Capítulo 4

Condições e
tendências em saúde
Mortalidade nas Américas
O conhecimento sobre uma série de problemas de
saúde pública é coletado principalmente a partir de
estatísticas de mortalidade, que tradicionalmente têm
proporcionado a mais alta qualidade e mais ampla cobertura de informações sobre saúde disponíveis em
muitos países.
A qualidade dos dados de mortalidade na Região
das Américas tem melhorado nos últimos anos, uma

vez que os sistemas nacionais de estatísticas vitais foram fortalecidos. Em destaque estão: (1) a disponibilidade de informações mais atempadas que refletem os
dados mais recentes; (2) informações de maior qualidade com melhor cobertura e menos mortes atribuídas
a causas mal definidas; e (3) uma melhor disseminação
da informação em decorrência da adesão, em muitos
países, de políticas sobre a transparência na disponibilidade de dados. No entanto, o progresso não tem sido
uniforme em toda a Região e as desigualdades entre
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os países têm se aprofundado em termos da qualidade
das estatísticas de mortalidade.
Esse capítulo visa descrever os dados de mortalidade dos países da Região, nomeadamente dados
sobre a mortalidade infantil, mortalidade materna e a
mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis
e causas externas. Para a análise da mortalidade materno-infantil, foram utilizados indicadores (taxa de
mortalidade infantil e taxa de mortalidade materna)
da Iniciativa Regional de Dados Básicos em Saúde
da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
(1). Os dados sobre os dois indicadores são obtidos a
partir de várias fontes, incluindo sistemas nacionais de
informação (estatísticas vitais e sistemas de vigilância
epidemiológica) e estimativas (inquéritos ou estudos
especiais). A análise reuniu dados de mortalidade de
43 países e territórios obtidos a partir do Sistema de
Informações sobre Mortalidade da OPAS (os dados
mais recentes são de maio de 2011). Informações mais
detalhadas sobre a metodologia utilizada podem ser
encontradas nas notas técnicas no final dessa seção.
Os países com populações pequenas e poucas mortes
foram agrupados para fins de cálculo da taxa, de modo
a evitar a distorção da análise.

No entanto, existem desigualdades marcantes entre os
países no que diz respeito às causas de morte. Dos 33
países, a proporção de mortes por doenças transmissíveis foi menor do que a média regional apenas em
16 deles. A mortalidade por essas doenças foi particularmente elevada em Guatemala e Peru. De todos os
óbitos, 44% ocorreram entre pessoas com idade inferior a 70, e dessas mortes, 65% derivaram de doenças
crônicas. As causas externas são responsáveis por um
número maior de mortes entre os grupos populacionais mais jovens; por exemplo, 67,4% das mortes na
faixa etária de 10 a 24 anos foram por causas externas.
A análise por gênero mostra diferenças significativas
(Figura 4.1), e as causas externas representam mais
mortes entre os homens do que entre as mulheres, especialmente em Belize, Brasil, Colômbia, Equador, El
Salvador, Nicarágua, Paraguai e Venezuela.
Causas principais de morte
A doença isquêmica do coração, a doença cerebrovascular e o diabetes mellitus foram as três principais causas específicas de morte na Região em 2007.
A análise das três principais causas de morte por país
e sexo (Tabela 4.1) revela que as causas de morte foram geralmente semelhantes entre homens e mulheres, sendo as doenças não transmissíveis a maior proporção em ambos os grupos. A principal diferença na
mortalidade por sexo foi observada em causas externas,
que estavam entre as três principais causas de morte
masculina em 10 países, mas não figuravam entre as
três principais causas de morte do sexo feminino em
nenhum país. A influenza e pneumonia juntas foram a
principal causa de morte entre homens e mulheres em
Guatemala e Peru.

Magnitude, Distribuição e Tendências
Em 2007, houve 5.736.164 mortes nos 32 países
da Região das Américas com dados disponíveis para
esse ano (53,1% de mortes do sexo masculino e 46,9%
de mortes do sexo feminino). A taxa de mortalidade
ajustada por idade para toda a população foi de 5,8 por
1.000 habitantes (7,1 por 1.000 entre os homens e 4,7
por 1.000 entre as mulheres).
Mortalidade proporcional

Mortalidade Materna e Infantil

Nas últimas décadas observamos a redução da
mortalidade por doenças transmissíveis e um aumento
concomitante das mortes por doenças não transmissíveis, como resultado de melhores condições de vida,
redução do risco de morte por doenças imunopreveníveis e envelhecimento da população, entre outros fatores (2). Os dados para a Região como um todo para
2007-2009 mostram que 76,4% das mortes foram
causadas por doenças não transmissíveis; 12,5%, por
doenças transmissíveis; e 11,1%, por causas externas.

