientar a ação
do setor de saúde e definir as bases do seu procesprocedimentos e serviços básicos.
so de modernização. Em 2006, elaborou-se uma nova
Em 2011, aprovou-se o Modelo de Atenção Integral
agenda de saúde, publicada no Plano Nacional Coorbaseado na Família e na Comunidade, que inclui ações predenado de Saúde, cujos objetivos são: 1) Desenvolver
ventivas, promocionais e de recuperação, segundo o ciclo
a capacidade do Estado para conduzir e liderar o setor
vital. Em 2008, o Governo promulgou o Decreto-Lei Nº
de saúde, 2) Alcançar a garantia de universalização da
1057, pelo qual se criou um novo sistema de contratação de
saúde, 3) Estabelecer estratégias custo-efetivas para as
principais atividades, 4) Melhorar o financiamento, 5)
pessoal, o que estabelece um contrato com duração, horário,
Implantar um sistema de monitoramento e avaliação,
atividades e proteção social.
6) Aumentar a participação cidadã, 7) Articular as inEm 2009, existiam 7,9 médicos por 10.000 habitantervenções de todos os atores do sistema relacionates, ainda que concentrados nas grandes cidades. O Midos à saúde.
nistério da Saúde estabeleceu incentivos para estimular o
Em 2009, promulgou-se a Lei Marco de Garantia
trabalho em zonas afastadas e pobres. Em 2006, criou-se o
Universal em Saúde, que estabelece um marco normativo para o seguro de saúde, a fim de garantir o direito
Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Certificação
progressivo de toda pessoa a um conjunto de intervenda Qualidade Educacional. A Política Nacional de Medicações para as diversas situações de saúde e doença, indementos estabelece diretrizes para o acesso universal, regulapendentemente de sua inserção no mercado de trabalho.
ção, qualidade e uso racional de fármacos.
O Seguro Integral de Saúde, que é subsidiado pelo
Estado e oferece um conjunto de serviços e procediConhecimento, tecnologia e informação
mentos básicos, paulatinamente terá que se aproximar
do plano de benefícios da Seguridade Social, que inclui
também, serviços e procedimentos de alta complexidade.
Entre 2000-2009, aumentaram de 61 para 200 os artigos
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científicos nacionais citados no banco de dados Science Citation Index. Lima concentrou 94,7% das publicações. A
Universidade Peruana Cayetano Heredia e a Universidade
Nacional Maior de San Marcos contribuem com a maior
parte da produção científica.
Em 2010, dispunha-se de duas estratégias de gestão
de informação científica-técnica: a Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e o SciELO. Recebeu-se apoio técnico e financeiro dos EUA, Espanha, Bélgica e do Fundo Mundial
de Luta contra a Aids, direcionado ao controle de infecções
de transmissão sexual, atenção primária, políticas de gestão
em saúde e controle de doenças transmissíveis.
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O desenvolvimento econômico do país ocorre com a persistência de marcantes desigualdades sociais e de saúde. Em
2009, a renda do quintil mais rico era 12,5 vezes maior do
que a do quintil mais pobre, e nele se concentrava 52,6% da
renda nacional.
Em 2009, o desemprego em Lima chegava a 8,9% em
mulheres e 4,3% em homens. 61,9% dos trabalhadores tinham emprego informal, não contavam com seguro médico
nem qualquer outro tipo de benefício social. Na educação,
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As doenças transmissíveis mantêm-se como primeira
causa de morte. Por sua vez, as doenças não transmissíveis
(DCNT) causam grande parte das deficiências e morbimortalidade: acidentes de trânsito em adolescentes e adultos jovens, as doenças cardiovasculares e tumores malignos
(em especial, câncer de colo uterino, mama, gástrico, pulmão
e próstata), o diabetes e a doença hipertensiva nos adultos.
Será necessário realizar estudos de abrangência nacional para
conhecer melhor o estado da saúde mental da população.
As doenças transmissíveis são mantidas como principal causa de mortalidade, seguidas pelas DCNT. Entre
essas últimas, as principais causas são: doença isquêmica do
coração (44,8 por 100.000), doença vascular cerebral (31,4
por 100.000), cirrose hepática (21,3 por 100.000), câncer
gástrico (21,0 por 100.000) e diabetes (20,4 por 100.000).
Somente 40% da população adulta realizam alguma
atividade física. A população com sobrepeso atinge 35,3%, e
a com obesidade corresponde a 16,5%. Quase um quinto da
população (19,6%) apresenta hipercolesterolemia.
A eficiência do sistema de saúde é difícil de alcançar
devido à segmentação, fracionamento, insuficiente financiamento, fraca gestão do Ministério e a pouca participação
de outros setores.
O desenvolvimento de dispositivos médicos é incipiente, dado que não existem profissionais especializados
nesse campo. Será necessário melhorar a avaliação de tecnologias em saúde, com essa finalidade o Ministério da Saúde
formou um comitê em 2011. Em recursos humanos deverão
ser mantidos incentivos para o trabalho em zonas marginais.
Espera-se continuar com o progresso na produção
científica, desenvolvendo centros de pesquisa fora de Lima.
Como membro da Comunidade Andina e da União de Nações Sul-americanas e associado ao Mercosul, o Peru participa na aplicação dos planos de saúde desses órgãos, em assuntos referentes ao acesso a medicamentos, fortalecimento
dos serviços de saúde e recursos humanos.
A situação de saúde melhorou e espera-se que sejam
cumpridos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
em saúde. Contudo, deve-se aumentar o acesso a serviços
básicos, em particular, em áreas rurais. Existem grandes desafios na redução de carga de doença por doenças transmissíveis. Por outro lado, deve-se trabalhar na prevenção e controle de DCNT e na promoção de estilos de vida saudáveis.
A melhor organização do setor e o fortalecimento da
função gestora do Ministério da Saúde permitirão aumentar o acesso a serviços de saúde de qualidade. Precisa-se de
uma melhor articulação entre os serviços de saúde, um orçamento público mais elevado e do fortalecimento do sistema
de informação em saúde, permitindo monitorar, avaliar as
ações e mensurar o seu impacto sobre a saúde.

persistem diferenças segundo a área geográfica e o gênero.
Nas áreas rurais, o analfabetismo é de 19,7% e nas urbanas
de 3,7%. A quantidade de anos de estudo em média é de
6,4 e 10,9 nas zonas rurais e urbanas, respectivamente. O
analfabetismo é 10,6% em mulheres e 3,6% em homens.
Em 2010, a pobreza afetava 51,8% da população com
língua materna quéchua, aymará ou língua amazônica, o
dobro que na população de língua espanhola. A população
nativa vive, principalmente, em áreas rurais e com condições
de vida e saúde precárias.
A prevenção da contaminação da água e o abastecimento adequado para a população da mesma permanecem como importantes desafios. Pouco mais de um terço
(36,6%) dos domicílios pobres são abastecidos por águas
provenientes de rios, acéquias ou mananciais (88,3% em
comunidades indígenas, nas quais não se realiza desinfecção da água). Em 2009, somente 35,0% das águas residuais
recebiam algum tipo de tratamento antes de sua disposição
final. Na zona do Amazonas somente 9,7% da população
conta com sistema de esgoto. Outra fonte de contaminação
da água é a mineração, a maioria das bacias hidrográficas
está contaminada com chumbo, arsênico e cádmio.
Em alguns lugares, a bioconcentração de metais excede o valor das normas sobre qualidade química dos alimentos. A qualidade do ar é deficiente nas áreas metropolitanas
de Lima, El Callao, Arequipa, e em outros centros urbano-industriais. Em 2009, medições efetuadas evidenciaram
concentração de partículas de menos de 2,5 µm de diâmetro
acima do nível recomendado.
Em 2007, ocorreu um terremoto de magnitude 7,9
graus seguido por um tsunami na baia de Pisco, causando 596 mortes e graves danos à infraestrutura de saúde em
Lima e localidades próximas. O país adquiriu experiência
na mitigação e recuperação de desastres, porém se mantém
o desafio da preparação frente a eventuais desastres.
Dentre as mulheres pobres, rurais e indígenas constitui
um desafio diminuir a fecundidade, a mortalidade materna
e a violência física e sexual, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Nas crianças deverá se
realizar um esforço para reduzir a mortalidade, a desnutrição
crônica e a anemia (em áreas rurais). Nos adolescentes é necessário trabalhar intensamente os estilos de vida saudáveis e
a prevenção do consumo de álcool e outras substâncias.
Os acidentes do trabalho configuram uma importante
causa de morte e deficiência, de modo que a vigilância e a
educação para a prevenção deverão ser um tema prioritário.
Precisa-se continuar com atividades de controle das doenças
transmitidas por vetores e da hanseníase, especialmente na
floresta amazônica. A tuberculose multirresistente é um problema de saúde pública, principalmente em Lima e El Callao.
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Porto
Rico

Porto Rico é um Estado Livre Associado aos Estados Unidos, com status de autogoverno. Encontra-se
a nordeste do Mar do Caribe, a leste da República Dominicana e oeste das Ilhas Virgens. O arquipélago de Porto Rico é uma das Antilhas Maiores, com uma extensão total de 9.105 km2, que inclui a
ilha principal de Porto Rico (que mede 170 km por 60 km) e outras ilhas de tamanho menor como
Mona,Vieques e Culebra, bem como várias ilhotas Seu clima é tropical e possui diversos ecossistemas.
A cidade capital é San Juan e sua divisão político-administrativa inclui 78 municípios.

PORTO RICO

O arquipélago de Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos com status de autogoverno. Em
1952, aprovou-se a Constituição do Estado Livre Associado de Porto Rico, por meio da qual se estabeleceu um
sistema de governo próprio, com autonomia administrativa
para assuntos internos. Portanto, as leis e os regulamentos
federais prevalecem sobre os do país.
O sistema de saúde baseia-se na reforma sanitária de
2010, em que a oferta de serviços tornou-se essencialmente
privada, com um papel importante da Administradora de
Seguros da Saúde. A população é coberta por seguros públicos ou privados (uma proporção não possui seguro). O
Departamento de Saúde zela pela saúde da população e o
Plano de Saúde do Governo estabelece o modelo de prestação de serviços, que se contratam de seguradoras privadas.

Indicadores básicos selecionados, Porto Rico,
2006-2011
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2011)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2007)
Médicos por 1.000 habitantes (2007)
Leitos por 1.000 habitantes (2006)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)

A
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3,7
45
90,5
79,1
7,3
8,7
4,1
2,2
3,1
…
99,9

saúde e suas tendências

Houve um aumento na escolaridade da população, pois
22,3% da população com 25 anos ou mais de idade terminara o ensino médio em 2010 e 69,5% completara, pelo
menos, o quarto ano de escola superior. Em 2006, somente
20,7% tinha ensino médio e 66,1% havia completado, pelo
menos, o quarto ano de escola superior.

Em 2006, estimou-se a razão de mortalidade materna em
4,1 mortes por 100.000 nascidos vivos, com um nível mais
alto no grupo de 30 a 34 anos (12,9 por 100.000 nascidos
vivos). As causas mais frequentes de morte foram a gravidez
ectópica e a apresentação de placenta prévia. A taxa de mortalidade infantil foi 8,5 por 1.000 nascidos vivos em 2007
e 8,7 em 2008.
A taxa de incidência de HIV/Aids foi de 28,93 por
100.000 habitantes em 2006, diminuindo para 25,22 por
100.000 em 2007 e para 23,65 por 100.000 em 2008.

Meio

Políticas

Determinantes

e desigualdades em saúde

ambiente e segurança humana

Está em desenvolvimento um projeto de expansão e instalação de bombas e linhas de distribuição de água, o que
melhora os sistemas de distribuição e o acesso à água em
diversas comunidades.
Dispõe-se de medidas de proteção ambiental, tais
como: a inspeção diária das massas de água e das zonas
úmidas em relação ao manejo do petróleo, a fim de prevenir
a ocorrência de incêndios como o ocorrido em depósitos de
combustível em 2009, que felizmente foi controlado sem
produzir maior impacto.
Existem diversos programas de vigilância de meio
ambiente. Em 2006 e 2007, o Programa da Saúde Ambiental do Departamento de Saúde realizou um total de
19.493 inspeções sanitárias; o Programa de Água Potável
fez 612 inspeções e o Programa de Higiene do Leite executou 52,9% das 1.523 inspeções esperadas. Por sua parte,
o Programa de Higiene em estabelecimentos que preparam
e servem alimentos e o Programa de Zoonoses cumpriram
100% da meta de inspeções fixadas.

e sistemas de saúde e proteção social

O sistema de saúde funda-se na reforma de saúde aplicada
desde 1993, que levou à privatização quase total dos serviços de saúde governamentais e da prestação de serviços,
com um importante papel da Administração de Seguros de
Saúde (ASES), cabendo ao Departamento de Saúde zelar
pela saúde da população. Em 2010, estimava-se que 43,8%
da população estavam segurados pelo Plano de Saúde do
Governo; 25,2% tinham planos privados; 21,6% tinham
outros tipos de plano e 9,4% não tinha seguro formal de
saúde.
O Plano de Saúde do Governo adota um modelo de
prestação de serviços conhecido como “Minha Saúde”, em
que os serviços médico-hospitalares se contratam a seguradoras privadas e são fornecidos por meio de um médico
primário (clínico geral, de família, de medicina interna, ginecologista e pediatra). Esse modelo garante acesso direto a
especialistas, sem necessidade de encaminhamentos dentro
de uma rede de prestadores, bem como a serviços de saúde
preventiva física e mental e a medicamentos.
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Em dezembro de 2008,
Estrutura da população por idade e sexo, Porto Rico, 1990 e 2010
publicou-se uma norma para
1990
2010
reduzir a tendência de aumento dos partos cesáreos e
promover o parto vaginal. Em
fevereiro de 2008, promulgouse a política pública da administração de exames de HIV
nas salas de parto em Porto
Rico, em resposta às estatísticas observadas pelo Centro
para o Controle e a Prevenção
de Doenças dos Estados Unidos de América. Estabeleceuse também a política pública para o uso da vacina contra o
Observatório de Recursos Humanos para a
vírus do papiloma humano (HPV). Desde outubro de 2008,
Saúde de Porto Rico
Esse projeto tem a intenção de melhorar a coordeadministram-se três doses da vacina contra o HPV rotineiranação e a colaboração entre os escritórios de saúde,
mente nas adolescentes de 11 a 12 anos de idade.
estaduais e territoriais, para incrementar o conheciEm 2007, dispunha-se de 22,0 médicos, 65,9 enfermento e disponibilidade dos profissionais assistenciais.
meiras profissionais e 3,9 odontólogos por 10.000 habiOs resultados indicam que se precisa fortalecer a
tantes. A região metropolitana concentrava a maioria dos
força de trabalho assistencial, com a finalidade de meprofissionais (34,1%).
lhorar o rendimento de seu sistema de saúde. Porto
Rico não tem um sistema centralizado com informaPara enfrentar os desafios presentes em matéria de
ção sobre os recursos humanos assistenciais e, porrecursos humanos, Porto Rico trabalha na criação do Obtanto, faltam dados confiáveis e necessários à tomada
servatório de Recursos Humanos para a Saúde, com o pade decisões baseadas em evidências e à formulação de
trocínio do Escritório de Minorias dos Estados Unidos da
políticas.
América. O Observatório objetiva determinar as diferenças
Objetivando abordar essas questões, o Observacom relação à demanda e à oferta dos recursos humanos
tório de Recursos Humanos para a Saúde, procura gerenciar problemas de funcionamento e a comunicação
para a saúde.
entre os prestadores de cuidado em saúde, coordenar
reuniões e a implementação da coleta de dados e anaConhecimento, tecnologia e informação
lisar as atividades.
Como ferramenta, o Observatório ajudará a forCom o trabalho conjunto da Biblioteca do Centro de Ciências
talecer o sistema de informação de recursos humanos
Médicas e da Escola Graduada de Ciências e Tecnologia da
com um conjunto básico de dados, o desenvolvimento
de instrumentos de coleta de dados e a análise concluInformação do Centro de Rio Piedras, ambos da Universidade
siva das informações.
de Porto Rico, se organizou uma Biblioteca Virtual de Saúde.
Por meio de um acordo de cooperação técnica entre
PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
OPAS e o Departamento de Saúde, incluiu-se a ferramenta
do Sistema de Informação Geográfica para a análise geoespacial. Esse desenvolvimento tem os seguintes objetivos:
De acordo com o censo de 2010, houve uma redução de 2,2%
fortalecer a capacidade epidemiológica nacional (análise de
da população em comparação ao ano 2000. Os principais fatores que influíram nessa mudança foram a emigração (prinsituação, vigilância em saúde, monitoramento e avaliação
cipalmente para os Estados Unidos da América) e a redução
das atividades de prevenção e promoção da saúde); facilitar a capacidade analítica e epidemiológica dos gerentes e
de 26% nos nascimentos entre 2000 e 2010. Em 2010, o grupo de 65 anos ou mais representava 14,5% da população.
encarregados do processo decisório em matéria de saúde na
Desde o primeiro trimestre de 2006, a economia de
Secretaria de OPAS. Esse último permitirá orientar a cooperação técnica para potencializar o monitoramento das
Porto Rico vive uma situação crítica, enfrentando uma recessão e logo uma depressão, com a contração da atividade
desigualdades e iniquidades em saúde e para avaliar o impacto das intervenções populacionais.
econômica, especialmente em 2009 e 2010.
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O nível de pobreza da população manteve-se em torno de 45%. Segundo dados de 2010, os níveis de pobreza
são maiores para as mulheres donas de casa (57,7%) e para
as pessoas menores de 18 anos (56,3%). Da mesma forma,
as pessoas que vivem nas áreas rurais têm um maior nível de
pobreza (56%) que as que vivem em zonas urbanas (44%).
O desenvolvimento urbano e industrial gerou a deterioração das condições ambientais. Em 2006 e 2007, as
emissões de dióxido de carbono foram de 14,3 e 14,6 toneladas métricas per capita, respectivamente.
Em 2010, os casos de dengue chegaram a níveis historicamente altos em Porto Rico, registrando-se 21.298
casos. Em 2009, notificaram-se 638 casos de influenza A
(H1N1), com uma letalidade de 5,8%.
Durante todo o período de 2006-2008, as doenças
crônicas foram as principais causas de morte. As primeiras
três causas corresponderam às doenças do coração, tumores
malignos e diabetes. Em 2008, as doenças do coração (135,4
por 100.000 habitantes) foram menos prevalentes nas mulheres (120,2 por 100.000 habitantes) do que nos homens
(151,9 por 100.000). As mortes por tumores malignos apresentaram um padrão similar - 126,6 por 100.000 habitantes, com uma taxa de mortalidade de 105,3 por 100.000 nas
mulheres e 149,8 por 100.000 nos homens. O diabetes foi a
terceira causa de morte (72,1 por 100.000 habitantes), com
uma taxa de mortalidade de 73,8 por 100.000 nos homens
e 70,5 por 100.000 nas mulheres.
Os comportamentos de risco dos adolescentes e estudantes também representam um desafio. Em 2007, 34,6%
dos alunos da escola fundamental (quinto e sexto anos) consumiam álcool, 2,9% consumiam inalantes e 1,5% cigarros.
Em 2008, ocorreram 201 mortes de adolescentes (taxa de
68,9 por 100.000). A principal causa de morte foram os ho-