Mortalidade infantil
A mortalidade infantil está em declínio na Região e, de acordo com estimativas das Nações Unidas,
as Américas alcançarão o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos em dois terços entre 1995 e
2015 (3).
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FIGURA 4.1. Mortalidade proporcional, por país, sexo e grupos de causas, Região das Américas,
triênio 2007–2009
Proporção de todas as mortes (%)

Sexo

País

Feminino

Argentina

4

Belize

De transtornos
maternos, perinatais
e nutricionais transmissíveis

81

9

15

73

19

Brasil

5

Canadá

5

90

6

Chile

4

87

9

Colômbia

6

Costa Rica

6

Cuba

7

Equador

7

74

19

El Salvador

7

77

16

79

16

81

Guatemala

7

México

5

13

86

7

85

8

38

55
12

83

Nicarágua

6

76

18

Panamá

4

79

17

Paraguai

6

Peru

8

Porto Rico

9

Trinidad e Tobago

5

Estados Unidos

5

Venezuela

7

Caribe Não Latino a

3

Total

5

28
87

10

86

9

89

6

19

72

12

82

13
20
15

67

18

86

8

8

76

7

13

58

29

Colômbia

17

Costa Rica

83

9

Cuba

22

Equador
El Salvador

26

Guatemala

24

México

18

59

14

43

33

16

Paraguai

18

Peru

16

Porto Rico

64

17

66

18
20

62

27

57

12
17

Trinidad e Tobago

17

83
59

13
16

Total
0

9

74

29

Caribe Não Latino a

18

64

11

Venezuela

11

78

Suriname
Estados Unidos

12

72

20

Panamá

8

60

16

Nicarágua

5

79

13

Chile

13

54

26

Brasil

85
77

Belize
Canadá

14

79

10

Argentina

20

74
64

3

Suriname

Masculino

De
doenças não
transmissíveis

De causas externas
de morbidade e
mortalidade

50

100

0

50

Porcentagem

6
12

74

13

72

12
100 0

50

100

b

Source: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade (últimos dados de maio de 2011).
a

Caribe Não Latino: Anguila, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Ilhas Cayman, Dominica, Granada,
Montserrat, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens (Reino Unido) e Ilhas Virgens (EUA).

b

Os percentuais podem não chegar a um total de 100% por causa de arredondamentos.
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2009

Paraguai

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração
Acidente de transporte terrestre

Algumas afecções originadas no
período perinatal
Influenza e pneumonia
Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular
Influenza e pneumonia

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença de Alzheimer e
demência

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Influenza e pneumonia
Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Influenza e pneumonia

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença de Alzheimer e demência

Doença do aparelho urinário

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Influenza e pneumonia

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença hipertensiva
Algumas afecções originadas no
período perinatal

Homicídio

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Influenza e pneumonia

Homicídio
Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença crônica do aparelho
respiratório inferior

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Homicídio

Doença cerebrovascular

Neoplasia maligna da traqueia,
brônquios e pulmão

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença do aparelho urinário

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Homicídio

Neoplasia maligna da próstata

Doença do aparelho urinário

Doença cerebrovascular

Algumas afecções originadas no
período perinatal

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

Neoplasia maligna da traqueia,
brônquios e pulmão

Doença cerebrovascular

Acidente de transporte terrestre

Causa externa de intenção
indeterminada

Dementia and Alzheimer’s disease

Doença cerebrovascular

Doença de Alzheimer e
demência
Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

Influenza e pneumonia

2a

Homem
Doença isquêmica do coração

1a

3a

Neoplasia maligna da traqueia, brônquios
e pulmão

Causa externa de intenção
indeterminada

Neoplasia maligna da traqueia, brônquios
e pulmão

Doença crônica do aparelho respiratório
inferior

Doença cerebrovascular

Violência auto infringida

Doença cerebrovascular

Cirrose e outras doenças do fígado

Algumas afecções originadas no período
perinatal

Homicídio

Neoplasia maligna da próstata

Algumas afecções originadas no período
perinatal

Cirrose e outras doenças do fígado

Diabetes mellitus

Causa externa de intenção
indeterminada

Doença isquêmica do coração

Doença isquêmica do coração

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Neoplasia maligna da traqueia, brônquios
e pulmão

Acidente de transporte terrestre

Doença cerebrovascular

Cirrose e outras doenças do fígado

Doença cerebrovascular

Homicídio

Doença isquêmica do coração

Doença cerebrovascular

b

a

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de informação de Mortalidade (acessado em Maio de 2011).
Territórios franceses: Guiana Francesa, Guadalupe, e Martinica.
Caribe não Latino: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Ilhas Cayman, Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens (UK), e Ilhas Virgens (USA).
Doenças infecciosas e parasitárias e transtornos maternos, perinatais e nutricionais
Doenças não transmissíveis
Causas Externas de morbidade e mortalidade

2007

2009

Panamá

Região das Américas

2008

Caribe não Latino b

2007

2009

Nicarágua

Venezuela

2009

México

2004

2006

Guiana

Uruguai

2008

Guatemala

2007

2005

Territórios franceses a

Estados Unidos da
América

2008

El Salvador

2007

2009

Equador

Trinidad & Tobago

Influenza e pneumonia

2004

República Dominicana

2007

Doença cerebrovascular

2009

Cuba

Suriname

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

2009

Costa Rica

2007

Doença isquêmica do coração

2008

Colômbia

2007

Diabetes mellitus

Influenza e pneumonia

2008

Chile

Peru

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

2007

Canadá

Porto Rico

Diabetes mellitus

Doença isquêmica do coração

2009

Doença isquêmica do coração

Brasil

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença isquêmica do coração

Influenza e pneumonia

2008

3a

2a

Mulher

Belize

Doença cerebrovascular

1a

2009

Ano

Argentina

País

TABELA 4.1. Principais causas de morte, segundo país e total da região, Região das Américas, último ano disponível.
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A qualidade dos dados aqui apresentados varia
de acordo com desempenho do sistema de informação de cada país e o tamanho da subnotificação de
dados sobre mortalidade, que é particularmente grave
no caso das mortes de crianças menores de 1 ano de
idade. No entanto, os países têm se esforçado para melhorar a cobertura e a qualidade dos dados através de,
por exemplo, a vigilância ativa de óbitos e integração e
análise de diversas fontes de informação, entre outros
procedimentos. Assim, é possível identificar grupos de
países que têm taxas de mortalidade infantil baixa em
decorrência de intervenções eficazes de saúde pública,
embora haja também países com baixas taxas que não
são fruto de intervenções de saúde pública, mas sim
refletem problemas com o registro de óbitos de crianças e nascidos vivos.
Houve em torno de 219.000 mortes de crianças
menores de 1 ano de idade na Região por volta de
2009, com variação significativa no número de cada
país (Tabela 4.2). Houve também diferenças significativas na proporção de nascimentos informados pelos
países em relação a nascimentos estimados pela Organização das Nações Unidas e o Escritório de Censo
dos EUA, especialmente na Colômbia, Equador, Guatemala e Guiana.
A taxa de mortalidade infantil na Região das
Américas por volta de 2009 foi de 15,9 por mil nascidos vivos; a taxa estimada pelas Nações Unidas em
2010 foi de 14 por 1.000 nascidos vivos (3). Em 2000,
a taxa foi de 21,3 por 1.000 nascidos vivos para a Região como um todo, uma redução de 25,3% entre 2000
e 2009. O risco de morte variou significativamente entre os países da Região. Por exemplo, o risco de morte
de uma criança foi 10 vezes maior no Haiti do que no
Canadá ou Cuba; na Bolívia, o risco foi 9 vezes maior
e, na República Dominicana, Guatemala e Nicarágua,
foi 5 vezes maior.
A Figura 4.2 mostra que a mortalidade infantil
tem caído na maioria dos países ao longo da última
década, com as maiores quedas registradas na Argentina, Brasil, Cuba, Equador e Uruguai.
A análise dos componentes da mortalidade infantil mostrou que, na maioria dos países, os óbitos
neonatais representam a maior parcela, o que indica
a melhoria do acesso e da qualidade da atenção materno-infantil. No entanto, a mortalidade nessa faixa
etária é associada a serviços deficientes de pré-natal e
assistência ao parto e cuidados inadequados do recémnascido. De todas as mortes de crianças menores de

um ano de idade no Paraguai, a proporção de mortes
neonatais foi de 71,2%; no Suriname, foi de 72,2%, e
na Venezuela, 70,3%. Por outro lado, em países como
Bolívia, Equador, Guatemala, Nicarágua, Panamá,
Peru e Uruguai, o componente neonatal representava
menos de 50% do total de mortes infantis. No Haiti, a mortalidade pós-neonatal foi proporcionalmente
maior do que a mortalidade neonatal.
As afecções originadas no período perinatal foram a principal causa de mortalidade infantil em todos
os países, tanto no início do período analisado (cerca
de 2000) como no final (cerca de 2007), representando
55% do total. Brasil, Canadá, República Dominicana,
os países e territórios do Caribe de língua inglesa e os
departamentos ultramarinos franceses das Américas,
entre outros, apresentaram proporções mais elevadas
de mortalidade por afecções originadas no período
perinatal do que a média regional. A proporção de
mortes infantis por malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas subiu de 15%
em 2000 para 20% em 2009. As doenças respiratórias
continuam sendo uma das principais causas de morte
nessa faixa etária em Equador, El Salvador, Guatemala
e Peru. Na Região, menos de 5% das mortes nos primeiros 12 meses de vida foram causadas por desnutrição ou anemia nutricional (Figura 4.3).
Mortalidade materna
Vale notar que vários fatores afetam as taxas de
mortalidade materna. Nos países em que as taxas de
certificação de morte são baixas, a subnotificação e a
classificação incorreta reduzem a qualidade dos dados.
Por outro lado, em países com taxas de certificação
de mortalidade elevadas (≥ 90%), os problemas com
dados ocorrem principalmente em decorrência da má
classificação resultante da gravação incorreta das causas de morte nas declarações de óbito.
Em 2009, a taxa de mortalidade materna notificada nas Américas foi de 65,7 por 100.000 nascidos vivos;
a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS)
para a Região no mesmo ano foi de 66 por 100.000
nascidos vivos (4). A taxa de mortalidade materna foi
de 76,4 por 100.000 nascidos vivos em 2000; portanto,
as mortes maternas caíram 14% durante o período. No
entanto, o risco de morte durante o parto ou puerpério
ainda é inaceitavelmente elevado – 12 a 18 vezes maior
do que nos países mais desenvolvidos. Uma compa115
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TABELA 4.2.Taxa de mortalidade e número de mortes infantis notificadas por país, Região das Américas, último ano
com informação disponível
País ou território