micídios, com uma taxa de 30,2 por 100.000 adolescentes,
que representa 43% do total das mortes nesse grupo etário.
As doenças crônicas são um problema crescente. A
prevalência da doença coronariana aumentou de 6,7% em
2007 para 7,0% em 2009. Nesse último ano, a doença coronariana foi maior em mulheres (7,7%) do que em homens
(6,2%). A taxa de incidência de câncer em 2006 foi de 232,9
por 100.000 habitantes. O câncer de próstata (62,3 por
100.000 habitantes), de mama (33,9 por 100.000 habitantes), e de cólon e reto (32,8 por 100.000 habitantes) foram
as três primeiras causas em 2006.
A prevalência de diabetes nas pessoas adultas tem aumentado. Em 2006 era de 11,9% e aumentou para 12,8% em
2010. A prevalência de hipertensão nas pessoas de 18 anos
ou mais também cresceu (de 32,7% em 2007 para 34,0% em
2009). Essas doenças continuarão aumentando a não ser que
se produzam mudanças no modo de vida das pessoas.
Em 2010, aproximadamente 350.000 pessoas não estavam seguradas em Porto Rico. São pessoas que têm renda
que não as torna elegíveis para o plano de seguro do governo, mas cuja renda é insuficiente para adquirir um plano privado. Dentro da complexidade do sistema de seguro
e oferta de serviços, mantém-se o desafio de monitorar e
apoiar o acesso desses grupos à atenção em saúde.
O envelhecimento da população estabelece um grande
desafio para a saúde em Porto Rico. Predominam as doenças
crônicas e crescem alguns dos principais fatores de risco, tais
como a obesidade, que será necessário enfrentar no futuro.
Espera-se que a informação e o acompanhamento gerados pelo Observatório de Recursos Humanos em Saúde
permitam conhecer melhor as diferenças entre a oferta e a
demanda de recursos humanos para a saúde e sua distribuição.
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República
Dominicana
A República Dominicana ocupa dois terços da ilha La Española, que compartilha com o Haiti, e
situa-se entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico. Tem uma extensão de 48.442 km2 (equivalente a 64% da ilha). Por sua localização, possui clima tropical, com temperaturas e umidade altas, e
uma precipitação média anual de 2.098 milímetros. É vulnerável a desastres naturais entre os quais
se destacam os furacões e tormentas tropicais. Sua capital é Santo Domingo e sua divisão político-
administrativa inclui o Distrito Nacional, onde se localiza a capital, e 31 províncias, com 154 municípios
e 204 distritos municipais.

REPÚBLICA DOMINICANA

A República Dominicana compartilha a ilha La Española
com o Haiti e possui uma extensão territorial de 48.671
km² (equivalente a 64% da ilha). A densidade de população
é de 203 habitantes por km². O país goza de estabilidade democrática. Nos dois últimos períodos (2004-2008 e
2008-2012) governou o Partido de Liberação Dominicana.
Sob o marco da proteção social, nos últimos tempos
desenvolveram-se reformas do sistema de seguridade social,
cujo objetivo foi melhorar o acesso aos serviços de saúde e
pensões a 40% da população.
A redução das taxas de natalidade e de fecundidade
nos últimos anos tem diminuído a razão de dependência,
com o que se iniciou o “bônus demográfico”, período que
permitirá oportunidades de desenvolvimento, se as políticas
econômicas e sociais conseguirem reduzir as desigualdades
sociais.

Indicadores básicos selecionados, República
Dominicana, 2004-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
9,9
Pobreza (%) (2010)
33,8
Taxa de alfabetização (%) (2007)
89,3
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
72,8
Mortalidade geral (por 1.000 h) (2004)
6,3
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010) 27,8
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
133,4
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
1,3
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
1,0
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
88
Cobertura de atenção ao parto (%) (2007)
97,8

PRINCIPAIS AVANÇOS

imediato a meio milhão de feridos nos hospitais fronteiriços e a milhares de desabrigados. O custo da atenção à
saúde proporcionado a cidadãos haitianos estimou-se em
US$ 27,7 milhões.

Determinantes

A

e desigualdades em saúde

Em 2004, os indicadores de pobreza atingiram os níveis
máximos das duas décadas precedentes, com uma cifra que
se estimava em 43% para a pobreza geral e 15,9% para a
extrema. Desse ano em diante, houve uma diminuição paulatina até chegar a um nível de 33,8% de pobreza em 2010.
Uma das principais estratégias para reduzir a pobreza
baseia-se no Programa Solidariedade, que consiste na transferência condicionada de fundos, para incentivar a permanência na escola e melhorar a alimentação nos domicílios.
O analfabetismo na população de 10 ou mais anos
de idade reduziu-se de 15% em 1996 para 10,7% em 2007.
Por sua vez, houve um importante aumento da cobertura
da educação primária, já que o percentual de crianças que
concluem o ciclo de educação primária aumentou de 23,2%
em 1990 para 75,8% em 2009.

Meio

saúde e suas tendências

As mortes por doenças transmissíveis registradas em 2007
diminuíram em 50%, na comparação com o ano 2000. Não
se registraram casos de poliovírus, sarampo nem rubéola. A
malária é endêmica no país; o número de casos diminuiu
de 3.525 em 2006 para 1.643 em 2010, verificando-se a
ocorrência de casos predominantemente na população rural
(75%) e urbana marginal.
A taxa de incidência anual para tuberculose caiu de
88,8 por 100.000 em 2006 para 40,9 por 100.000 em 2010.
A prevalência de HIV manteve-se estável, sendo estimada
uma prevalência de 0,85% na população de 15 a 49 anos em
2010. Desde que se iniciou tratamento antirretroviral em
2004, a taxa de mortalidade caiu de 3,2 mortes por 100.000
habitantes em 2005 e 2,1 mortes por 100.000 habitantes
em 2009.
Entre 2006 e 2010, a prevalência de baixo peso ao
nascer diminuiu de 10,8% para 7,0%.

ambiente e segurança humana

Em 2007, a cobertura de água potável por meio da rede
pública chegava a 75,6%; sendo de somente 52,2% no setor rural e de 81,3%no setor urbano. A disposição final de
resíduos sólidos municipais era realizada em aterros a céu
aberto em 57% dos municípios.
O terremoto que afetou o Haiti em janeiro de 2010,
causou danos menores em 20 centros de educação e em dois
hospitais da República Dominicana. A resposta solidária
do povo dominicano ao Haiti traduziu-se no atendimento

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

Os desafios presentes e as principais estratégias para transformar a saúde da República Dominicana são abordados no
Plano Decenal de Saúde 2006-2015, documento elaborado
entre 2003 e 2006 com ampla participação em nível nacional, por intermédio do Conselho Nacional de Saúde.
A partir do ano de 2009, as funções de gestão reforçaram-se com a criação do Vice-Ministério de Garantia
189
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da Qualidade e o estabeleciEstrutura da população por idade e sexo, República Dominicana, 1990 e 2010
mento de uma mesa gestora
1990
2010
com todos os vice-ministros
e diretores de programas para
discutir e recomendar propostas acerca de vários temas.
Em 2009, o Ministério
da Saúde Pública criou um
programa nacional sobre as
doenças crônicas não transmissíveis, cujos principais
objetivos são a promoção da
saúde, a prevenção e controle
dessas doenças e seus fatores
de risco, bem como o estabelecimento de um sistema de
Vice-ministério de Garantia da Qualidade
vigilância confiável.
No contexto do processo de reforma setorial, por
meio da Disposição nº 0010 de agosto de 2008, criouEm 2008, o gasto nacional em saúde aumentou para,
se o Vice-Ministério de Garantia da Qualidade, com a
aproximadamente, US$ 560 milhões, que representam 5,5%
finalidade de habilitar, normatizar e regular o funciodo Produto Interno Bruto (PIB), do qual o gasto público foi
namento dos serviços de saúde, laboratórios, bancos
33,9%, enquanto que em 2004 representava apenas 28,7%.
de sangue e medicamentos, bem como realizar as auNo total do gasto em medicamentos, aproximadamente,
ditorias dos serviços. Com essa iniciativa procura-se
US$ 400 milhões (67%) correspondem a gasto direto das
fortalecer o papel gestor do Ministério da Saúde.
Atualmente, está sendo desenvolvida uma política
famílias. O gasto público em saúde como percentual do PIB
nacional de qualidade, com base em quatro diretrizes.
passou de 2,1% em 2006 para 2,4% em 2008.
A primeira é fortalecer o sistema nacional de habilitaEm novembro de 2010, o Ministério da Saúde Públição, certificação e credenciamento dos estabelecimenca dispunha de 56.000 trabalhadores, dos quais 71,5% eram
tos e serviços de saúde. A segunda diretriz é consomulheres. A distribuição geográfica de médicos e enfermeilidar o sistema de garantia de acesso e qualidade dos
ros é bastante desigual, já que se concentram nas cidades
medicamentos, alimentos, água e tecnologia na saúde.
com mais alto desenvolvimento econômico. Entre 2006 e
Isso se liga ao terceiro ponto, direcionado a preservar a qualidade ambiental com ênfase na qualidade da
2010, a quantidade de médicos aumentou 19,2%, atingindo
água, alimentos e na disposição adequada de resíduos
16.000 em 2010.
domésticos e institucionais. O quarto ponto liga-se à
O sistema de compras de medicamentos do setor púparticipação cidadã na demanda e fiscalização da quablico é centralizado e realizado pelo Programa de Medicalidade dos serviços e produtos relacionados à saúde.
mentos Essenciais com apoio da Central de Apoio LogístiNesse ponto, isto é, a participação ativa da cidadania,
co. O país participa em processos de compras conjuntas de
fundamenta-se o novo paradigma de atenção aos pacientes promovido pela autoridade.
medicamentos, antirretrovirais e outros insumos estratégi80+
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cos para a saúde, por meio de um convênio assinado pelo
governo com o Fundo Estratégico em 2005.
Segue-se investindo na melhoria da rede de serviços
assistenciais, o que, em geral, tem permitido o acesso por
parte da maioria da população à rede em curtas distâncias
geográficas (acesso em minutos).
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mação para a continuidade dos processos e iniciativas do
setor.
Há diversas iniciativas direcionadas a facilitar o acesso à informação biomédica nacional e internacional ao pessoal de saúde. Funcionam salas de Internet em hospitais,
direções provinciais e de saúde e em instituições do setor,
com suporte do Instituto Dominicano das Telecomunicações, por meio de um convênio com o Ministério da Saúde.
Existem salas de videoconferência numa rede de hospitais
da zona norte do país, bem como em universidades e outras
instituições de saúde públicas e privadas.

tecnologia e informação

O Centro de Gestão de Informação e Conhecimento da
OPAS/OMS no país contém a coleção mais completa de
temas em saúde pública e funciona como memorial técnico
da saúde pública, apoiando em muitas ocasiões com infor190
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PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Em 2007, a prevalência de hipertensão em adultos
estimou-se em 16,8%, dos quais 75% referiu não seguir
nenhum tratamento. A prevalência de diabetes haveria aumentado de 5,5% em 2007 para 15,5% em 2011. Também
se destaca o aumento considerável dos homicídios como
causa externa de mortalidade, os quais aumentaram de 8,1
por 100.000 no período 2000-2004 para 22,6 em 2009.
Dando prosseguimento à necessidade de consolidar
as funções de garantia de qualidade esperadas com a criação
do respectivo Vice-Ministério e da mesa gestora, esperase fortalecer a gestão, o que é particularmente relevante no
contexto da descentralização.
A qualidade da atenção condiciona-se por problemas de
gestão clínica e administrativa dos prestadores, falta de
controle e supervisão dos profissionais e um limitado nível
de habilitação das instituições. Até 2010, ainda estava em
operação a transformação dos serviços de saúde e das instituições do Sistema Nacional de Saúde, para adequá-los às
novas funções que derivam da Lei Geral de Saúde e da Lei
do Sistema Dominicano de Seguridade Social, que datam
de 2001.
A produção científica em saúde é bastante limitada,
dada a escassa pesquisa e sua pouca qualidade, bem como os
recursos insuficientes destinados a apoiar essa área. Em geral, não se utiliza a informação disponível para a tomada de
decisões, o que não ajuda a estimular a produção científica.
Os grandes desafios considerados no Plano Decenal
de Saúde 2006-2015 são superar a dívida social acumulada
e as iniquidades sociais e de gênero na situação de saúde,
garantir a prevenção e o controle dos problemas e riscos
prioritários de saúde e expandir as diversas funções e componentes do Sistema Nacional de Saúde, com base em um
foco de direitos, equidade social e de gênero, com participação cidadã.
Além do que se mencionou anteriormente, deve-se
fazer todo o possível para melhorar a qualidade dos serviços
de saúde, pois, apesar de existir no país uma rede de serviços, verifica-se que há problemas de diversas ordens que
alteram a qualidade da atenção.

Existem desigualdades nas condições que são determinantes da saúde da população. Em geral, a participação na renda nacional da população mais pobre é muito baixa e não
se observa melhora distributiva. Durante o período 20002009, o quintil mais pobre da população participou somente
entre 3,2% e 4,3% da renda nacional.
Nas duas últimas décadas, a média do desemprego foi
16,4% e afetou muito mais as mulheres (28%) do que os homens (10%). No segundo semestre de 2009, o desemprego
foi 14,4% (9,8% para os homens e 23,0% para as mulheres).
Ainda persistem diferenças associadas ao acesso à
água potável. No quintil mais pobre, a cobertura com serviço de abastecimento de água era 55% em 2007, enquanto
que no de maior renda chegava a 87%. Somente 11% da
população urbana dispõem de serviço contínuo de água potável. Em 2009, o índice de potabilidade da água em nível
nacional era de 28,3%, o percentual médio de cloração de
26,5% e o percentual médio de coliformes fecais de 48,1%.
Existem problemas de saúde em grupos específicos
que, apesar dos esforços para seu adequado controle, ainda
não apresentam uma evolução positiva, especialmente no
âmbito materno-infantil. Não se conseguiu redução significativa da mortalidade infantil na última década, já que em
2000 foi 30,0 por 1.000 nascidos vivos e em 2010 foi de
27,8 por 1.000 nascidos vivos. A mortalidade materna permanece alta (133 mortes por 100 mil nascidos vivos), longe da meta proposta de 46,9 mortes maternas por 100.000
nascidos vivos (segundo os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio).
As doenças crônicas mostraram uma tendência de
crescimento durante o período 2006-2010. As doenças do
sistema circulatório foram a principal causa de mortalidade por grandes grupos e representaram 36,5% do total de
mortes registradas em 2007, seguidas pelas causas externas
(15,4%) e neoplasias (15,3%). O número total de casos de
neoplasias registrados em 2006, 2007 e 2008 foi de 1.927,
1.801 e 2.017, respectivamente.
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A Federação de Saint Kitts e Nevis inclui duas ilhas localizadas na parte setentrional das Ilhas de Sotavento, na região oriental do Caribe. É uma nação independente do Reino Unido desde 1983, integra
a Comunidade das Nações e é membro da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO).
Saint Kitts mede 176,12 km2 e Nevis 93,2 km2. Tem origem vulcânica e estão separadas por um canal
de 3 km em seu ponto mais próximo. A capital é Basseterre e sua divisão político-administrativa inclui
14 distritos: nove localizam-se em Saint Kitts e as outras cinco em Nevis.

SAINT KITTS E NEVIS

Saint Kitts e Nevis é uma nação de renda média-alta, cujas
condições sanitárias são favoráveis para o desenvolvimento
humano. O avanço nos indicadores relacionados à saúde representa uma conquista em relação ao esperado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A esperança
de vida ao nascer é alta e a mortalidade infantil é baixa, com
uma cobertura universal do parto assistido por profissionais
qualificados.
Vários fatores contribuíram para o progresso do nível
de saúde da população. O país adotou o modelo de atenção
primária em saúde, com estratégias de participação social,
promoção da saúde e colaboração intersetorial. Procura-se
garantir que a população tenha acesso sem barreiras a serviços públicos de atenção à saúde, que abranjam desde a
prevenção de doenças até os cuidados paliativos.

Indicadores básicos selecionados, Saint Kitts e
Nevis, 2008-2010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
Pobreza (%) (2008)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
(2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2010)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

e desigualdades em saúde

Durante o período de 2006-2012, a redução da pobreza constitui uma prioridade para o Governo. Dedica-se
aproximadamente 20% do Produto Interno Bruto (PIB) a
programas de seguridade social, saúde e educação; incluídos os vários programas de assistência social direcionados a
população pobre e vulnerável. Em 2008, aproximadamente
metade da população de 62 anos ou mais de idade recebia
aposentadoria concedida pela seguridade social.
A pobreza reduziu-se continuamente desde o ano
2000. Em 2008, a população considerada pobre era de
21,8%. No mesmo período, a indigência caiu de 11% para
1,4% em Saint Kitts e de 17% para 0% em Nevis. A taxa
geral de desemprego foi 5,1% em 2007, sendo mais alta
(14,3%) no quintil mais pobre da população. O nível de desemprego foi maior em Saint Kitts (6,3%) do que em Nevis
(1,5%).
Em 2009, 38% das crianças menores de dois anos
participavam de programas oficiais de educação pré-escolar
e 76% das crianças de três a cinco anos de idade estavam
matriculadas na educação primária. A matrícula líquida nas
escolas primárias era de 89%. A taxa de alfabetização em
pessoas com mais de 15 anos de idade era de 97%.

Meio

...
1,3
6,0
98
100

quintal de sua residência. Existe uma empresa responsável
pela eliminação dos resíduos sólidos em ambas as ilhas.
Dado que Saint Kitts e Nevis estão expostos aos furacões, elaboraram-se planos para enfrentamento de desastres e efetuou-se a capacitação na gestão de desastres
das equipes de resposta inicial do Ministério da Saúde,
bem como de enfermeiras, médicos e de profissionais do
departamento de gestão de desastres, Cruz Vermelha e
forças de defesa.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

52
21,8
97
74,4
7,5
13,6

A

saúde e suas tendências

No período 2006-2010, houve cobertura universal do parto assistido por profissional da saúde qualificado. Houve três mortes maternas durante o mesmo período. A taxa de mortalidade
infantil oscilou no período 2006-2010, de 20,3 por 1.000 nascidos vivos em 2007, a 11,3 em 2008, e 13,6 em 2010.
A dengue é endêmica em Saint Kitts e Nevis. Durante o período 2006-2010, notificaram-se 122 casos, 100
deles durante um surto em 2008. Não houve nenhum caso
autóctone de malária, mas diagnosticaram-se três casos importados entre 2007 e 2009. O total de casos de infecção
pelo HIV reduziu-se em 22% no período 2006-2010, em
comparação com 2001-2005, caindo de 73 para 57 casos.
A taxa de mortalidade por tuberculose mostrou uma diminuição notável, de 2,8 por 100.000 em 2006 para 0,6 em
2009. A prevalência de tuberculose foi de 11 por 100.000
habitantes e a incidência de 9,2 por 100.000 habitantes.

ambiente e segurança humana

Políticas
Mais de 99% da população têm acesso a fontes de água e a
instalações sanitárias melhoradas; 83,5% da população dispõem de água encanada dentro de sua residência e 9,7% no

e sistemas de saúde e proteção social

O gasto anual em saúde per capita foi, em média, de US$
370. Durante o período de 2006/2009, o gasto anual em
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saúde subiu para aproximaEstrutura da população por idade e sexo, Saint Kitts e Nevis, 1990 e 2010
damente 8% do gasto público
1990
2010
total. O gasto total em saúde
aumentou 32,8% entre 2006 e
2009. O erário público contribuiu com mais de 92% dos recursos financeiros do setor da
saúde no período 2006-2010.
Os serviços comunitários de
saúde e os serviços institucionais recebem proporções
similares do orçamento do
Ministério da Saúde. Os custos correspondentes a recursos humanos representam aproximadamente 70% do gasto
O Plano Estratégico Nacional de Saúde para
total em saúde.
2008-2012
O Plano Estratégico Nacional de Saúde 2008-2012 é
A disponibilidade de médicos aumentou de 11,8 por
uma iniciativa do Ministério da Saúde, que se baseia
10.000 habitantes em 2004 para 13,0 médicos por 10.000
no compromisso do governo com a ideia de que a
em 2010. Dispunha-se de dois dentistas por 10 mil habiboa saúde desempenha uma função determinante na
tantes.
conquista dos níveis mais altos de bem-estar pessoal e
Por se tratar de uma economia de pequena escala, tode produtividade nacional.
dos os produtos médicos, vacinas e novas tecnologias são
Deste modo, plasma-se a visão estratégica que
guia
o trabalho do Ministério de Saúde, sintetizada
importados. 90% dos medicamentos usados no setor públino
lema
“As pessoas primeiro, a qualidade sempre”. A
co são obtidos mediante o Serviço de Aquisição de Preparamissão do Ministério é organizar e desenvolver seus
ções Farmacêuticas da Organização dos Estados do Caribe
recursos para garantir o desenvolvimento de populaOriental.
ções saudáveis.
O enfoque da atenção primária em saúde na gestão
Esse plano constitui um esforço realizado a partir
do nível central para melhorar a saúde da população.
e no desenvolvimento do sistema de saúde reafirmou-se
O Plano aborda sete prioridades: a redução das
como o modelo mais apropriado para fortalecer a oferta
doenças
crônicas não transmissíveis e a promoção de
de serviços, que satisfaçam às necessidades e exigências da
uma nutrição adequada e da atividade física; a promopopulação. Adotaram-se estratégias de promoção da saúde
ção da saúde da família; o desenvolvimento dos sistepara prevenir e controlar a carga de doenças crônicas.
mas de saúde com foco na atenção primária em saúde;
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a melhora da saúde mental e a redução do abuso de
substâncias psicotrópicas; a prevenção e o controle
da infecção pelo HIV/Aids e das doenças sexualmente
transmissíveis; a proteção da saúde do meio ambiente; e o desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde.

tecnologia e informação

Não existe uma agenda oficial de pesquisa na saúde nem
saúde pública. Contudo, o país trabalhou para fortalecer a
capacidade de pesquisa. Entre 2006 e 2010, no país se aplicaram a Pesquisa da OMS sobre Doenças Crônicas e Fatores de Risco (método STEPS da OMS, 2008) e a Pesquisa
Mundial sobre o Tabaco e os Jovens (2010).

sociais, a pobreza das pessoas mais idosas permanece um
motivo de preocupação.
Apesar da relativa estabilidade econômica, o país
é vulnerável aos impactos provenientes do exterior e aos
desastres naturais, como demonstrado pelos efeitos da
recente crise econômica mundial, iniciada em 2008, e dos
furacões, que devastaram a região do Caribe nos últimos
anos.
A erosão do solo tornou-se um problema desde a extinção da indústria açucareira em 2005. A indústria usava

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Ainda existem diferenças de gênero que devem ser superadas; os domicílios administrados por uma mulher são mais
vulneráveis à pobreza que aqueles gerenciados por outros
grupos. Apesar dos gastos consideráveis com benefícios
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tubulações de cerâmica para desviar a quantidade abundante de águas pluviais para os campos de cana de açúcar. A
cessação dessa atividade está causando o despejo de mais
sedimentos no mar, por meio de zonas residenciais e das
principais estradas.
Os furacões Omar e Earl afetaram o país em 2008 e
2010, respectivamente. As repercussões de Omar na balança
de pagamentos do país se estimaram em US$ 19 milhões,
aproximadamente 3,5% do PIB.
As doenças crônicas não transmissíveis permanecem entre as principais causas de morbidade, deficiência
e morte. As principais causas de morbidade nos adultos
são o excesso de peso, a hiperdislipidemia, a hipertensão,
o diabetes, a esquizofrenia, a depressão e o consumo de
substâncias psicoativas. Entre 2007 e 2008, do total de
pessoas pesquisadas, aquelas que sofriam de uma doença
crônica eram 15,7% (12,3% dos homens e 18,6% das mulheres). A prevalência de diabetes foi de 20% em 2010. A
prevalência da hipertensão em 2008 era de 34,5% nos habitantes adultos, com taxas mais altas nos homens (38,2%)
que nas mulheres (31,9%).
O nível relativamente elevado de doenças não transmissíveis, transtornos mentais e causas externas significa uma demanda alta dos recursos atuais do setor. O estilo de vida pouco
saudável implica uma situação de alto risco para a mortalidade
e morbidade em Saint Kitts e Nevis. Os principais desafios
sanitários se concentram na mobilização dos recursos e na necessidade de adotar estratégias efetivas de promoção na saúde,
que favoreçam a mudança do estilo de vida das pessoas, a fim
de prevenir e controlar a carga de doenças crônicas.
A média anual de mortes provocadas por câncer aumentou de 44 em 2002-2005 para 63 em 2006-2009, um

crescimento de 43%, devido ao incremento dos cânceres de
próstata e de mama.
A violência interpessoal constitui um crescente problema de saúde pública. Houve 103 homicídios durante o
período 2006-2010, em comparação com 42 em 2001-2005,
o que representa um aumento de 160%. Dessas mortes, 96
foram de homens e sete de mulheres.
Várias leis permitem ao Ministério da Saúde, Serviços Sociais, Desenvolvimento da Comunidade, Cultura e
Assuntos de Gênero exercer sua função gestora da saúde.
Contudo, muitas dessas leis são obsoletas e, portanto, têm
sido revistas para sua atualização.
Entre 2005 e 2010, diminuiu paulatinamente a disponibilidade de enfermeiras graduadas, passando de 38
para 32 enfermeiras por 10.000 habitantes em 2005 e 2010,
respectivamente. Essa tendência descendente é devido, em
grande parte, à emigração das enfermeiras.
Embora existam esforços para regular a produção de
conhecimento na área da saúde, não há uma agenda oficial
de pesquisas em saúde pública.
O enfoque da atenção primária em saúde na gestão e
no desenvolvimento do sistema de saúde deve ser fortalecido para cumprir o desafio de satisfazer as necessidades e
exigências em saúde da população. Igualmente, é necessário
fortalecer as estratégias de promoção da saúde.
A defesa e o fortalecimento do desempenho do
sistema de saúde implicam manter a cobertura e o acesso universais, o adequado financiamento, a melhoria da
qualidade, a maximização das estratégias de prevenção
das doenças e da atenção primária, bem como a busca do
maior grau de satisfação de usuários e prestadores de atenção em saúde.
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Santa Lúcia

Santa Lúcia é uma nação situada no Mar do Caribe, entre as ilhas de Martinica e San Vicente e as Granadinas. Tem uma superfície total de 616 km2 e é uma ilha muito montanhosa, destacando o Monte
Gimie e as montanhas Pitons, os dois picos gêmeos em Soufrière. É uma nação independente do Reino Unido desde 1979, integra a Comunidade das Nações e é membro da Organização dos Estados
do Caribe Oriental (OECO). O governo de Santa Lucia é de tipo democrático parlamentar e segue
o modelo do sistema de Westminster. A cidade capital é Castries e sua divisão político-administrativa
inclui 11 distritos.

SANTA LÚCIA

Com 166.000 habitantes em 2010, Santa Lúcia continuou
seu progresso econômico. Entre 2005 e 2010, o PIB a preços constantes aumentou de US$ 496.481.00 para US$
907.296.280. O turismo é o setor que mais contribuiu: as receitas hoteleiras representaram US$ 67,3 milhões em 2005 e
US$ 75 milhões em 2010. O setor agrícola contribuiu com
US$ 16,7 milhões em 2005 e US$ 31,5 milhões em 2010.
Ainda que a crise econômica mundial tivesse repercussões,
a situação econômica melhorou graças a uma política direcionada a atingir crescimento, gerar coesão social e criar
capacidade de recuperação diante dos impactos externos,
adotada depois da passagem do Furacão Tomás em 2010. A
pobreza aumentou de 25,1% para 28,8% entre 1995 e 2006,
mas a indigência diminuiu de 7,1% para 1,6% no mesmo
período.
Dentre as conquistas em saúde entre 2006-2010, destacam-se as estratégias para implementar a vigilância, prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis,
que constituem um importante problema de saúde pública
em Santa Lúcia.

Indicadores básicos selecionados, Santa Lúcia,
2006-2010
Indicador
Valor
População 2010 (mil)
165,6
Pobreza (%) (2006)
28,8
Taxa de alfabetização (%) (2009)
-Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
76,7
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2008)
5,6
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008) 13,9
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
-(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
0,8
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
1,5
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
97
Cobertura de atenção ao parto (%) (2008)
100

ção agrícola cresceu de 63.495 para 80.259 toneladas, o que
permitiu reduzir as importações de alimentos.
Santa Lúcia caminha no sentido de atingir em 2015
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
referentes à educação primária universal e à mortalidade
infantil. A pobreza diminuiu e a educação tornou-se mais
acessível. O acesso à água e ao saneamento melhorou e esforços para garantir a segurança alimentar e nutricional começam a se materializar.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

Meio
Entre 1995 e 2006, ocorreu uma progressiva redução das
desigualdades econômicas, refletida pela diminuição do coeficiente de Gini de renda de 0,50 para 0,42. Os adultos
jovens e crianças de zero a 14 anos representaram 39% das
pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza, e os maiores
de 65 anos de idade representaram 7%. Em 2006, a pobreza
era de 28,8% e se concentrava na população rural, superando 35% nesse setor.
Em 2010, 92% das crianças pequenas frequentavam
creches e centros pré-escolares e 96,7% de crianças entre
cinco a 11 anos estavam matriculados na escola primária. A
matrícula em escolas secundárias era de 95,8%. A população com estudos universitários era maior entre as mulheres
(5,7%) do que entre os homens (4,4%).
Em 2010, a força de trabalho era de 68.000 pessoas.
Nesse ano, o desemprego foi 20,6% (24,2% entre homens
e 28,2% entre mulheres). O desemprego entre jovens de
15 a 29 anos aumentou de 24,1% em 2001 para 33% em
2010. Em 2007, considerando que a idade média dos agricultores era de 55 anos, iniciou-se a contratação de jovens
desempregados e a aquisição, por parte do Governo, de terras cultiváveis para locá-los. Entre 2005 e 2009, a produ-

ambiente e segurança humana

A população tem acesso à água potável de qualidade satisfatória: 80% recebem mediante ligações domiciliares; 8,5% por
ligações no quintal do domicílio; 4,4% de fontes públicas de
água e 7,1% com aquisição de caminhões e de cisternas privadas. A maioria (92,5%) dispõe de algum dispositivo sanitário, sejam esgoto (6,6%), fossas sépticas (62,8%) ou latrinas
de poço (23,1%). Dois aterros sanitários recebem resíduos de
88% das residências; o restante dos domicílios elimina os resíduos por meio de compostagem, vertedouros ou queimadas.
Em 2010, instalaram-se estruturas para o tratamento
da água em comunidades onde o abastecimento fora afetado. Bem como se construíram um albergue para crianças
maltratadas com um programa integral familiar, uma nova
residência para idosos e um centro nacional para o bem-estar mental.
Os temas de mudança climática, segurança da energia
e desenvolvimento sustentável ocupam um lugar importante na agenda política. Em 2009, instalaram-se três unidades
fotovoltaicas e uma turbina eólica para produção de energia.
O país suprimiu a importação de produtos que contêm clorofluorocarbono antes do previsto.
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Em 2008, finalizou-se
a primeira etapa de uma pesquisa sobre carga de morbidade para doenças transmitidas
por alimentos (principalmente, diarreicas) e direcionada
a determinar fatores e microrganismos causadores. Os
resultados apontam para a
necessidade de existirem protocolos para o manejo de pessoas doentes.

A

Estrutura da população por idade e sexo, Santa Lúcia 1990 e 2010
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saúde e suas

tendências

Programa de Hemodiálise

Em resposta à necessidade de tornar mais acessível a
atenção à saúde e reduzir a mortalidade associada à
insuficiência renal terminal, em 2010, o Governo estabeleceu um centro de hemodiálise no Hospital St.
Jude, situado em Vieux Fort.
Dois hospitais, o Victoria e o St. Jude, terão capacidade para realizar hemodiálise em 48 pacientes diariamente, a um custo anual aproximado de US$ 1,2 milhão. O serviço estará disponível a todos e em grande
medida será subsidiado pelo Governo (70% do preço
de mercado), de modo que os pacientes paguem somente US$ 55 por sessão.
Em 2007, 85 pessoas receberam diálise. A maioria
delas tinha entre 41 e 60 anos; 30 eram homens e
19 mulheres; um total de 33 sofria de diabetes e 28
hipertensão.
A análise etiológica dos 105 casos dos estágios 4
e 5 de insuficiência renal, realizada em 2007, revelou
que 98 casos (93,3%) deviam-se às doenças não transmissíveis.