Ano

Mortes infantis
notificadas

Razão do número
de nascimentos
informados/
estimados

Taxa de
mortalidade infantil
por 1.000 nascidos
vivos

Taxa de
mortalidade
neonatal por 1.000
nascidos vivos

Taxa de
mortalidade pósneonatal por 1.000
nascidos vivos

Anguilla

2009

0

0,99

0,0

…

…

Antígua e Barbuda

2009

22

0,99

15,7

10,7

5,0

Argentina

2008

9.341

1,11

12,5

8,3

4,2

Aruba

2004

3

0,90

NA

…

…

Bahamas

2009

113

0,95

21,1

16,3

4,8

Barbados

2008

49

1,02

13,3

10,6

2,7

Belize

2009

133

1,00

17,9

10,6

7,3

Bermuda

2007

4

1,09

NA

…

…

Bolívia

2008

13.139a

…

50,0

27,0

23,0

Brasil

2008

60.744

1,01

19,4

13,3

6,1

Canadá

2007

1.881

1,04

5,1

3,8

1,3

Ilhas Cayman

2009

3

1,36

NA

…

…

Chile

2008

1.948

0,98

7,8

5,5

2,3

Colômbia

2008

10.560

0,78

20,6

…

…

Costa Rica

2009

663

0,99

8,8

6,4

2,4

Cuba

2009

626

1,11

4,8

2,7

2,1

Dominica

2009

21

0,83

22,2

17,0

5,2

República Dominicana

2008

6.307

0,98

28,8

…

…

Equador

2008

3.380

0,73

16,4

9,3

7,1

El Salvador

2007

889

0,87

21,5

…

…

Guiana Francesa

2009

64

1,13

10,4

…

…

Granada

2009

20

0,95

11,2

10,0

1,0

Guadalupe

2008

40

0,88

6,9

4,9

2,0

Guatemala

2008

8.979

0,72

30,0

17,0

14,0

Guiana

2005

327

1,24

22,0

14,9

7,1

Haiti

2006

15.571a

…

57,0

25,0

32,0

Honduras

2006

4.635a

…

23,0

14,0

9,0

Jamaica

2008

1.131

0,90

24,1

…

…

Martinica

2007

49

1,05

8,8

…

…

México

2008

29.609

0,95

15,2

9,6

5,6

Montserrat

2009

…

0,84

…

…

…

Nicarágua

2006

1.931

0,93

33,0

18,0

15,0

Panamá

2008

877

0,98

12,8

6,8

5,9

Paraguai

2009

2.374a

…

15,5

11,0

4,5

Peru

2009

5.516

1,12

20,0

11,0

9,0
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TABELA 4.2.Taxa de mortalidade e número de mortes infantis notificadas por país, Região das Américas, último ano
com informação disponível (continuação)
País ou território

Ano

Mortes infantis
notificadas

Razão do número
de nascimentos
informados/
estimados

Taxa de
mortalidade infantil
por 1.000 nascidos
vivos

Taxa de
mortalidade
neonatal por 1.000
nascidos vivos

Taxa de
mortalidade pósneonatal por 1.000
nascidos vivos

Porto Rico

2008

342

0,88

8,8

6,3

2,5

São Cristovão e Névis

2009

15

1,06

NA

…

…

Santa Lúcia

2005

33

0,92

15,0

14,0

5,4

São Vicente e
Granadinas

2009

28

1,20

14,2

14,0

1,0

Suriname

2007

190

1,00

19,4

11,3

3,6

Trinidad e Tobago

2006

237

0,91

13,1

9,4

3,7

Ilhas Turcas e Caicos

2009

2

1,21

NA

…

…

Estados Unidos da
América

2007

29.138

0,94

6,8

4,4

2,3

Uruguai

2009

451

0,94

9,6

5,0

4,6

Venezuela

2008

8.037

0,99

15,8

11,1

4,7

Ilhas Virgens Britânicas

2009

4

0,82

NA

…

…

Ilhas Virgens (EUA)

2007

12

1,29

NA

…

…

Região das Américas

~ 2009

219.440

15,9

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Banco de dados de Indicadores Básicos (acessado em maio de 2011)
a
Calculado pelo Projeto de Informação e Análise de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde baseado nas estimativas de
nascimentos das Nações Unidas. NA = não se aplica (poucos eventos ou taxa instável).

FIGURA 4.2. Tendência das taxas de mortalidade infantil, por 1.000 nascidos vivos, em países com
disponibilidade de séries históricas, Região das Américas, 2000 até 2009
Argentina
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7,8

10,4

Guiana
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19,4

5,1

Costa Rica

Cuba

República
Dominicana

Equador

20,6
8,8

4,8

11,2

Gra nada

6,9

Guadalupe

22,0

Guiana

28,8 Honduras

16,4

23,0

Martinica

8,8

México

Panamá

Paraguai

15,2

19,4

15,5

Trinidad e
Tobago

13,1

20,0

Estados
Unidos da
América

8,8

6,8

Uruguai
9,6

São Vicente
e Granadinas

14,2

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Banco de Dados de Indicadores Básicos (últimos dados de maio de 2011).
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FIGURA 4.3. Mortalidade proporcional em crianças menores de 1 ano de idade, por grupos de causas e país
ou grupos de países, Região das Américas, 2000 e 2007a
Cerca de 2000

Cerca de 2007

Argentina
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Canadá
Chile
Colômbia
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Cuba
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Equador
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Guiana
México
Nicarágua
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Uruguai
Venezuela
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Territórios Francesesc
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Causas de morte
Algumas afecções originadas no período perinatal

Doenças infecciosas intestinais

Malformações congênitas e anomalias cromossômicas

Desnutrição e anemias nutricionais

Doenças do aparelho respiratório;

Outras

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade (últimos dados de maio de 2011).
a