A mortalidade infantil diminuiu de 25,8 para 13,9 mortes
por 1.000 nascidos vivos entre 2006 e 2008. Em 2005, houve 33 natimortos, 50 em 2006 e 10 em 2009. O baixo peso
ao nascer foi 10,9% em 2010.
A mortalidade geral diminuiu entre 2006 (6,2 por
1.000 habitantes) e 2008 (5,6 por 1.000). Em 2007, o
número de mortes (952) e a taxa de mortalidade (5,6 por
1.000) atingiram seus valores mais baixos. As doenças não
transmissíveis representaram 71% de todas as mortes por
causas definidas em 2008.
O número de acidentes ocupacionais diminuiu de
158 em 2006 para 84 em 2010; sendo que o maior número
de acidentes ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos.
Não foram notificados casos de doenças imunopreveníveis nem de doenças zoonóticas entre 2006 e 2010.
Em 2010, estabeleceu-se um programa de vigilância
de doenças não transmissíveis, que aumentou a capacidade
de codificação.

Políticas

ma de Saúde, o qual apoia a execução do Plano Estratégico
Nacional de Saúde.
Entre 2006 e 2010, melhorou-se a infraestrutura sanitária, implementaram-se novos programas, facilitou-se o
acesso aos serviços e conseguiu-se ampla cobertura de vacinação, medidas que possibilitaram a redução da mortalidade materno-infantil.
Os serviços de saúde financiam-se por meio de um
fundo consolidado (orçamento público), doações, pagamentos diretos e planos de seguro. O gasto público em saúde aumentou de US$ 19,9 milhões entre 2005/2006 para
US$ 26,7 milhões em 2010.
Em 2010, havia 49.000 segurados na Empresa Nacional de Seguros (72,6% da força de trabalho). Essa Empresa

e sistemas de saúde e proteção social

Trabalhou-se num modelo universal de cobertura para acessar intervenções-chave de promoção da saúde, prevenção de
doenças, cura e reabilitação, a fim de garantir a equidade na
prestação e uso de serviços. O desafio que persiste são as
doenças não transmissíveis, implicando que os esforços de
promoção da saúde devem ser mais visíveis e integrais.
Após identificar a necessidade de modificar a estrutura orgânica do Ministério da Saúde, revitalizar o sistema de atenção primária, utilizar mais dinamicamente as
estratégias de promoção da saúde e dispor de um sistema
de informação para o planejamento com dados fidedignos,
incorporou-se esses aspectos ao Projeto Acelerado de Siste198
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Notificaram-se três casos de morte materna entre
2006 e 2007. Em 2009, os nascimentos entre mães adolescentes representaram 15,7% do total. Mesmo a rede assistencial possibilitando alta cobertura pré-natal e do parto, é
importante a realização de educação em saúde reprodutiva e
o fortalecimento de estratégias de maternidade segura.
Os casos de leptospirose aumentaram de quatro para
17 entre 2009 e 2010, e um homem morreu da doença. A
incidência de esquistossomose oscilou de cinco a 10 casos
entre 2006 e 2010.
Entre 2010 e 2011, registraram-se 9.313 pessoas com
deficiências, das quais 31,6% tinham deficiência visual,
12,1% auditiva e 56,2% outro tipo de deficiência física.
Entre 2006 e 2010, notificaram-se 256 casos novos
de HIV; o grupo de 25 a 49 anos concentrou 158 casos.
Elaborou-se um plano estratégico para reduzir a propagação e mitigar o impacto do HIV/Aids na população. Consideram-se três grupos vulneráveis: homens que fazem sexo
com homens, profissionais do sexo e gestantes.
Notificaram-se 72 casos de tuberculose entre 2006 e
2010. Em 2009, a mortalidade por essa doença foi 2,9 por
100.000 habitantes, a prevalência 27 por 100.000 e a incidência 14 por 100.000. Em 2010, verificaram-se nove casos
novos com baciloscopia positiva.
Registraram-se 2.185 acidentes de trânsito, nos quais
118 pessoas perderam a vida. Entre 2005 e 2007, ocorreram
112 assassinatos e entre 2005 e 2008 houve 21 tentativas de
suicídio. Entre 2009 e 2010 (em um período de 12 meses),
existiram 153 assassinatos, 220 sequestros, 124 incidentes
com disparos e 120 casos de violação.
O setor da saúde continua com uma disponibilidade
limitada de profissionais, particularmente para serviços de
enfermagem e especialidades nos hospitais de referência e
nos serviços de saúde comunitários.
O fortalecimento e a ampliação do sistema de informação em saúde ainda enfrentam dificuldades para obter
informação oportuna e pertinente.

recebe as contribuições das pessoas economicamente ativas,
as quais ela garante benefícios por doença, deficiência, maternidade e acidentes de trabalho, bem como benefícios por
morte. A Empresa paga uma quota ao Ministério da Saúde
para cobrir os gastos com hospitalização.
O sistema de saúde compreende níveis de atenção
primária, secundária e terciária. Anualmente, 80.000 pessoas acessam os serviços de atenção primária e 9.000 a atenção secundária e hospitalar. O sistema público cobre 50% da
atenção primária e 90% da atenção secundário, nos hospitais Victoria (160 leitos), St. Jude (70 leitos e 90 projetados)
e Tapion (privado, 30 leitos). A cobertura de atenção ao
parto por profissionais qualificados é universal e entre 13%
e 15% dos partos são cesáreos.

Conhecimento,

tecnologia e informação

Em 2010, 86,4% dos domicílios tinha televisão, 75% acesso
a televisão a cabo e 38,6% um computador, ainda que somente 26,5% dispunham de conexão à Internet.
A partir de 2006, implementou-se o sistema de informação em saúde que inclui a Rede Nacional de Informação
sobre Medicamentos, o Sistema de Informação de Saúde
Ambiental, o Sistema Nacional de Informação em Saúde,
um registro de saúde eletrônico e um sistema de registro de
pacientes.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O país está exposto a desastres naturais, entre os quais se
destacam os furacões. Em 2010, o furacão Tomás ocasionou
a morte de sete pessoas e lesões a 36. O custo total por perdas e danos chegou a US$ 336,2 milhões.
Entre 1996 e 2007, a superfície destinada para fins
agrícolas diminuiu de 51.326 acres para 30.204, queda atribuída à falta de interesse e de acesso a terras cultiváveis.
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São Vicente
Granadinas
e as

São Vicente e as Granadinas é uma nação das Antilhas Menores no Caribe Oriental. Compreende
32 ilhas, ilhotas e abrolhos, abrangendo uma superfície terrestre total de 345 km2. O país obteve sua
independência em 1979, constituindo uma nação independente dentro da Comunidade das Nações.
A Rainha Isabel II é a Chefe de Estado, representada no país pelo Governador Geral. Seu sistema de
governo é parlamentar e baseia-se no modelo de Westminster. A capital é Kingstown e sua divisão
político-administrativa inclui seis distritos (o último é constituído pelas Granadinas).

SÃO VICENTE E AS GRANADINAS

A economia de São Vicente e as Granadinas, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de US$ 5,13 mil em
2009, baseia-se na agricultura, construção e outros. Em
2010, a atividade econômica diminuiu 1,8%, seguindo a
contração observada entre 2007 e 2009. Essa tendência decrescente atribuiu-se à repercussão da crise financeira mundial, que gerou uma deterioração em vários dos principais
setores econômicos (como agricultura, construção, transporte entre outros).
Entre os progressos conquistados no âmbito de saúde
entre 2006 e 2010, destacam-se um novo sistema de tratamento de água marinha e a edificação de um moderno e
equipado hospital, bem como a criação de policlínicas.

Indicadores básicos selecionados, São Vicente e as
Granadinas, 2008-2010
Indicador
Valor
População (mil) (2009)
Pobreza (%) (2008)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

0,6
2,6
100
98,3

A população ligada ao sistema de esgoto público atingia
11,6%; enquanto que 56,6% contavam com fossa séptica e
30,3 % com latrina de poço.
O governo completou um inventário de gases de efeito estufa e realizou avaliações de vulnerabilidade e adaptação da zona costeira e dos setores do turismo, a agricultura,
a água e a saúde.
Atualmente, o governo segue um plano de gestão para
eliminar gradativamente os hidroclorofluorocarbonos de
São Vicente e as Granadinas, como parte de suas obrigações
em virtude do Protocolo de Montreal sobre as substâncias
que agridem a camada de ozônio.
Em 2006, promulgou-se uma lei que torna obrigatório o uso de cinto de segurança para todos os motoristas e
passageiros do banco dianteiro e o uso de capacete a todos
os motociclistas.

e desigualdades em saúde

No período 2006-2010, o país demonstrou capacidade de
enfrentar as crises econômicas. Conseguiu-se diminuir o
nível de pobreza e melhorar o acesso à educação. Apesar da
crise econômica e as conseguintes dificuldades de liquidez,
o governo pôde executar vários programas da rede de seguridade social, que ajudaram a melhorar a situação socioeconômica das famílias e das pessoas. O governo aprovou e
atribuiu financiamento a políticas sociais, que se centralizam nas populações vulneráveis, incluindo os pobres, idosos, desempregados, pessoas infectadas pelo HIV/Aids e as
mulheres e crianças em situação de risco.
A erradicação da pobreza foi prioridade no período
2006-2010. O coeficiente Gini de renda diminuiu de 0,56
em 1996 para 0,4 entre 2007 e 2008. A população que vive
em condições de pobreza diminuiu de 37,5 % em 1996 para
30,2% entre 2007 e 2008.
Em 2009, introduziu-se a política de educação universal. A inscrição em educação superior aumentou de
1.289 em 2006 para 1.867 em 2010. Em 2010, firmou-se
o Consenso de Quito, na Décima Conferência Regional
sobre Mulher da América Latina e Caribe, para fortalecer
a igualdade de gênero e fomentar o empoderamento das
mulheres.

Meio
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saúde e suas tendências

Em 2010, a cobertura da vacina contra difteria, coqueluche
e tétano (DPT) e da vacina antipoliomielítica foi 100%; a
cobertura alcançada com a vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola foi 99,7% e com a vacina antituberculosa
(BCG) foi 91,0%. A única doença imunoprevenível notificada durante o período foi a catapora, cujos casos anuais
diminuíram de 1.619 casos entre 2001 e 2005 para somente
620 casos entre 2006 e 2010.
Em geral, houve uma diminuição das doenças infecciosas e transmissíveis. No país registraram-se somente dois
casos de dengue em 2006; no período 2007-2009 notificaram-se entre 10 e 20 casos anualmente e, em 2010, houve
218 casos confirmados. Registraram-se dois casos importados de malária durante o período, um em 2008 e o outro
em 2010.

ambiente e segurança humana

Entre 2006 e 2010, inaugurou-se uma instalação de tratamento de água marinha destinada a abastecer de água potável a Bequia, uma das Ilhas Granadinas. Praticamente toda
a população (98%) tinha acesso à água potável em 2010.
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A prevalência de infecção pelo HIV permaneceu relativamente baixa (aproximadamente de 1% da população)
durante o período 2006-2010.
Observou-se uma diminuição
de 37% dos casos notificados
de infecção por HIV entre
2005 e 2008 e uma diminuição de 40% nas mortes causadas pela Aids.

Estrutura da população por idade e sexo,
São Vicente e as Granadinas, 1990 e 2010
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saúde e proteção social

O Serviço Nacional de Seguro garantiu seguridade social
do tipo contributivo a todos os cidadãos afiliados de São
Vicente e as Granadinas e distribuiu benefícios por doença,
maternidade, invalidez, desemprego, despesas funerárias e
subsídios aos sobreviventes.
A atenção em saúde do setor público é financiada por
meio de um fundo nacional consolidado e um sistema de
honorários por serviços prestados. O gasto em saúde é de
3 a 4% do PIB.
Durante o período 2006-2010, registraram-se 250
profissionais de enfermagem ao Conselho Geral de Enfermagem, o que representa um aumento de 58,8% em relação
ao período anterior de cinco anos.
A atenção primária é oferecida em 39 centros de saúde, nos nove distritos sanitários do país. A atenção secundária era prestada principalmente no Hospital Milton Cato
Memorial. Entre 2006 e 2010, as causas de internação foram obstétricas (32%), médicas (28,7%), cirúrgicas (23,6%)
e pediátricas (15,3%).
O Programa de Reabilitação de Saúde Mental continuou com a meta de integrar os serviços de saúde mental
aos serviços de atenção primária em saúde.

Conhecimento,

Melhor acesso à atenção em saúde com a
criação de policlínicas

Reconstruiu-se o Stubbs Health Centre e, em 2010,
ele voltou a funcionar como uma policlínica, a primeira
em São Vicente.
Essa policlínica é localizada num distrito acessível
a várias comunidades no lado de barlavento da ilha.
O estabelecimento fornece serviços contínuos
de atenção pré-natal, atenção pós-natal, saúde infantil,
planejamento familiar e serviços especializados de medicina geral, pediatria, psiquiatria e odontologia.
Essa policlínica também funciona como maternidade e oferece serviços de orientação e diagnóstico
do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e alguns
serviços de diagnóstico.
A policlínica servirá como centro de coordenação para fomentar o bem-estar, reforçar a promoção
da saúde e respaldar a luta contra a infecção pelo HIV
e as doenças não transmissíveis.
Construíram-se outras duas policlínicas, uma na
comunidade da Mesopotâmia, na parte central de São
Vicente e a outra, na população de Clare Valley, no lado
de sotavento da ilha.

814.814 e os danos do furacão Omar (2008) atingiram US$
2.074.074. O furacão Tomás em 2010 causou uma morte e
os custos de reparação foram de US$ 50,7 milhões.
A saúde materno-infantil foi prioridade no período
2006-2010. Um quinto (20%) das mães são adolescentes
menores de 19 anos. As principais causas de morbidade
materna foram diabetes gestacional, hipertensão arterial,
infecção urinária, pielonefrite e incompatibilidade de Rh.
A incidência de leptospirose aumentou de 49 para 90
casos por 100.000 habitantes. Em 2010, a incidência de tuberculose foi 14,9 por 100.000 habitantes. Notificaram-se
20 casos de gripe pandêmica pelo vírus A (H1N1) em 2009.

tecnologia e informação

Em 2006, começou a instalação de um sistema de criação de
redes com o objetivo de vincular os hospitais e os centros de
saúde à Unidade de Informação em Saúde.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O país localiza-se numa zona de trajetória de furacões
sazonais. O furacão Dean (2007) causou danos de US$
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Entre 2006 e 2009, houve um aumento das doenças
crônicas não transmissíveis. As doenças não transmissíveis
causaram 74% das mortes. As neoplasias malignas foram a
principal causa de morte nos homens. Nesse grupo, a causa
mais frequente foi o câncer de próstata (54%), seguida por
câncer de pele (10%). O câncer de mama foi a principal
causa de morte em mulheres (49%), seguido pelo câncer de
colo uterino e de pele (15%).
Entre 2006 e 2009, a cardiopatia isquêmica causou
14,5% das mortes por doenças crônicas não transmissíveis.
Outras causas relevantes de morte foram a hipertensão, os
traumatismos e a violência.
Em 2010, as causas mais frequentes de internação por
transtornos de saúde mental foram esquizofrenia (63% do
total), consumo de substâncias psicoativas com esquizofrenia
(20,8%) e psicose induzida pelos medicamentos (16,2%).
As consultas por doenças não transmissíveis aumentaram 10,4%. As principais causas de consulta foram a hipertensão arterial e a associação de hipertensão e diabetes.
Entre 2008 e 2010, 86% das crianças tinham um peso
normal para a idade, 10% eram obesos e 4% apresentavam
uma desnutrição moderada.

Em 2010, detectou-se 2.332 pessoas deficientes, cujas
deficiências eram de tipo físico e motor (34%); intelectual
(22,6%); mental (16,9%); visual (11,8%); deficiências múltiplas (9,5%) e auditivas (5,2%).
Durante 2009 e 2010, contabilizaram-se 1.080 acidentes de trânsito, com oito mortes.
O país não conta com serviços de especialistas em
cardiologia, oncologia nem endocrinologia. As pessoas que
precisam de atendimento urgente em situações de desastre
são levadas para outras ilhas do Caribe (especialmente Barbados).
Entre os desafios a considerar destacam-se a vulnerabilidade da população às crises econômicas, o envelhecimento da população, o consumo de substâncias psicoativas
pelos adolescentes e a progressão da violência e criminalidade. Precisa-se fortalecer a promoção da saúde nos jovens,
encaminhada a estimulá-los para adotar modos de vida
e práticas saudáveis e intervenções que façam inverter as
tendências negativas. Isso precisará do esforço de todos os
setores privados e públicos, junto a uma sólida vontade política e compromisso econômico.
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Suriname

A República do Suriname localiza-se na costa nordeste da América do Sul, limitando-se ao norte com
o Oceano Atlântico e a leste, sul e oeste com a Guiana Francesa, Brasil e Guiana, respectivamente.
Tem uma superfície de 163.820 km2. Divide-se numa planície costeira, onde vive a maioria da população, e na floresta tropical no interior do país. Seu sistema político é uma democracia, na qual a Assembleia Nacional exerce o Poder Legislativo e elege o presidente, que dirige o Poder Executivo. A capital
é Paramaribo e sua divisão político-administrativa inclui 10 distritos que, por sua vez, têm subúrbios.

SURINAME

O Suriname é um país da América do Sul, cujo idioma
oficial é o holandês, mas aonde também se falam outros
15 idiomas. Existem diversos grupos étnicos variados: indostanos, de ascendência hindu (27,4%); criollos, mistura
de raças branca e negra (17,7%); cimarrones, descendentes
de escravos africanos (14,7%); javaneses, de ascendência
indonésia (14,6%); mestiços (12,5%); ameríndios (3,7%);
descendentes de chineses (1,8%); brancos (0,8%) e outras
etnias (0,5%).
Sua renda econômica aumentou até atingir um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de US$ 6,3 mil, favorecido pela atividade industrial, a mineração, o comércio e a
extração de ouro não estruturada.
Em 2006, o gasto total em saúde foi de US$ 163,5
milhões, equivalentes a 8,5% do PIB. Os gastos público e
privado foram de 42,6% e 53,8%, respectivamente (3,6% de
outros). O gasto per capita em saúde foi de US$ 324.

Indicadores básicos selecionados, Suriname,
2008-2010
Indicador
Valor
População 2009 (milhões)
0,5
Pobreza (%) (2010)
-Taxa de alfabetização (%) (2008)
94,6
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
70,4
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
6,3
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2009) 20,3
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
122,5
(2009)
Médicos por 1.000 habitantes (2000-2010)
0,5
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
2,6
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
96,0
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)
90,0

84% tinham acesso a instalações sanitárias, 90% em zonas
urbanas e costeiras e 33% em rurais do interior.
O Departamento de Saúde Pública e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Pesca capacitam pessoas que manipulam alimentos e inspecionam periodicamente os estabelecimentos que os produzem e vendem.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

e desigualdades em saúde

A
O desemprego reduziu-se de 12% em 2006 para 9% em
2009, mas é de 16,7% nas zonas rurais do interior, enquanto
que é de somente 8,4% nas zonas urbanas.
A educação é obrigatória para crianças de sete a 12
anos. Em 2006, o nível de matrícula na educação pré-escolar (de três a cinco anos de idade) era de 49,4% em comunidades urbanas, 29,5% em rurais costeiras e 7,3% em
rurais do interior. No mesmo ano, ele atingiu 63,1% entre
crianças de domicílios com altas rendas e 17,4% em famílias
pobres. Em 2008, 92% das crianças de seis anos frequentavam o primeiro grau. Em zonas urbanas e rurais costeiras,
das crianças matriculadas 4% não frequentavam a escola e
das crianças em zonas rurais do interior 14%. Nesse ano, as
taxas de conclusão dos estudos primários atingiram 39,1%
em homens e 53% em mulheres. Em zonas rurais do interior, 30% dos profissionais docentes não são qualificados.
Em 2008-2009, 49% das crianças entre 12 a 17 anos
matricularam-se na educação secundária, mas com disparidades de gênero (44% em meninos e 54% em meninas) e
segundo local de residência (somente 3% no interior rural).

Meio

saúde e suas tendências

Entre 2000 e 2009, a mortalidade materna reduziu-se de
153 mortes por 100.000 nascidos vivos para 122,5 por
100.000 nascidos vivos em 2009. O número absoluto de
mortes maternas é pequeno (em uma pequena quantidade
de nascimentos anuais).
Em 2009, houve nove mortes em menores de cinco
anos, o que equivale a uma mortalidade bruta de 1,8 por
100.000 habitantes, menor que 3,2 por 100.000 habitantes
do ano de 2005. A mortalidade infantil permaneceu estável:
20,2 por 1.000 nascidos vivos em 2000 e 20,3 em 2009.
O país avançou consideravelmente na luta contra
doenças transmissíveis, das quais várias estão próximas dos
níveis de eliminação ou eliminadas.
A dengue afeta zonas costeiras e é a doença transmitida por vetores predominante. As flutuações de incidência
se atribuem a características do clima e aumento da área
com condições favoráveis para o Aedes aegypti.
Conseguiu-se alcançar a meta do sexto ODM relacionada à malária. A zona costeira está livre e a transmissão
existente liga-se à extração de ouro no interior.
A incidência de doença de Chagas é baixa. O Ministério
da Saúde instaurará um sistema de triagem de diagnósticos no
total das doações de sangue. Não se notificaram casos de febre
amarela e vacina-se em zonas rurais fronteira com a Guiana
Francesa e o Brasil.

ambiente e segurança humana

Em 2010, 93% da população tinham acesso a fontes melhoradas de água potável: 97,1% em zonas urbanas, 97,9% em
rurais da costa e 44,8% em rurais do interior. Além disso,
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Administram-se
as
vacinas básicas a lactantes e
menores de cinco anos, estudantes e grávidas. Apesar da
consciência pública dos benefícios da vacinação, ainda persistem alguns focos de baixa
cobertura.

Políticas
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A liderança e governança do
setor são responsabilidades do
A população aumentou 28,9% entre 1990 e 2010. Em 1990, sua estrutura tinha forma piramidal em maiores de 25 anos (expansiva), com relativa semelhança em faixas
etárias menores. Em 2010, a pirâmide estreita-se e desloca-se para idades maiores, com menor variação entre as faixas etárias sob 40 anos (tendência estacionária),
derivada da baixa na fecundidade e mortalidade das últimas décadas.
Ministério da Saúde, que promove aspectos relacionados à
saúde nas políticas públicas e
defende sua aplicação. O Departamento de Saúde Pública
O interior mutável do Suriname
do Ministério elabora programas de prevenção e controle
O interior do Suriname alberga comunidades tribais
autóctones e população de ascendência “chimarrona”.
de doenças, que são executados nas redes de serviços.
A zona esteve isolada, acessível apenas por vias aérea
A cobertura sanitária é obtida por meio de diversos plaou fluviais, mas agora, com os elevados preços do ouro
nos de seguro. Os principais são o Fundo de Seguro Médico do
e as mudanças tecnológicas na sua extração, a região
Estado, que cobre empregados públicos e familiares dependené um “imã de trabalho”. Muitos trabalhadores que entes (21% da população), programas administrados pelo Ministram no país ilegalmente dirigem-se à zona em busca
tério de Assuntos Sociais (24%), seguros médicos de empresas
de emprego e renda.
(10%) e oferta de companhias seguradoras ao público.
Como os homens deixam seus povos pela extração de ouro, a estrutura social muda drasticamente.
Há consenso em fortalecer a prevenção de doenças
As mulheres ficam sozinhas com seus filhos e a terra,
e a promoção da saúde, bem como considerar a ação sobre
com poucas opções de renda que não a agricultura
determinantes sociais na atenção primária.
de subsistência. À medida que aumenta a mobilidade
Conta-se com três redes de serviços assistenciais: a
dos homens, também cresce a aceitação de múltiplos
Missão Médica, os Serviços Regionais de Saúde e os sercompanheiros sexuais, aumentando-se a incidência de
viços das grandes empresas. Essas têm diferentes modaHIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. As
condições de saúde das trabalhadoras do sexo e dos
lidades de financiamento, afiliação e enfoques. Cada rede
mineiros são deficientes. Também não têm proteção
se especializa em determinados segmentos populacionais,
social.
segundo localização geográfica, emprego, nível de renda,
A extração de ouro não regulamentada e não incapacidade de pagamento e posição social.
dustrial danifica o meio ambiente, contamina a bacia
A capacidade assistencial instalada compreende 56
hidrográfica e desmata a região. Sem uma regulamentação para a reabilitação, os locais abandonados das
ambulatórios e postos de saúde da Missão Médica, 43 esminas continuam agredindo o meio ambiente.
tabelecimentos dos Serviços Regionais, 146 consultórios
PORCENTAGEM

MULHERES

HOMENS

privados, cinco hospitais (dois privados e três públicos), um
hospital psiquiátrico, 40 unidades odontológicas, três laboratórios privados e laboratórios em cada hospital.
Por meio de um convênio, em 2007, instalou-se a brigada médica cubana, que colabora com a Missão Médica
e com os Serviços Regionais e é integrada por 200 profissionais: enfermeiras, médicos clínicos gerais, anestesistas,
pediatras, farmacologistas e epidemiologistas.
Ampliaram-se os serviços de atenção aos pacientes
com câncer. Previamente, não se contava no país com serviços secundários e terciários de oncologia. Os pacientes

PORCENTAGEM

HOMENS

MULHERES

procuravam esses serviços nos Países Baixos (pagando por
eles diretamente ou via seguro privado) ou na Colômbia
(convênio entre governos). A partir de 2011, um novo estabelecimento de saúde presta cuidados paliativos e terapêuticos para o câncer, começando assim a fortalecer a detecção
precoce e aumentar a proporção de tratamentos.
O Ministério da Saúde, o órgão de Inspeção Farmacêutica e o Departamento de Saúde Pública são responsáveis pelas políticas farmacêuticas, normas, inspeção
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e vigilância e a elaboração de programas. Proporcionam-se
medicamentos da Lista de Medicamentos Essenciais com
co-pagamentos fixos.

em 2009 foi 20,2 por 100.000 (21,5 em homens e 18,9 em
mulheres). Ao crescer a epidemia, os casos de tuberculose
aumentaram de 82 (20 por 100.000) em 1990 para 177 (34
por 100.000) em 2009.
O plano de seguro médico que está sendo elaborado
pelo governo para reduzir desigualdades de acesso enfrenta
o desafio conseguir cobrir as zonas pouco povoadas e dispersas, bem como superar a segmentação do sistema. Tornou-se também necessário explorar a relação entre a prestação de serviços e a saúde e bem-estar dos idosos.
Os gastos em saúde se concentram nos hospitais e a
atenção primária recebe as piores dotações orçamentárias.
Além disso, a crescente participação do setor privado gera
preocupação pelo aumento do gasto direto das famílias.
Permanece a escassez de trabalhadores da saúde e especialistas. A distribuição geográfica é desigual: os médicos especialistas e enfermeiras se concentram na capital e
são escassos em zonas rurais e interior do país. A perda de
profissionais qualificados por emigração é importante e os
Países Baixos são o destino preferido.
Não existe vigilância da satisfação de pacientes com
os serviços, embora dois em cinco hospitais tenham instalado caixas de reclamações e sugestões. Os programas de segurança do paciente são incipientes. O Hospital Acadêmico
está definindo protocolos de segurança hospitalar.
O acesso à atenção especializada para aqueles que vivem
no interior é limitado e é necessário viajar para a capital. O
atendimento de emergência é um problema especial, em particular, para emergências obstétricas e neonatais, que implica
transporte aéreo custoso e não disponível no período noturno.
A legislação sanitária não identifica as tecnologias de
informação e de comunicações como prioridade do Ministério da Saúde. Sem mandato legal, persistirão os desafios
relacionados à normatização dos sistemas dos prestadores
de serviços e dos registros médicos eletrônicos.
Os sistemas de informação precisam ultrapassar a
gestão de informação baseada em programas verticais contra as doenças. Precisa-se recopilar e difundir dados com
enfoque integral da prestação de serviços de saúde, a prevenção de doenças e a saúde da população. Isso ajudará a
vincular questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente
e aumentará o conhecimento dos determinantes básicos da
saúde e a equidade em saúde.
Ampliar a equidade em saúde continua sendo um
grande desafio, apesar da redução parcial de desigualdades
que se conseguiu, por meio de uma melhor disponibilidade,
acessibilidade e pertinência de serviços.

Conhecimento, tecnologia e informação
Existiu algum progresso em tecnologias da informação no
sistema de saúde, mas não é possível reconhecer avanços
significativos no tema, motivo pelo qual se precisa de uma
melhora prévia da organização e comunicação institucional no setor saúde, que permita incrementar a normatização dos sistemas de informação dos diversos prestadores de
serviços e integrar suas funcionalidades, por exemplo, dos
registros médicos eletrônicos.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Em 2009, os acidentes ocupacionais causaram 1% das
mortes. Diagnosticaram-se e notificam-se poucas doenças
ocupacionais ou relacionadas ao trabalho e, portanto, estão
pouco claras, a natureza e a magnitude do problema.
Em alguns distritos coleta-se 70% dos resíduos sólidos gerados. Em outros, a coleta é menor que 30%, eliminando-se principalmente em aterros sanitários a céu aberto.
As importações de praguicidas são altas e, mesmo estando regulamentadas, há pouco controle do uso. No setor
de mineração, especialmente na extração de ouro em pequena escala, há inquietude pela exposição ao mercúrio.
Em maio de 2006, houve inundações que afetaram
30.000 km² e 157 povos. Milhares de pessoas abandonaram
suas moradias e meios de vida. Os danos chegaram a US$
41 milhões. A falta de planejamento urbano e de preparação frente a situações de inundações constitui um grande
desafio a resolver.
Existe preocupação pela mudança climática, devido
à vulnerabilidade da região costeira e aos regimes pluviais,
pois ambos os fatores podem afetar o ambiente e a saúde
daqueles que vivem na costa (80% da população).
Aumentou a carga de doenças não transmissíveis e
seus fatores de risco relacionados. Em 2009, 60,5% das 3.035
mortes ocorridas deveram-se a doenças não transmissíveis.
As doenças cardiovasculares causaram 26,9% do total de óbitos, as causas externas de 13,9%, as neoplasias de 11,6% e o
diabetes de 5,7%. As principais causas de morte por doenças
transmissíveis deveram-se ao HIV/Aids (3,5%), infecções
respiratórias agudas (2,9%) e septicemias (1,4%).
Em 2009, a prevalência de HIV era 1,1% em adultos
de 15 a 49 anos. A taxa bruta de mortalidade por HIV/Aids
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A República de Trinidad e Tobago localiza-se diante da costa norte da Venezuela. Tem uma superfície
total de 5.128 km2 (4.828 km2 correspondem a Trinidad e 300 km2 a Tobago). O país obteve sua
independência em 1962, constituindo uma nação independente dentro da Comunidade das Nações.
A Rainha Isabel II é a Chefe de Estado, representada no país pelo Governador Geral. O sistema de
governo é parlamentar, baseado no modelo de Westminster. A capital é Porto Espanha e sua divisão
político-administrativa inclui 14 regiões corporativas, cinco delas correspondentes a municípios, enquanto que a ilha de Tobago é uma região com governo autônomo.

TRINIDAD E TOBAGO

A República de Trinidad e Tobago tem uma produção e
economia relativamente estáveis, com uma Receita Nacional Bruta per capita de US$ 21.200 em 2008. Continua dependendo em grande medida do setor da energia (petróleo
e gás natural).
Entre os anos 2000 e 2007, teve um bom crescimento
econômico (acima de 8%), seguido de contrações em 2007
e 2008, relacionadas com a crise econômica mundial. Teve
crescimento de 3,5% em 2009 e de 2% em 2010.
O país encontra-se em processo de transição demográfica e epidemiológica, com diminuição das doenças
transmissíveis e aumento das doenças crônicas não transmissíveis.
A situação de saúde continua progredindo, destacando a diminuição de mortalidade geral, mortalidade materna
e a incidência de doenças transmissíveis.

Indicadores básicos selecionados, Trinidad e
Tobago, 2005-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2005)
Taxa de alfabetização (%) (2010)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2009)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2010)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2008)
Leitos por 1.000 habitantes (2008)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2009)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2006)

e desigualdades em saúde

A
A taxa de desemprego em 2009 foi 5,3%, distribuída em
4,6% dos homens e 6,3% das mulheres. Embora Trinidad
e Tobago mantenha uma economia relativamente estável
existem focos de pobreza. Segundo a Pesquisa de Condições de Vida de 2005, 16,7% da população era pobre e 1,2%
indigente.
O governo fornece educação gratuita no nível primário, secundário e terciário. O acesso e as matrículas foram altos, notificando-se índices superiores a 97% na escola primária e superiores a 75% na educação secundária. Na educação
universitária, o número de mulheres ultrapassa o de homens.
O índice de alfabetização dos adultos era de 99% em 2009.

Meio

1,3
2,5
94,0
99,7

O país produz altos níveis de gases de efeito estufa,
devido à indústria da energia, mas não está clara a repercussão desse fenômeno nacionalmente, e não existem dados nem estudos que analisem seus possíveis efeitos sobre
a saúde.

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes

1,32
16,7
99,0
70,3
8,2
13,2
16,1

saúde e suas tendências

Trinidad e Tobago não registra malária autóctone desde
1965. Em 2010, notificou-se um caso importado.
A mortalidade materna reduziu-se a um quarto, pois
em 2006 houve 12 mortes e em 2009, ocorreram somente três mortes (16,1 mortes por 100.000 nascidos vivos).
A mortalidade infantil em 2006 e 2010 foi de 13,1 e 13,2
mortes por 1.000 nascidos vivos, respectivamente.