Os dados refletem os valores anuais informados para o ano mais próximo ao ano da análise.

b

Caribe Não Latino: Anguila, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Ilhas Cayman, Dominica, Granada, Montserrat,
São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens (Reino Unido) e Ilhas Virgens (EUA).

c

Territórios franceses: Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica.

ração entre as taxas de mortalidade materna de vários
países da Região com a do Canadá mostra que a razão
do Haiti é de quase 83 vezes maior; Bolívia, 30 vezes
maior; Guatemala, 20 vezes maior; Brasil, 10 vezes
maior; e México, oito vezes maior (Tabela 4.3).
O total de mortes maternas notificadas pelos
países da Região para o ano mais recente com dados
disponíveis eram 9.430, com Brasil (2.240) e México
(1.119) representando mais de um terço (Tabela 4.3).
A Figura 4.4 mostra a tendência de taxas de
mortalidade materna entre 2000 e 2009 para vários
países da Região.

Vale ressaltar que, no intuito de melhorar a qualidade da informação e do conhecimento sobre as verdadeiras causas de morte materna, desde 2002, alguns
países, incluindo Brasil e México, vêm realizando uma
vigilância ativa dessas mortes.
A análise da distribuição proporcional dos óbitos
maternos por grupos de causas e países revela que as
causas obstétricas diretas foram responsáveis por 75%
das mortes maternas na Região por volta de 2007 (Figura 4.5).
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Tabela 4.3. Razão de mortalidade materna e número
de mortes maternas notificadas, países, territórios e
região, Região das Américas, último ano disponível

Ano

Número
de mortes
maternas
notificadas

Razão de
mortalidade
materna
por 100 mil
nascimentos
vivos

Anguilla

2009

0

0,0

Antígua e
Barbuda

2009

2

NA

Argentina

2008

296

39,7

Aruba

2004

1

NA

Bahamas

2008

3

NA

Barbados

2008

3

Belize

2009

Bermuda

Tabela 4.3. Razão de mortalidade materna e número
de mortes maternas notificadas, países, territórios e
região, Região das Américas, último ano disponível

Ano

Número
de mortes
maternas
notificadas

Razão de
mortalidade
materna
por 100 mil
nascimentos
vivos

Nicarágua

2007

98

76,5

Panamá

2008

41

59,6

Paraguai

2009

128

125,3

Peru

2006

510

103,0

Porto Rico

2008

3

NA

NA

São Cristovão e
Névis

2009

0

NA

4

NA

Santa Lúcia

2008

1

NA

2008

0

NA

Bolívia

2003

600a

229,0

São Vicente e
Granadinas

2009

2

NA

Brasil

2009

2.240

72,3

Suriname

2007

18

NA

Canadá

2006

28

7,6

Ilhas Cayman

2009

0

NA

Trinidad e
Tobago

2006

12

NA

Chile

2008

42

16,9

2009

1

NA

Colômbia

2008

449

62,8

Costa Rica

2009

20

26,6

Estados Unidos
da América

2007

548

12,7

Cuba

2009

61

46,9

Uruguai

2009

16

NA

Dominica

2009

1

NA

Venezuela

2008

376

62,9

República
Dominicana

2009

202

133,4

Virgin Islands
(UK)

2009

0

NA

Equador

2008

165

80,0

El Salvador

2009

82

83,7

Virgin Islands
(USA)

2006

0

NA

Guiana Francesa

2007

2

NA

Região das
Américas

Circa
2009

9.430

65,7

Granada

2009

0

NA

Guadalupe

2006

2

NA

Guatemala

2005

374

148,8

Guiana

2007

16

106,0

Haiti

2006

1.704a

630,0

Honduras

1997

213

108,0

Jamaica

2007

45a

84,0

Martinica

2007

4

NA

México

2008

1.119

57,2

Montserrat

2009

0

NA

País ou
território

País ou
território

Ilhas Turcas e
Caicos

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Banco de dados de
Indicadores Básicos (acessado em maio de 2011)
a
Calculado pelo Projeto de Informação e Análise de Saúde da
Organização Pan-Americana da Saúde baseado nas estimativas de
nascimentos das Nações Unidas.
NA = não se aplica (poucos eventos ou taxa instável).

Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Doenças do sistema circulatório
Em 2007, as doenças do sistema circulatório ou
cardiovascular (códigos I00-I99 na Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Re119
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FIGURA 4.4. Tendência da taxa de mortalidade materna (mortes maternas por 100.000 nascidos vivos)
em países com séries históricas disponíveis, Região das Américas, 2000–2009
Argentina

39,7

Braszil

16,9

Guiyana

46,9
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7,6
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125,3
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106,0
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59,6
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80,0

62,8

72,3

Canadá

Equador

Colômbia

Estados Unidos
da América

12,7

133,4

República
Dominicana

Nicarágua

76,8

62,9

Venezuela

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Banco de Dados de Indicadores Básicos (últimos dados de maio de 2011).