Políticas

e sistemas de saúde e proteção social

O Ministério da Saúde verificou a necessidade de fortalecer
o planejamento para uma gestão eficaz dos recursos humanos do setor, para o que em 2010 iniciou-se um projeto para
a formulação de um plano estratégico de recursos humanos.
Com a finalidade de responder aos problemas de
saúde e ao gasto em saúde na população de maiores de
65 anos e inativa, o governo adotou uma série de medidas, entre elas a formulação de uma política nacional sobre
o envelhecimento, bem como o estabelecimento de uma
Divisão de Envelhecimento no Ministério do Desenvolvimento Social.
Trinidad e Tobago aumentou o gasto público em
saúde entre 2006 e 2010. O percentual do gasto público
em saúde aumentou de 6,3% em 2006 para 8,1% em 2009.
Nesse período, o gasto total do setor público em saúde aumentou de aproximadamente US$ 338,8 milhões para US$

ambiente e segurança humana

Em 2006, 96,4% da população dispunham de acesso a um
melhor abastecimento de água. 75,4% possuíam uma torneira de água em sua residência, 7,1% recebiam a água encanada em seu quintal, 5,9% tinham acesso à água por meio
de uma torneira na comunidade e 1,9% dependia da entrega
de água por caminhões.
Pelas condições naturais do país e deterioração das
bacias, o abastecimento de água corrente é pouco confiável
na maioria das zonas, razão pela qual mais da metade das
residências conta com seus próprios reservatórios de armazenamento de água. Os serviços de saneamento melhorados
estão ao alcance de 98,7% da população
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513,2 milhões (51,0% de auEstrutura da população por idade e sexo, Trinidad e Tobago, 1990 e 2010
mento).
1990
2010
Além disso, no período
de 2006 a 2010, o gasto do
Ministério da Saúde aumentou em 80%, de aproximadamente US$ 303 milhões em
2006 para US$ 548 milhões
em 2010. No período 20062010, o gasto em saúde do
setor público e o do setor privado contribuíram, cada um,
com cerca de 50% do gasto
em saúde total.
Os medicamentos são gratuitos em todos os estabeSaúde e cooperação internacional em Trinidad
lecimentos de saúde pública. Além disso, a partir de 2005,
e Tobago
O Ministério da Saúde atribuiu uma alta prioridade
o Programa de Atenção às Doenças Crônicas fornece aos
para a coordenação e adequada gestão da colaboracidadãos, sem nenhum custo, os medicamentos de venda
ção internacional e criou uma seção de cooperação
com prescrição médica e outros elementos farmacêuticos
internacional com esta finalidade. Essa seção age como
utilizados no tratamento de 12 doenças crônicas.
ponto de ligação com os diversos interessados diretos
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MULHERES

em temas de política internacional que influem sobre
a gestão do setor da saúde.
O financiamento internacional direcionou-se
principalmente, aos programas e os projetos contra a
infecção pelo HIV/Aids e ao programa de reforma do
setor da saúde.
A cooperação da Organização Pan-americana
da Saúde e a OMS centralizou-se na prevenção e o
controle das doenças crônicas não transmissíveis, o
fomento de modos de vida saudáveis, a qualidade do
atendimento, à saúde familiar e comunitária, o fortalecimento dos sistemas de saúde, a prevenção e o controle das doenças transmissíveis e o estabelecimento
de um sistema de informação sanitária.
O Programa de Voluntários das Nações Unidas,
administrado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, também contribui para o setor
de saúde e colaboraram na criação de um banco de
dados nacional sobre informação do desenvolvimento.

tecnologia e informação

Em 2010, iniciou-se o projeto para o estabelecimento de
um Observatório de Recursos Humanos para a Saúde,
como instrumento para orientar o planejamento estratégico de recursos humanos em saúde necessário (outro projeto
simultâneo).
O Programa de Voluntários das Nações Unidas
apoiou a criação de um banco de dados nacional sobre informação do desenvolvimento.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
As preocupações ambientais atuais incluem a contaminação
da água causada pelos produtos químicos agrícolas, os dejetos industriais e dejetos perigosos e as águas residuais sem
tratamento. Essas preocupações também incluem a contaminação das praias por hidrocarbonetos, o desmatamento e
a erosão dos solos.
A contaminação e a destruição das bacias contribuíram para a baixa confiabilidade do serviço de água. A rápida
industrialização e a urbanização, além das modificações das
características e dos níveis do consumo pessoal e doméstico,
geraram um aumento considerável da quantidade de resíduos sólidos.
De especial relevância para o setor da saúde é a ausência de uma política ou um programa nacional de gestão

dos resíduos sólidos, que responda ao crescente volume de
dejetos, incluídos os dejetos biomédicos e outros dejetos
perigosos.
Há risco de desastres naturais, como inundações, terremotos e furacões, mas durante 2006 e 2010, não houve
eventos que tivessem impacto na saúde. Com a mudança
climática, aumentou a frequência de inundações no país.
A dengue continua sendo uma endemia cíclica com
surtos confirmados em 2002, 2005 e 2008.
No país, a epidemia de HIV/Aids é generalizada e
constituiu uma das primeiras dez causas de morte entre
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1997 e 2007. A taxa nacional de prevalência de HIV era
1,5% em 2009. Os registros a partir do começo da epidemia em 1983 até dezembro de 2008 indicam um total
acumulado de 20.176 casos de infecção pelo HIV no país.
A incidência de tuberculose aumentou entre 1997 e 2007,
atingindo 24,1 casos por 100.000 habitantes em 2008.
As principais causas de morbidade das crianças menores de um e de cinco anos de idade continuam sendo as
doenças infecciosas e as infecções respiratórias agudas. Em
2009, cerca de 6% das crianças menores de cinco anos de
idade tinham um peso inferior ao normal.
As doenças crônicas não transmissíveis, em conjunto, constituem a primeira causa de morte e contribuem de
maneira significativa para a morbidade e para os gastos do
setor da saúde. O Ministério da Saúde informou que 60%
de todas as mortes deveram-se às doenças crônicas não
transmissíveis. Essas doenças têm impacto na morbimortalidade e diminuem a qualidade de vida das pessoas durante
períodos prolongados.
A violência em todas as esferas, criminal e doméstica, constitui um problema social e de saúde crescente. A
criminalidade teve uma repercussão notável sobre a morbimortalidade e as internações. A notificação de crimes graves
aumentou de 19.565 em 2006 para 20.566 em 2008. Houve
um aumento de 47% de assassinatos e 35% de roubos durante o mesmo período.
Apesar de seu baixo nível, a estimativa da mortalidade materna não é clara, dado que os diversos métodos
nacionais e internacionais mostram cifras divergentes. Programou-se iniciar um estudo nacional sobre a mortalidade
materna em 2011.
A obesidade é o problema nutricional que aumenta e
representa uma questão importante de saúde pública. Várias pesquisas colocaram em evidência uma tendência ao

aumento da obesidade nas crianças que frequentam a escola
primária e secundária.
Trinidad e Tobago permanece enfrentando a escassez
de profissionais da saúde capacitados. Em 2009, a disponibilidade de recursos humanos no setor da saúde era insuficiente para satisfazer as necessidades da população. Houve
aproximadamente 3.000 vagas médicas e paramédicas em
aberto, em todo o setor público da saúde, das quais as enfermeiras representaram 80,0% e os médicos 13%. Prevê-se
que a quantidade de vagas aumente, considerando o envelhecimento da população de enfermeiras, os altos níveis de
emigração do pessoal médico e a migração interna do pessoal de saúde do setor público para as instituições médicas
e paramédicas privadas. Ainda não há um planejamento de
recursos humanos em saúde que procure garantir o número
suficiente de profissionais competentes no futuro.
Existiu um reforço parcial da capacidade do Ministério da Saúde para desenvolver seus mandatos de elaboração
de políticas, planejamento e regulamentação. Contudo, após
mais de 15 anos desde o início das reformas do setor da
saúde, o Ministério da Saúde ainda não desempenha plenamente sua função de liderança e as Autoridades Sanitárias
Regionais não puderam fornecer todos os serviços de saúde
que a população precisa.
Entre os desafios em matéria de saúde, destaca-se
a alta incidência e prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis e de seus fatores de risco. Elaboraram-se
estratégias regionais e locais destinadas a abordar eficazmente a prevenção dessas doenças e promover modos de
vida saudáveis. Contudo, é necessário dispor de uma recopilação e análise adequados dos dados, com o objeto de
avaliar a repercussão dessas intervenções, estabelecer as
estratégias apropriadas e forjar associações dinâmicas para
o futuro.
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A República Oriental do Uruguai limita-se a oeste com a Argentina, ao norte e nordeste com a República Federativa do Brasil e a leste e sul com o Oceano Atlântico e o Rio da Prata. Tem uma extensão
de 176.215 km2 e seu relevo é ondulado, com amplas planícies e colinas de baixa altura e uma faixa
litorânea de terras férteis. Seu clima é temperado. O governo é democrático e representativo, com
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Sua capital é Montevidéu e a divisão político-administrativa inclui 19 departamentos e 89 municípios.

URUGUAI

O Uruguai é um país de renda média-alta e registra contínuo crescimento econômico. O Produto Interno Bruto (PIB)
cresceu 36% entre 2004-2010. A população é 98% urbana e
18,6% está sob a linha de pobreza. Em 2009, a esperança de
vida ao nascer era de 76,1 anos, a natalidade de 14,5 nascidos
vivos por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade de 9,4
por 1.000 habitantes. A taxa global de fecundidade era 1,99
filhos por mulher, inferior ao nível de substituição.
Em 2009, a esperança de vida ao nascer era de 76,1
anos, a natalidade de 14,5 nascidos vivos por 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade de 9,4 por 1.000 habitantes.
A taxa global de fecundidade era 1,99 filhos por mulher,
inferior ao nível de substituição.

Indicadores básicos selecionados, Uruguai, 20092010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2009)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2009)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2009)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2010)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2010)
Médicos por 1.000 habitantes (2009)
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2010)

3,3
18,6
98,3
76,1
9,4
7,7
8,5
2,9
1,2
95,0
99,9

PRINCIPAIS AVANÇOS
crônicas não transmissíveis (DCNT) incrementou-se. O
Uruguai apresenta uma das taxas de mortalidade materna
mais baixas da Região. Em 2010, registraram-se 8,5 mortes
maternas por 100.000 nascidos vivos e a mortalidade infantil foi de 7,7 mortes por 1.000 nascidos vivos.
Não houve notificação de casos de dengue, leishmaniose nem doença de Chagas.
O Programa de Imunização é gratuito, obrigatório e
existoso. Não há casos de sarampo nem de rubéola. O tétano
reduziu-se com a obrigatoriedade da vacinação. Diminuiuse a hepatite B ao incluí-la no esquema de vacinação. Não
há notificações de raiva humana nem canina. A hantavirose
é endêmica, predominantemente em homens e nas zonas
rurais; em 2010 houve 18 casos. A leptospirose e hidatidose
são endêmicas, de caráter ocupacional e distribuição focal.
A prevalência de HIV/Aids é baixa, concentrandose em trabalhadores sexuais, homens que fazem sexo com
homens e pessoas privadas de liberdade. Em 2009, a mortalidade por Aids foi de 5,1 mortes por 100.000. Durante
pandemia de influenza A (H1N1), o plano nacional de contingência permitiu uma adequada vigilância e atendimento.
Em 2009, a mortalidade geral foi de 9,6 mortes por
1.000 habitantes. As doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) constituem a principal causa de morte. Os principais grupos de causas de morte são: doenças cardiovasculares (30,6%), neoplasias (24,8%), doenças respiratórias
(9,2%) e causas externas (6,6%). Melhorou o controle da
doença coronariana, por meio de novos métodos diagnósticos e de tratamento.

Determinantes e desigualdades em saúde
Conseguiu-se cobertura universal de educação para crianças de quatro e cinco anos, com importante cobertura educacional para crianças de três anos. Em 2008, a cobertura da
educação secundária era de 70%.
Pretende-se reduzir as diferenças quanto à inclusão digital, facilitando o uso de novas tecnologias de informação na
educação por meio da distribuição gratuita a todos os estudantes de computadores pessoais com acesso a Internet. Em 2009,
distribuíram-se 380.000 computadores. Há 220.000 novos
domicílios dispondo de um computador – a metade do quintil
mais pobre - e 2.068 escolas foram conectadas à Internet.
Meio ambiente e segurança humana
As florestas ocupam 3,7% do território. A Lei Florestal
protege as florestas nativas, proibindo seu desmatamento.
A Direção Nacional de Meio Ambiente desenvolve capacidades de gestão ambiental de poluentes orgânicos persistentes (POP). O país importa anualmente 6.000
toneladas de praguicidas. O Departamento de Toxicologia
da Faculdade de Medicina é centro colaborador da OPAS/
OMS em toxicologia ambiental humana.
A saúde ocupacional apresenta avanços, incluídas as
políticas de ambientes de trabalho saudáveis e a instalação
de comissões paritárias de saúde e segurança. Para gestão de
situações de emergências e desastres, estabeleceu-se o Sistema Nacional de Emergências, que se responsabiliza pela coordenação, prevenção e atendimento nos desastres sazonais.
Saúde e suas tendências
Conseguiu-se reduzir problemas de saúde materno-infantis
e o impacto das doenças transmissíveis, aumentando a esperança de vida da população. No entanto, a carga de doenças

Políticas
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saúde

O gasto em saúde cresceu 23,1% entre 2004-2008, atingindo 7,5% do PIB. O gasto per capita em saúde cresceu 22%.
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A proteção social em saúde
Estrutura da população por idade e sexo, Uruguai, 1990 e 2010
cresceu no marco do Sistema
1990
2010
Nacional Integrado de Saúde
(SNIS). Por um lado, passou
a cobrir todo o núcleo familiar, incorporando de modo
gradativo os filhos e cônjuges
dos contribuintes. Por outro
lado, o SNIS transformou-se
num seguro para toda a vida.
O fundo redistribui os recursos financeiros, a partir da população com menor utilização
de serviços de saúde (menor
risco) para grupos com maior uso (maior risco).
Reforma Estrutural do Sistema Sanitário
Avançou-se quanto à equidade na distribuição do
Inicia-se em 2008 uma reforma estrutural do sistema
gasto: em 2005, o gasto mensal era de US$ 45 por usuário
de saúde, objetivando avançar na garantia de acesso uniprivado e somente de US$ 14 por usuário público. Para suversal à saúde. Quatro leis a sustentam: Lei nº 18.131 de
criação do Fundo Nacional de Saúde (FONASA); Lei nº
perar tal situação, o orçamento público aumentou de US$
18.161, que descentraliza a Administração dos Serviços
190 milhões anuais em 2005 para US$ 690 milhões em
de Saúde do Estado (ASSE); Lei nº 18.211, que cria o Sis2011, o que se traduziu na seguinte composição do gasto:
tema Nacional Integrado de Saúde (SNIS), responsável
US$ 48 mensais por usuário privado e US$ 41 mensais por
pela organização e funcionamento da rede assistencial
usuário público. As mudanças no sistema de saúde permipúblico-privada; e Lei nº 18.335, sobre direitos e devetiram também maior acesso da população aos serviços de
res dos pacientes e usuários.
O caráter universal da reforma, a contribuição
saúde, com eliminação total ou parcial de copagamentos.
dos
beneficiários
de acordo com a renda e o recebiOs profissionais de saúde se concentram nas grandes
mento de benefícios conforme as necessidades, são o
cidades. Mesmo reconhecendo-se o valor da equipe mulnúcleo de um projeto baseado na solidariedade, com
tiprofissional, não existe um plano estratégico para sua inuma lógica de direitos exigíveis e sem restrições.
tegração organizativa e funcional ao sistema. Em 2010, o
A separação do Ministério da Saúde Pública
MSP criou a Divisão de Recursos Humanos com o objetivo
(MSP) da Administração dos Serviços da Saúde do
Estado (ASSE) - principal prestadora pública, permite
de priorizar o desenvolvimento de recursos humanos para
diferenciar a função de gestão da função de prestasaúde, focando-se especialmente na formação, capacitação
ção de serviços assistenciais. A ASSE se transformou
e gestão. Nesse sentido, dispõe-se de iniciativas voltadas a
em empresa pública, estatal e autônoma em relação
orientar a formação de recursos humanos em direção a um
ao MSP.
modelo baseado na atenção primária, o que constitui um
Assinam-se contratos de gestão com os prestaimportante desafio.
dores públicos e privados, com cláusulas que incentivam os serviços de atenção primária, determinam
Na área de saúde mental, reformularam-se planos
as garantias explicitadas no Plano Integral de Atenção
nacionais de controle e monitoramento, elaborando protoà Saúde e metas de prestação, que avaliam o desemcolos e guias e implantando progressivamente os procedipenho segundo as prioridades assistenciais definidas
mentos necessários.
pelo MSP. O modelo de gestão inclui instrumentos de
Avançou-se quanto ao uso racional e prescrição adeparticipação e controle social por parte dos usuários.
quada de medicamentos, e a avaliação da incorporação de
tecnologias em saúde de acordo com critérios de custo-efeDoenças Crônicas” e a recente proposta ao Fundo Global
tividade. O Uruguai possui 19.791 médicos contratados no
de Luta contra Aids, Tuberculose e Malária. Há avanços na
nível privado e 5.948 no sistema público (ASSE).
integração de sistemas de vigilância e resposta, em conforPor tratar-se de um país de renda média-alta, o Uruguai deixou de ser receptor de fundos de ajuda internaciomidade com o Regulamento Sanitário Internacional. Esnal. Atualmente, há somente dois projetos na saúde respaltabeleceram-se mecanismos de troca bilateral em áreas de
dados com fundos internacionais: “Projeto de Prevenção de
fronteiras, particularmente com o Brasil.
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URUGUAI

obesidade, 29,2% de hipercolesterolemia e 5,5% de diabetes.
Somente 2,7% da população não estão expostas a fatores de
risco (56,8% possuem três ou mais fatores de risco). O controle e acompanhamento de hipertensos são deficitários. O
consumo de frutas e verduras é insuficiente em 85% da população. A prevalência de tabagismo caiu para 24% em 2009. O
abuso de álcool é mais frequente em homens (17,4%) que em
mulheres (7,9%). O sedentarismo afeta 35% da população.
Em homens, as principais causas de mortalidade por
câncer são pulmão (45,32%), próstata (22,13%) e colorretal (11,37%), e nas mulheres são mama (22,74%), colorretal
(12,65%) e pulmão (6,43%).
Em 2010, as causas externas (acidentes de trânsito,
suicídios e homicídios) representaram 60% da mortalidade
em adolescentes e jovens; oito em cada dez óbitos foram de
homens. A taxa de suicídios aumentou para 17 por 100.000
no último quinquênio.
Aproximadamente, 210.400 pessoas possuem alguma
deficiência. Dentre os idosos, 17% necessitam de cuidados
para realizar atividades da vida diária, mas somente 26% o
recebem, o que caracteriza um grande desafio dado ao crescente envelhecimento populacional.
O avanço e crescimento exponencial da tecnologia
exige enfrentar os riscos financeiros envolvidos na cobertura
assistencial e financeira de doenças catastróficas e no acesso
equitativo à medicina altamente especializada e de alto custo.
Ainda que haja desenvolvimento de pesquisa na saúde,
há carências na produção de conhecimentos sobre saúde pública. Deve-se avançar num sistema de informação sanitária e administrativa, que dê conta da situação nacional sobre morbidade, de forma a tornar regularmente disponíveis dados básicos
para a análise interna e fornecimento a órgãos internacionais.
Frente ao atual grau de desenvolvimento econômico
e das condições de saúde, surgem como desafios relevantes:
o envelhecimento populacional, a crescente população com
deficiências e a iniquidade de gênero. A alta prevalência de
DCNT precisa de um modelo de atenção centralizado na
promoção da saúde e na prevenção de doenças, para reduzir
ou eliminar fatores de risco e determinantes sociais prejudiciais à saúde. Seu desenvolvimento está ocorrendo e deve-se
avançar na sua consolidação.
O processo de reforma do setor permitiu diminuir
parcialmente a segmentação do sistema de saúde. Devemse priorizar as ações de fortalecimento da rede de prestadores públicos, sob a liderança da ASSE como órgão modelo
em atenção e qualidade. A disponibilidade de sistemas de
informação, a adequação na distribuição dos profissionais e
a redefinição dos perfis dos profissionais para alinhá-los às
necessidades em saúde atuais são desafios urgentes.

Conhecimento, tecnologia e informação
A produção científica na saúde se desenvolve na Universidade da República, por meio da Faculdade de Medicina, e
na Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, cujos objetivos
direcionam-se ao desenvolvimento científico-tecnológico.
Existe, ainda, um Plano Estratégico Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Apesar dos avanços na educação primária, a cobertura de
educação secundária é insuficiente, abaixo da meta de uma
cobertura universal conforme previsto nos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). No empoderamento das mulheres e na promoção da igualdade de gênero, apesar de certos avanços, mantêm-se iniquidades nas oportunidades e condições de trabalho. As iniquidades de gênero
geram diferenças no acesso ao trabalho remunerado (53,7%
em mulheres e 74,4% em homens) e nas remunerações. A
remuneração média por hora de trabalho das mulheres é 10
pontos percentuais inferior à dos homens.
A população afrodescendente (10% do total da população) apresenta menor acesso à educação secundária e
terciária, maior nível de pobreza e condições de emprego
mais desfavoráveis.
A erosão afeta 30% da superfície agropecuária, 87% correspondem a regiões de hortifruticultura. A poluição atmosférica e do ar é mínima. As intoxicações agudas por praguicidas
representam 16,5% das consultas, 76% associadas a praguicidas
domésticos. No setor agrícola, 36% das afecções são por inseticidas, um terço de origem do trabalho e acidental.
A cada ano são denunciados em torno de 75 casos
de violência, que são apenas a ponta do iceberg de um problema ainda silenciado. As denúncias anuais por violência
doméstica passaram de 12.450 em 2008 para 15.277 em
2010, com um aumento acima de 20%.
Os acidentes de trânsito são um importante problema
de saúde pública. Para abordá-lo consolidou-se a Unidade
Nacional de Segurança do Trânsito, que regula e coordena
ações de prevenção e controle.
Há avanços em mortalidade materna, mas ainda se
está longe da meta dos ODM. Desde 2008, a saúde prioriza
o diagnóstico precoce e o tratamento da sífilis e do HIV/
Aids. O acesso ao tratamento antirretroviral é universal e
sua cobertura atinge 83%. Espera-se reduzir os custos dos
medicamentos, facilitar o acesso à população vulnerável e
realizar o diagnóstico oportuno.
As DCNT são a principal causa de doença e morte.
A Pesquisa Nacional de Fatores de Risco de DCNT (2006)
encontrou 30,4% de hipertensão, 56,6% de sobrepeso ou
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Venezuela

A República Bolivariana da Venezuela localiza-se na parte setentrional da América do Sul. Tem uma
extensão de 916.446 Km2, incluindo várias ilhas e ilhotas no Mar do Caribe. Seu território continental
limita-se ao norte com o Mar do Caribe, a oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil e a leste com
a Guiana. Sua geografia é bem variada e conta com grande biodiversidade e recursos naturais. É vulnerável a desastres naturais, como inundações e incêndios florestais. É um estado federal descentralizado, cuja divisão político-administrativa inclui o Distrito Capital – com Caracas, a cidade capital - 23
estados, dependências federais (311 ilhas, ilhotas e abrolhos), 335 municípios e 1.123 distritos.

VENEZUELA

A Venezuela experimenta mudanças demográficas próprias
de sociedades em transição. Sua população envelhece, com
uma esperança de vida ao nascer de 74,3 anos em 2010 e
uma diferença de seis anos entre mulheres (77,2) e homens
(71,2). A taxa de crescimento médio anual é 1,7%, a taxa de
natalidade é de 20,6 por 1.000 e a taxa de fecundidade é de
2,5 filhos por mulher.
A renda per capita era US$ 12.200 em 2010. A média
anual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre
2006 e 2010 foi 3,8%, mas com flutuações. O gasto social
como percentual do PIB foi 22% em 2006, diminuindo para
15,4% em 2010.
A inflação foi 13,7% em 2006 e 28,6% em 2009. A
população economicamente ativa era de 64,9% em 2009,
com uma ocupação de 92,4% e emprego informal de 43,4%.

Indicadores básicos selecionados, Venezuela,
2005-2010
Indicador
Valor
População 2010 (milhões)
Pobreza (%) (2010)
Taxa de alfabetização (%) (2007)
Esperança de vida ao nascer (anos) (2010)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes) (2007)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) (2008)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
(2008)
Médicos por 1.000 habitantes (2007)
Leitos por 1.000 habitantes (2009)
Cobertura imunização DPT3 (%) (2010)
Cobertura de atenção ao parto (%) (2005)

28,9
32,5
95,2
74,3
5,3
14,2
62,9
1,3
1,1
78
95

PRINCIPAIS AVANÇOS

Meio

Determinantes

Entre 2006 e 2009, as coberturas de água potável e de coleta
de águas residuais aumentaram para 95% e 84%, respectivamente. Em 2009, a proporção de águas residuais tratadas
foi de 32%.
A Venezuela ratificou o Convênio de Estocolmo para
eliminar poluentes orgânicos persistentes (POP). Em 2008,
houve um consumo de 721 toneladas de herbicidas, 3.770 toneladas de inseticidas e 4.651 toneladas de fungicidas. Registraram-se 47 locais potencialmente contaminados com POP.

e desigualdades em saúde

O Coeficiente de Gini de renda, que diminui entre 2006 e
2009 de 0,442 para 0,393, reflete uma redução das desigualdades. Em 2006, o quintil mais pobre recebia 4,7% da renda
nacional e o mais rico 49,4%. No entanto, em 2009, o quintil mais pobre recebeu 6,0% e o mais rico 45,6%. Durante
o período 2006-2010, o nível de pobreza dos domicílios,
medido pela renda, apresentou uma leve redução de 33,1%
para 32,5%. Do mesmo modo, a proporção de domicílios
em extrema pobreza diminuiu de 10,2% para 7,1%.
Em 2009, o gasto público em educação representou
6,4% do PIB. No ano escolar 2009-2010, a taxa líquida de
escolaridade foi 70,8% em pré-escolares, 92,9% em educação
básica e 72,1% em educação média, diversificada e profissional.
Em 2007, iniciaram-se os projetos de atenção imediata e contínua à população indígena em condições de extrema vulnerabilidade, e de fortalecimento da participação
social e do empoderamento dos povos e comunidades indígenas.
Priorizou-se a alimentação como direito humano inalienável. Em 2008, adquiriram-se 659.419 toneladas de alimentos para a Rede Mercal, conservando inventários para
obter cobertura e manutenção de reservas estratégicas. Em
2009, distribuíram-se 627.761 toneladas de alimentos em
16.626 pontos de vendas e 9.386.100 venezuelanos economizaram até 52% em produtos regulados e 74% em relação
aos preços de supermercados.

A

ambiente e segurança humana

saúde e suas tendências

No período entre 2006 e 2009, o nível da mortalidade materna teve uma média de 63,3 mortes por 100.000 nascidos
vivos, atingindo 62,9 no último ano. A taxa de mortalidade infantil continuou sua queda paulatina, chegando 14,2
mortes por 1.000 nascidos vivos em 2009.
A população em risco de contrair malária diminuiu de
23% para 19% entre 2006 e 2010. Em 2007, confirmaram-se
os últimos casos de sarampo importado e rubéola autóctone.
Entre 1998 e 2008, a prevalência de desnutrição segundo a relação peso-idade em menores de cinco anos, diminuiu de 5,3% para 3,7%. Merece destaque que sua redução iniciou-se a partir de 2003 com a aplicação de políticas
alimentares.
Em 2010, a Pesquisa de Tabagismo em Jovens (EMTAJOVEN), em estudantes de 13 a 15 anos de idade, verificou que nacionalmente houve uma redução significativa do
tabagismo nessa faixa etária, saindo de uma prevalência de
21,9% em 1999 para uma de 13,2% em 2010.
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Estrutura da população por idade e sexo, Venezuela, 1990 e 2010

saúde e proteção social
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As responsabilidades do Estado na saúde são exercidas
pelo Ministério do Poder Popular para a Saúde (MPPS),
que implementa políticas direcionadas a garantir, promover e proteger a saúde pública
e coletiva e, ao mesmo tempo,
exerce a regulamentação e fiscalização do setor.
Em 2007, o gasto público em saúde atingiu 1,8% do PIB, valor que foi executado
pelo MPPS e seus institutos vinculados. O gasto privado foi
2,8% do PIB em 2010. Entre 1997 e 2007, o financiamento
dos programas públicos e sociais elevou-se consideravelmente (17,4 vezes), devido ao aporte de recursos petroleiros
extraordinários.
As Missões Bairro Adentro, uma forma de reorganização para fortalecer a rede pública, constituíram uma
estratégia efetiva para abordar o problema do acesso aos
serviços. O Modelo de Atenção Bairro Adentro recupera
o enfoque integral e comunitário com base territorial e
busca garantir a continuidade da atenção para as necessidades e problemas do grupo familiar.
Em 2008, realizou-se a Pesquisa de Domicílios para
conhecer o grau de satisfação da população com os serviços
de saúde. A satisfação da população atingiu 75,4% em relação aos serviços prestados em ambulatórios e 71,2% em
relação aos serviços hospitalares. As razões de insatisfação
relacionaram-se ao número insuficiente de médicos especialistas e ao déficit de medicamentos.
Em 2006, implementou-se o Projeto Mãe, que foi revisto, retificado e revigorado em 2009, com o lançamento da
Missão Niño Jesús, que busca o fortalecimento institucional
da atenção materna integral e neonatal.
Desenvolveram-se duas estratégias para fortalecer o
sistema público nacional de saúde: a integração funcional
de estabelecimentos no contexto das áreas de saúde integral
comunitárias (ASIC) e o aumento do número de profissionais por meio de programas de formação. As ASIC permitem a interação entre o sistema de serviços de saúde que
conformam as etapas Bairro Adentro I e II com as redes sociais e de outros serviços, tomando como base um território.
Por outro lado, o Bairro Adentro incorporou a formação de médicos especialistas em medicina geral integral
com 3 anos de pós-graduação, os quais em 2010 totaliza-
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Missões Bairro Adentro

Em 2006, aprovou-se a nova estrutura organizativa do
Ministério do Poder Popular para a Saúde, com três
gabinetes de vice-ministros: Redes de Serviços de Saúde, Redes de Saúde Coletiva e Recursos para a Saúde.
O reordenamento do sistema público de saúde e das
redes de atenção de caráter governamental permitiu
institucionalizar as Missões Bairro Adentro como estratégia para superar a exclusão, em quatro fases:
• Missão Bairro Adentro I: consultórios populares, de
abrangência nacional no primeiro nível de atenção. É
a porta de entrada para o sistema nacional de saúde.
• Missão Bairro Adentro II: centros de diagnósticos
integrais, salas de reabilitação integral, centros de
alta tecnologia e clínicas populares. Seu propósito é
fortalecer a capacidade resolutiva de toda a rede de
atenção primária.
• Missão Bairro Adentro III: os hospitais do povo.
Equipar os serviços de terapia intensiva, cirurgia e
emergências em hospitais.
• Missão Bairro Adentro IV: centros de alta especialidade como é o Hospital Cardiológico Infantil Lati
no-americano “Gilberto Rodríguez Ochoa”.

ram 984. Simultaneamente, formaram-se 837 odontólogos
integrais comunitários e iniciou-se a formação de médicos
integrais comunitários (MIC) com 6 anos de pré-grau. O
programa se desenvolve na atenção primária (Bairro Adentro I e II) sob supervisão da Missão Médica Cubana e em
hospitais, por meio de estágios clínicos, sob supervisão de
médicos venezuelanos. Em 2010, a primeira geração MIC
(cerca de 9.000 estudantes) havia completado o quinto ano
de carreira. No total, nos diversos níveis, incorporaram-se
20.578 estudantes de medicina, mostrando vantagens de
realizar a formação no ambiente das comunidades, de que
provém a maioria dos estudantes e no qual eles trabalharão
posteriormente.
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Conhecimento,

Em 2009, os acidentes e violências ocuparam o quarto lugar entre as causas de morte, destacando-se a maior
mortalidade dentre os homens por fatos violentos (14 vezes
maior do que entre as mulheres) e por acidentes de todo
tipo (três vezes superior). No grupo de homens de 20 a 59
anos, as mortes violentas constituem a principal causa, representando 36,5% em 2006 e 38,2% em 2009.
O diabetes ocupa o sexto lugar entre as primeiras 25
causas de morte; sendo responsável por 7.181 mortes (5,9%),
com uma taxa de 26,6 por 100.000 habitantes. Em 2009, a
doença causou 8.822 mortes (6,5%) com uma taxa 31,1.
Entre 2006 e 2009, os casos anuais de leishmaniose
cutânea americana em média foram 2.400, com um número
maior em 2006 (taxa de 9,4 por 100.000 habitantes). Entre 2006 e 2010, em média, houve 650 novos casos anuais
de hanseníase. Ocorreram dois surtos epidêmicos de dengue, em 2007 e em 2010, com taxas de 293,2 e 433,1 por
100.000 habitantes, respectivamente.
A prevalência de doença de Chagas foi 4,31% em
2010; com três surtos por transmissão oral entre 2006 e
2010. Mesmo a prevalência da infecção de Chagas sendo
relativamente baixa, a pressão da reinfestação e a tendência
a domiciliação de espécies silvestres estabelece novos cenários, que representarão um desafio ainda difícil de caracterizar.
Em 2008, confirmaram-se dois casos de febre amarela. Entre 2007 e 2008, registrou-se um surto de caxumba,
confirmando-se 125.000 casos (474 por 100.000 habitantes). No quinquênio 2006-2010, a coqueluche apresentou
uma taxa de 2,6 por 100.000 habitantes.
Em 2006, registraram-se 1.567 mortes por HIV/Aids
(taxa de 5,8 por 100.000 habitantes). Em 2009, registraramse 1.733 mortes, com uma taxa de 6,1. Em 2010, detectaramse 91.589 pessoas com sintomas respiratórios de tuberculose,
registrando-se 3.252 casos novos com baciloscopia positiva,
248 recaídas e 1.077 casos extrapulmonares.
Em 2007, notificaram-se 57.646 acidentes do trabalho (0,66% fatais). Em 2006, diagnosticaram-se 2.066 doenças ocupacionais. Esses dados refletem a necessidade de
avanços no âmbito da saúde ocupacional, que se encontra
defasada em relação à saúde geral.
Diante da necessidade de qualificar profissionais para
trabalhar na área da saúde e da atual fragmentação das instituições públicas prestadoras de serviços, espera-se que a
continuação e expansão de estratégias como Missões Bairro
Adentro e a formação de odontólogos e médicos integrais
comunitários contribua para o fortalecimento paulatino do
sistema público nacional de saúde e sua rede assistencial,
com ênfase na atenção primária.