FIGURA 4.5. Mortalidade materna proporcional (%) a, por país e grupo de causas,
Região das Américas, 2000 e 2007 b
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Cerca de 2007
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade (últimos dados de maio de 2011).
a

Não inclui mortes obstétricas de causa não especificada, mortes maternas tardias ou mortes por sequelas de causas obstétricas.

b

Os dados refletem os valores anuais informados para o ano mais próximo ao ano da análise.
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lacionados à Saúde, Décima Revisão [CID-10]) (5)
foram a principal causa conjunta de morte na Região,
respondendo por 1.746.767 mortes (30,5% do total).
Dessas mortes, 878.105 (50,3%) eram de mulheres e
868.662 (49,7%) de homens. As causas principais desse grupo foram: doença isquêmica do coração (CID10: I20-I25), que foi responsável por 42,5% de todas
as mortes por doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares (CID-10: I60-I69), 22,2%; e doenças
hipertensivas (CID-10: I10-I15), 9,2%.
O risco de morte por doenças do sistema circulatório foi sempre maior entre homens do que entre
mulheres, com variações entre os países (Tabela 4.4).

As doenças crônicas das vias aéreas inferiores
(CID-10: J40-J47) são outra importante causa de
morte em vários países. O número total de mortes por
essa causa para a Região como um todo em 2007 foi
de 244.523, sendo 118.533 (48,5%) óbitos masculinos
e 125.990 (51,5%) óbitos femininos. Embora as taxas
tenham variado entre os países da Região, elas foram
consistentemente maiores entre os homens (Tabela
4.4).

Mortalidade por Causas Externas
A mortalidade por causas externas continua
sendo um problema de saúde pública nas Américas.
Foi registrada uma média de 551 mil mortes por essas causas por ano entre 2000 e 2007, e o total para o
período foi de 4,4 milhões. As mortes por causas externas totalizaram 9,6% de todas as mortes em 2000,
9,9% em 2002 e 10,2% em 2007. A maioria das mortes por esse grupo de causas deveu-se a acidentes de
transporte (27%), outras causas de lesões acidentais
(quedas, afogamento, envenenamento acidental, entre
outras) (37%) e agressões (13%). Esses três grupos de
causas foram responsáveis por 77% de todas as mortes
por causas externas. Os 23% restantes foram distribuídos entre suicídios (10%), eventos de intenção indeterminada (9%) e outras causas (4%). A proporção de
óbitos por causas externas manteve-se bastante estável
ao longo do tempo, assim como a sua distribuição por
sexo (Figura 4.6). Mortes por agressão responderam
por até 30% de todas as mortes por causas externas
entre os homens e 10% a 12% entre as mulheres. O
risco de morte por causas externas varia por país e por
sexo (Tabela 4.5). Por exemplo, o risco de morte por
acidentes de transporte em 2007 foi de 3 a 4 vezes
maior entre os homens do que entre as mulheres, e por
causas violentas, de 6 a 12 vezes maior.

Diabetes mellitus, neoplasias malignas e doenças
respiratórias
Projeções globais indicam que havia 171 milhões de pessoas vivendo com diabetes mellitus em
2000 e que o número deve aumentar para 366 milhões até 2030 (6). Nas Américas, o diabetes (CID10: E10-E14) foi responsável por 263.877 mortes em
2007 – 141,235 mortes de mulheres (53,5%) e 122.642
mortes de homens (46,5%). No entanto, os números
reais podem ser maiores porque o diabetes pode ser
subnotificado ou não listado como causa subjacente de
morte quando ocorre concomitantemente com outras
doenças ou complicações. As taxas nacionais ajustadas
por 100.000 habitantes variaram muito entre os países. Aqueles com as maiores taxas foram de Trinidad e
Tobago, México, Guiana, Nicarágua e Paraguai, nessa
ordem (Tabela 4.4).
Em 2007, as neoplasias malignas (CID-10:
C00-C99) causaram 1.130.882 mortes nas Américas, das quais 48,4% eram do sexo feminino e 51,6%
do sexo masculino. As principais causas desse grupo
foram as neoplasias malignas da traqueia, brônquios
e pulmão (CID-10: C33-C34), que representaram
22,1% do total, e as neoplasias malignas de cólon, junção retossigmóide, reto e ânus (CID-10: C18-C21),
que representaram 8,7%. Entre as mulheres, a principal causa foi câncer de mama (CID-10: C50), o que
causou 14,8% de todas as mortes de mulheres por
neoplasias malignas, e entre os homens, as principais
causas foram o câncer de próstata (CID-10: C61), que
representou 11,9%, e o câncer de estômago (CID-10:
C16), que significou 5,3%.

Resumo
A análise da mortalidade nos países da Região
revelou alguns progressos, nomeadamente a redução
da mortalidade infantil, um reflexo de melhorias no
acesso e na qualidade da atenção na saúde materno-infantil. Esse é um elemento importante que permitirá à
Região alcançar um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionados à redução da mortalidade
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2009
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2005

2008

2006

2009

2009

2008

2009

2009
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2007

2007

2007

2007

2004

2007

2007
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Brasil
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Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Equador

El Salvador

Territórios franceses a

Guatemala

Guiana

México

Nicarágua

Caribe não Latino b

Panamá

Paraguai

Peru

Porto Rico

Suriname

Trinidad & Tobago

Estados Unidos da
América

Uruguai

Venezuela

Região das Américas

140,8

214,0

168,6

121,2

221,2

167,1

93,9

116,6

231,1

169,1

165,6

192,7

123,1

267,2

145,3

119,8

160,5

134,4

249,0

183,5

100,1

195,3

99,0

85,0

196,1

155,1

199,6

280,8

263,1

179,7

399,5

276,3

155,1

155,4

274,2

218,7

229,3

228,5

160,0

318,2

166,4

105,7

180,7

170,5

300,7

228,5

145,9

252,7

157,7

134,4

266,7

184,0

214,6

Homem

53,4

96,6

37,5

54,5

87,0

44,8

40,8

28,4

62,0

57,9

44,9

83,5

52,9

94,0

34,5

10,1

54,4

20,3

89,4

80,5

41,8

87,6

25,4

38,9

52,6

43,6

21,8

93,6

153,9

83,5

99,8

194,9

84,6

79,8

48,3

97,2

87,5

65,6

110,0

84,5

115,3

50,6

19,3

72,8

34,1

117,3

106,2

77,4

134,2

57,3

78,2

88,9

62,4

52,6

Homem

Mulher

124,5

Mulher

34,7

62,4

66,0

23,4

66,0

82,7

21,2

30,9

83,4

64,2

37,8

57,4

31,1

84,2

21,3

31,2

26,8

40,5

77,6

52,4

25,5

54,0

33,9

20,3

63,5

37,3

28,4

Mulher

40,3

65,4

80,3

24,5

98,9

120,0

29,0

40,7

85,6

68,3

46,2

60,3

35,4

89,9

22,5

45,0

24,9

48,2

96,9

59,2

27,8

55,0

49,7

22,3

79,6

44,6

42,9

Homem

Doença
cerebrovascular

26,0

50,8

11,9

12,5

100,2

46,5

37,3

17,0

66,2

36,7

26,7

67,8

83,5

77,2

58,2

19,0

43,8

48,7

44,1

18,1

20,1

29,1

14,8

9,7

38,5

74,4

12,3

Mulher

28,9

49,1

18,4

17,2

163,2

47,2

51,6

18,8

45,3

27,2

35,1

60,4

88,4

72,5

47,3

14,1

33,3

47,5

38,2

12,2

17,1

26,7

19,8

15,9

35,9

54,6

18,9

Homem

Diabetes mellitus

104,2

109,8

121,0

104,3

96,1

65,3

64,9

134,1

113,8

90,7

91,2

99,9

70,6

61,1

99,1

77,8

113,7

100,7

99,8

113,0

80,2

115,3

99,4

110,9

106,9

84,9

97,5

Mulher

137,1

124,5

223,6

142,5

180,0

91,8

107,3

141,8

122,8

111,3

136,5

101,3

78,6

64,9

94,5

57,3

95,0

105,1

119,3

163,5

105,6

133,2

137,5

147,3

144,1

102,4

147,6

Homem

Neoplasia maligna

19,8

20,7

10,4

21,9

5,0

8,5

13,3

10,6

5,2

16,9

6,9

26,2

19,6

6,3

10,7

2,9

14,8

11,2

16,4

15,8

15,4

35,4

11,1

13,9

21,1

5,6

5,2

Mulher

28,9

26,6

44,3

28,1

24,2

12,8

20,5

15,3

14,6

22,3

11,7

31,5

31,7

14,3

15,2

4,9

13,1

17,1

22,3

23,2

22,0

53,2

18,7

21,5

35,8

27,0

14,7

Homem

Doença crônica do
sistema respiratório
inferior

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de informação de Mortalidade (acessado em Maio de 2011).
a
Territórios franceses: Guiana Francesa, Guadalupe, e Martinica.
b
Caribe não Latino: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Ilhas Cayman, Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcas e Caicos,
Ilhas Virgens (UK), e Ilhas Virgens (USA).

2009

Ano

Argentina

País

Doença isquêmica do
coração

Doença do aparelho
circulatório

TABELA 4.4.Taxa de mortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis (ajustada por idade, por 100 mil habitantes), segundo país e sexo, Região das Américas,
último ano disponível.
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FIGURA 4.6. Tendência da mortalidade proporcional por causas externas, por ano e sexo,
Região das Américas, 2000–2007.
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entre crianças menores de 5 anos de idade. A mortalidade materna também declinou substancialmente
nos últimos 10 anos. No entanto, os países precisam
redobrar os seus esforços para assegurar a maternidade
saudável.
Em todos os países da Região, as doenças não
transmissíveis representam hoje a maior proporção de
mortes, aumentando o desafio de controlar os principais fatores de risco associados a essas doenças, incluindo o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e a
dieta pouco saudável.
Finalmente, embora as mortes por causas externas sejam consideradas previsíveis e evitáveis, elas
continuam sendo um problema de saúde pública em
vários países da Região, especialmente entre os homens. A redução das disparidades de perfis de mortalidade entre os países será um desafio constante para
os governos, as organizações e a sociedade.

corrigir a subnotificação e redistribuir as mortes por
causas mal definidas de acordo com a metodologia
descrita nas notas técnicas das Estatísticas de Saúde
das Américas, edição 2006 (7). No entanto, as informações recebidas de países não foram corrigidas no
caso daqueles com dados de alta qualidade (definidos
como menos de 10% de subnotificação ou atribuição
de mortes a causas mal definidas) e aqueles para os
quais a entrada necessária para a correção não estava
disponível. As causas subjacentes de morte foram classificadas de acordo com a CID-10.
Estimativas populacionais da Divisão de População das Nações Unidas foram utilizadas para calcular
as taxas. Para os países com um total de até 300.000
habitantes, foram utilizados dados do Escritório de
Censo dos Estados Unidos. As taxas foram ajustadas
para idade pelo método direto e pela População Padrão Mundial da OMS (8). Os países com populações
pequenas foram agrupados para efeito de cálculo da
taxa, para que seus valores baixos não ensejassem viés
na análise. Esse foi o caso dos seguintes países e territórios: Anguila, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bermudas, Ilhas Cayman, Dominica, Guiana Francesa, Granada, Guadalupe, Martinica, Mont-