tecnologia e informação

A Lei Orgânica de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2005
incrementou o financiamento de projetos. O investimento
em ciência e tecnologia aumentou de 1,8% do PIB em 2006
para 2,7% em 2007, colocando-se acima de países com altas
contribuições como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Espanha e Portugal.
Em 2009, os profissionais de ciência e tecnologia aumentaram-se em 47% em relação a 2006. Os pesquisadores
trabalham em instituições de educação superior (88,8%)
e no governo (9,9%). Entre os pesquisadores, 22,2% encontram-se na disciplina científica das ciências médicas e
36,2% em ciências sociais. Realizaram-se muitas publicações em revistas científicas: 1.400 em SCI, 317 em Medline, 28 em ICYT 38 e 352 em LILACS.
Em 2009, fundiu-se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Indústria Intermédia (MCTI) e o Ministério do Poder Popular para as Telecomunicações e a Informática, para
respaldar o acesso massivo e não excludente a tecnologias da
informação e comunicação.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A sustentabilidade da aquisição, distribuição e venda de alimentos da rede Mercal constitui um dos desafios mais importantes para garantir o acesso da população a uma melhor
alimentação, especialmente nos grupos mais vulneráveis.
O país está exposto a desastres naturais de diversos
tipos, em muito influenciados pelas mudanças climáticas.
Entre novembro de 2009 e abril de 2010, o fenômeno “El
Niño” gerou níveis críticos do volume de água em rios e
barragens com perdas de colheitas, baixa disponibilidade
de água para consumo e dificuldade para o fornecimento
de eletricidade, pois 74% da energia provêm de hidroelétricas. Os incêndios florestais atingiram 40.923 hectares. No
segundo semestre de 2010, o fenômeno “La Niña” afetou
75% dos entes federativos com precipitações contínuas, deixando um saldo de 38 mortes, 31.000 moradias colapsadas,
400 vias danificadas, 39 pontes e 3 barragens destruídas e
50.000 hectares de colheitas perdidas.
O sub-registro de mortalidade no país encontrase em 10%. Em 2006, as doenças cardíacas provocaram
24.977 mortes (20,5% do total) com uma taxa de 92,4 por
100.000. Em 2009 aumentaram para 27.353 (20,3%), com
uma taxa de 96,4. Os tumores malignos são a segunda causa
de óbitos: em 2006 morreram 18.543 pessoas por essa causa
(15,3%) e 20.288 (15,1%) em 2009.
219

Fronteira
Estados Unidos
México
e

A zona fronteiriça entre o México e os Estados Unidos foi definida por ambos os países em 1983 para
proteger, melhorar e conservar o meio ambiente (Acordo de Paz). Estende-se ao longo de 3.141 km
(desde o Golfo do México até o Oceano Pacífico) e inclui os territórios compreendidos dentro de
100 km de largura de cada lado do limite internacional. Inclui 48 condados em quatro estados norte
-americanos e 94 municípios em seis estados mexicanos. Essa zona representa um sistema geopolítico
binacional, que inclui ligações sociais, econômicas, culturais e ambientais, com dois sistemas que têm
legislação, políticas e culturas diferentes.
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Indicadores básicos selecionados, Fronteira Estados Unidos-México, 2010a
Valor
Indicador
População (milhões)
Pobreza (%)
Taxa de alfabetização (%)
Esperança de vida ao nascer (anos)
Mortalidade geral (por 1.000 habitantes)
Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)
Mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos)
Médicos por 1.000 habitantes
Leitos por 1.000 habitantes (2010)
Cobertura imunização DPT3 (%)
Cobertura de atenção ao parto (%)
a

México

Estados Unidos

7,5
-70 – 75 (a)
76,3 - 77,1
4,6 - 6,3
10,6 - 13,4
30,1 - 62,9
1,5 - 2,0
0,6 - 1,0
93,9 - 99,4
--

7,4
-72,4 - 93,2 (b)
77,1 - 81,0
6,1 - 7,4
5,1 - 6,3
8,1 - 22,2
2,2 - 2,6
1,9 - 2,5
84,2 - 87,9
--

2010 o último ano disponível; (a) Seis anos ou mais; (b) Nove anos ou mais.

com 6,8% da população com escolaridade inferior ao nono
ano e 22,1% com carreira universitária de quatro anos; e
Brownsville, Texas: com 27,6% da população com escolaridade inferior ao nono ano e somente 10% com título universitário. Em 2010, a escolaridade no lado mexicano era
mais homogênea e menor (25%-30% da população com
sexto ano e cerca de 10% com título profissional).

A zona da fronteira entre os Estados Unidos e o México,
devido ao Convênio de La Paz entre os governos do México
e dos Estados Unidos (1983), tem o propósito de proteger,
melhorar e conservar o meio ambiente ao longo da fronteira, mas inclui diversas ações e acordos na saúde.
A Comissão de Saúde da Fronteira México-Estados
Unidos circunscreveu essa zona a 4 estados norte-americanos (44 condados) e 6 estados mexicanos (80 municípios).
A maioria de seus habitantes reside a menos de 100 km de
ambos os lados da fronteira. É uma zona bem ativa e com
muito trânsito entre ambos os países, com implicações nas
condições de saúde e qualidade de vida de suas populações.

Meio ambiente e segurança humana
O acesso a serviços de água potável e de saneamento melhorou consideravelmente nas zonas urbanas do lado mexicano da fronteira. Em 2010, o acesso a serviços de água
potável variou entre 78% das residências (Nogales, Sonora)
e mais de 95% (Tijuana e Mexicali na Baja Califórnia, entre outros). O acesso aos serviços de esgoto oscilou entre
84% (Reynosa e Río Bravo em Tamaulipas) e mais de 95%
(Naco, Nogales e Agua Prieta em Sonora, entre outros). Nas
cidades da zona fronteiriça norte-americana, mais de 98%
das residências têm acesso à água corrente potável e serviços
de águas residuais tratadas.
A Califórnia e o Arizona têm importantes indústrias
agrícolas em suas zonas fronteiriças e mantêm sistemas de
notificação que permitem o acompanhamento do uso de
praguicidas.
Os desastres naturais mais importantes que afetaram
a zona fronteiriça durante 2006-2010, foram o furacão
Dolly (2008), que provocou perdas de US$ 1,2 bilhões no
lado norte-americano e um terremoto em 2010, no vale de
Mexicali, que destruiu a rodovia Mexicali-Tijuana, colapsou edifícios públicos e residências e obrigou a fazer evacuação parcial de 17 hospitais em ambos os lados da fronteira.
Para enfrentar a situação de violência nas cidades
fronteiriças mexicanas, na Cidade Juárez, o governo federal

PRINCIPAIS AVANÇOS
Determinantes e desigualdades em saúde
Em 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita nos estados mexicanos fronteiriços variou entre US$ 7.501 (Baja
Califórnia) e US$ 13.481 (Nuevo León), enquanto no lado
norte-americano flutuou entre US$ 39.123 (Novo México)
e US$50.871 (Califórnia). Na zona norte-americana se encontra uma das cidades mais ricas (San Diego, Califórnia;
PIB: US$ 51.035) e uma das cidades mais pobres (McAllen, Texas; PIB: US$ 15.818) dos Estados Unidos.
Em 2005-2009, a taxa de desemprego (pessoas de 16
anos ou mais não incorporadas à força de trabalho) nos estados fronteiriços dos Estados Unidos variou entre 6,8% e
7,9%. No lado mexicano, em 2010, a taxa de desemprego
(pessoas de 14 anos ou mais não incorporadas à força de
trabalho) variou entre 5,9% e 8,7%.
Em 2009, o nível de escolaridade no lado norte-americano situava-se numa faixa entre San Diego, Califórnia:
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lançou em 2010, um programa de prevenção da violência chamado “Todos Somos
Juárez, Reconstruamos a Cidade”, com um investimento
de mais de US$ 300 milhões
e mais de 160 intervenções
sociais.

Estrutura da população por idade e sexo,
Fronteira Estados Unidos-México, 2009 - 2010
Pirâmide Populacional do México:
População fronteiriça mexicana, 2010

Pirâmide Populacional dos Estados Unidos:
População fronteiriça norte-americana, 2009
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Saúde e suas tendências
As taxas de mortalidade infantil, que diminuíram de
1958 a 2008, nos estados
fronteiriços dos Estados Unidos, em 2008, foram 10%15% inferiores as de 2002,
variando entre 5,1 (Califórnia e Novo México) e 6,3 por
1.000 nascidos vivos (Arizona). No lado mexicano, a mortalidade infantil em 2008 (10,6 por 1.000 nascidos vivos em
Nuevo León; 13,4 em Chihuahua) foi aproximadamente o
dobro do que no lado norte-americano, mas menor que a
média nacional no México.
Os programas de vacinação foram bem-sucedidos
na zona fronteiriça. Entre 2006 e 2010, o número de casos
e mortes relacionados com o vírus do Nilo Ocidental nos
estados fronteiriços norte-americanos diminuiu quase pela
metade. No lado mexicano notificou-se somente um caso
em 2010.
Os estados mexicanos com maior risco de dengue
são Nuevo León (em 2010, 12.464 casos; 141 de dengue
hemorrágica), Sonora (3.588 e 191) e Tamaulipas (1.361 e
186). A partir de 2006, os casos no lado norte-americano
foram casos importados. Em 2007, a incidência de hepatite A aguda nos estados de fronteira norte-americana variou entre 0,6 (Novo México) e 2,4 por 100.000 habitantes
(Arizona) e, para hepatite B, entre 0,7 (Novo México) e
3,1 (Texas). Entre 2006 e 2010, os seis estados fronteiriços
mexicanos notificaram 13.553 casos de hepatite A (maior
número em Sonora; 162 por 100.000 habitantes) e 557
casos de hepatite B (maior número em Tamaulipas; 4 por
100.000 habitantes).
Em 2009, a Califórnia notificou uma incidência de
tuberculose de 6,7 casos por 100.000 habitantes, que foi
13% inferior à taxa de 2005. Entre os estados mexicanos,
Baja Califórnia notificou 38,3 casos por 100.000 habitantes
em 2007.
Em 2009, no lado norte-americano da fronteira, a
Califórnia é o estado que notificou a maior quantidade de
novos casos de HIV (29.939) e de Aids (138.013; 89% eram
30-34

30-34

25-29

25-29

20-24

20-24

15-19

15-19

10-14

10-14
5-9

5-9

0-4

0-4

6.00

4.00

2.00

0.00

0.00

2.00

PORCENTAGEM

4.00

MULHERES

HOMENS

6.00 6.00

4.00

2.00

0.00

0.00

PORCENTAGEM
HOMENS

2.00

4.00

6.00

MULHERES

Projetos para promover os serviços de saúde
ao longo da fronteira entre o México e os
Estados Unidos

Os sistemas de atenção à saúde mexicano e norte-americano têm diversos programas e projetos implantados para promover os serviços de saúde ao longo
da fronteira.
A Semana Binacional de Saúde e a Semana Binacional de Saúde Fronteiriça promovem a atenção pública de saúde e os serviços de extensão e imunização
a cada outubro, chegando aos grupos vulneráveis ao
longo da fronteira.
O programa Janelas de Saúde (centros de orientação sanitária) presta serviços de assessoria e extensão
em matéria de saúde nos consulados mexicanos nos
Estados Unidos para famílias de imigrantes hispanos
de baixa renda e pouco familiarizados com o sistema
de saúde dos Estados Unidos. O programa iniciou em
São Diego e Los Angeles em 2002, e ampliou-se para
incluir a totalidade dos 50 escritórios consulares nos
Estados Unidos.
Estratégias como Fronteira Saudável 2020, uma
iniciativa da Comissão de Saúde da Fronteira México-Estados Unidos e o programa ambiental Fronteira
2020, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMARNAT) do México e a
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
(EPA), determinarão importantes referências para
melhorar a saúde e a qualidade de vida ao longo da
fronteira.

homens). Em 2007, no lado mexicano, os novos casos de infecção por HIV variaram entre 12 (Coahuila) e 91 (Tamaulipas); os novos casos de Aids notificados nesse mesmo ano
oscilaram entre 5 (Coahuila) e 85 (Baja Califórnia), com
taxas de mortalidade entre 3,1 mortes (Coahuila) e 9,5 por
100.000 (Baja Califórnia).
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As cardiopatias e neoplasias malignas são as duas
primeiras causas de morte em ambos os lados. As cardiopatias variaram entre 162,5 e 168,8 por 100.000 no lado
norte-americano (2007) e entre 78,0 e 112,2 no lado mexicano (2008). As neoplasias malignas variaram entre 150,5
e 164,4 por 100.000 no lado norte-americano (2007) e entre 52,9 e 76,5 no lado mexicano (2008). A terceira causa
de morte nos estados fronteiriços mexicanos foi o diabetes
(entre 45,0 e 87,4), enquanto que no lado norte-americano
correspondeu a traumatismos e violências (31,8 a 67,5 mortes por 100.000 habitantes).

mia de influenza A H1N1 de 2009, a troca de resultados
da vigilância, distribuição de material de laboratório, disponibilidade de pessoal técnico capacitado e capacitação do
pessoal de saúde pública.

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Existem diferenças de desenvolvimento econômico entre
ambos os lados da zona de fronteira. Igualmente, persistem
diferenças consideráveis ao longo do lado norte-americano
da fronteira.
O abastecimento de água na zona é limitado e
prevê-se que será cada vez mais escasso nos próximos 50
anos, devido à mudança climática. Em geral, as condições
sanitárias melhoraram desde 2005 no lado mexicano, mas
a cobertura de acesso à água potável encanada e esgoto nas
zonas rurais permanece insuficiente.
Mantêm-se os desafios sanitários: de uma cobertura de vacinação insuficiente, acesso limitado aos serviços
de saúde, escassez de prestadores de atenção primária no
lado norte-americano da fronteira, saúde precária das populações indígenas, gravidez na adolescência, tuberculose e
emergências de saúde pública.
As doenças crônicas não transmissíveis representam
a maior carga de morbimortalidade em ambos os lados da
fronteira. As neoplasias malignas permanecem como a segunda ou terceira principal causa de morte nos quatro estados fronteiriços norte-americanos e nos seis mexicanos. A
incidência de câncer de mama na Califórnia é alta (122,2
casos por cada 100.000 habitantes).
Por outro lado, a partir de 2008, ocorreu um aumento
da violência ao longo do lado mexicano da fronteira, associado principalmente, à instauração de políticas nacionais
contra o crime organizado e o tráfico de drogas.
Os crescentes investimentos em infraestrutura física,
como resultado da preocupação com a segurança na zona
da fronteira entre os Estados Unidos e o México, podem
beneficiar a saúde e o desenvolvimento da zona. Além disso, espera-se que a reforma do setor sanitário nos Estados
Unidos e o crescente investimento no sistema do Seguro
Popular no México aumentem o acesso à atenção em saúde
ao longo da fronteira.
O aumento dos investimentos em educação sanitária,
incluído o estabelecimento de escolas de medicina e de saúde pública na zona, proporcionará oportunidades para que
os profissionais jovens permaneçam e trabalhem na zona
fronteiriça.

Políticas e sistemas de saúde e proteção social
Os serviços de saúde norte-americanos são prestados principalmente por instituições sem fins lucrativos e entidades
privadas. No período 2008-2009, a cobertura de seguros
privados variou entre 44% (Novo México) e 53% (Califórnia). A cobertura do seguro público Medicare (para pessoas maiores de 65 anos) foi entre 9% e 12%, enquanto que
para Medicaid (para pessoas de baixas rendas e deficientes)
foi entre 15% e 19%. Os indígenas norte-americanos têm
cobertura por meio do Serviço de Saúde para Populações
Indígenas. A reforma de 2010 (Lei Federal de Proteção a
Pacientes e Atenção Acessível) busca ampliar a cobertura
do seguro de saúde.
No lado mexicano, a população não segurada em
2009, variou entre 20% (Novo Leão) e 28% (Baja Califórnia). Em 2002, instaurou-se o “Seguro Popular”, a fim de
proporcionar uma cobertura de serviços de saúde, por meio
da inscrição voluntária para as pessoas que não estão afiliadas ao plano de seguridade social do país. Entre 2002 e
2009, mais de dois milhões de famílias dos estados fronteiriços inscreveram-se nesse sistema.
Conhecimento, tecnologia e informação
O projeto Frontera Collaboration (Colaboração ao longo
da Fronteira) reúne os membros da Rede Nacional de Bibliotecas de Medicina dos estados fronteiriços de ambos
os países, a fim de melhorar as práticas baseadas em dados
científicos e o acesso à informação pelos profissionais dos
centros comunitários de saúde.
Nos Estados Unidos conseguiram-se importantes
avanços em infraestrutura de informação em saúde nacional com normas para harmonizar os sistemas de informação e aumentar a interoperabilidade. Na zona da fronteira,
a colaboração no Projeto de Vigilância e Alerta Precoce de
Doenças Infecciosas (EWIDS) permitiu, durante a pande-
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