Notas técnicas
Para melhorar os dados sobre a mortalidade relatada pelos países, foram aplicados algoritmos para
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serrat, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Turcas e Caicos, Ilhas Virgens
(Reino Unido) e Ilhas Virgens (EUA).

internacional de doenças, de modo que sejam proporcionais e restritas aos riscos para a saúde pública
e que evitem interferências desnecessárias em relação
ao tráfego e o comércio internacional”. Para isso, enquanto instrumento juridicamente vinculativo para
os Estados-Membros (12), o Regulamento definiu o
rumo para o trabalho dos países em áreas importantes: em primeiro lugar, minimizar as consequências
econômicas de riscos e eventos de saúde pública através de esforços coletivos que assegurem a gestão de
risco adequada (detecção, avaliação, controle e comunicação atempados) e, segundo, estabelecer e manter
as capacidades básicas de vigilância e resposta em
todos os níveis do sistema nacional de saúde pública,
inclusive em pontos de entrada designados (aeroportos internacionais, portos, e fronteiras terrestres). A
área de trabalho relacionada com pontos de entrada
ressalta a abordagem multissetorial do Regulamento
e da necessidade de uma integração mais custo-efetiva de funções relevantes de saúde pública. De fato,
em um mundo interligado, as fronteiras já não constituem a primeira linha de resposta para conter eventos com potenciais implicações para a saúde pública.
Ao abrigo das disposições do Regulamento em vigor,
os países continuam a fornecer anualmente informações sobre a saúde dos viajantes utilizadas para atualizar a publicação da OMS “Viagens Internacionais
e Saúde” (13).
O fortalecimento de todos os níveis do sistema
de vigilância de doenças de um país é essencial para a
implementação do RSI por aquele país. Para conter
um evento na sua fonte e, portanto, impedir sua propagação internacional, o RSI exige que os Estados-Parte
estabeleçam e mantenham capacidades básicas de saúde para detectar eventos de saúde incomuns em tempo
hábil e, em seguida, fornecer respostas proporcionais
aos riscos. Em 30 de junho de 2011, todos, exceto um
dos 35 Estados-Partes da Região haviam concluído a
avaliação relevante, 28 haviam desenvolvido planos de
ação nacionais a partir do RSI para garantir a efetivação das capacidades básicas até junho de 2012, e pelo
menos 10 haviam realizado o exercício de custeio para
tais planos.
A Figura 4.7 mostra a pontuação média para as
capacidades básicas, como definido pela OMS (15),
na Região e no mundo, consolidando as informações
apresentadas pelos Estados-Partes no seu relatório
anual. Embora o prazo de 2012 provavelmente não
seja alcançado por todos os países, deve ser conside-

Morbidade

Doenças Transmissíveis

Doenças propensas a epidemias

O Regulamento Sanitário Internacional e Eventos de Possível
Interesse para a Saúde Pública Internacional
Fomentado por processos como a globalização,
o aumento das viagens e do comércio e mudanças
climáticas, o mundo está passando por rápidas mudanças que estão alterando o padrão e a velocidade de
transmissão das doenças. Nesse contexto, a segurança da saúde nacional e global tornou-se uma questão
de responsabilidade coletiva (9). Os países do mundo,
incluindo aqueles das Américas, devem agir em conjunto para enfrentar a propagação internacional de
patógenos emergentes e reemergentes e de riscos de
origem não infecciosa. A implementação e a adesão ao
atual Regulamento Sanitário Internacional (RSI) é o
elemento central desse esforço coletivo.
Ao enfrentar o novo perfil da transmissão de
doenças em todo o mundo, a OMS propôs a revisão
do Regulamento Sanitário Internacional de 1969. A
revisão começou em meados dos anos 1990 e se intensificou com o estabelecimento, em 2004, de um
grupo de trabalho intergovernamental encarregado de
revisar o texto anterior (10). Nas Américas, a revisão
do RSI (1969) foi impulsionada por mecanismos de
integração sub-regionais existentes, enquanto os países trabalharam para consolidar uma posição em toda
a Região. O atual RSI foi adotado em 2005 por todos
os 35 Estados-Membros da OPAS1 (10) e entrou em
vigor em 2007 (11).
O RSI visa “prevenir, proteger contra, controlar
e dar uma resposta de saúde pública à propagação
Adotado como Resolução WHA 58.3 pela 58ª Assembleia Mundial da Saúde.
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FIGURA 4.7. Pontuação media para capacidades básicas (%), Região das Américas e em todo
mundo, em 2 de novembro de 2011.
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Fonte: Referência (14)

rado como um objetivo para manter a dinâmica de
implementação do Regulamento e como um passo na
direção do processo de preparação, que deve ser sustentável e contínua.
A adoção de uma abordagem intersetorial e multidisciplinar é também inerente na execução da função
de alerta precoce que o Regulamento exige. A primeira Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII) foi declarada pelo Diretor-Geral da
OMS, durante pandemia de influenza A (H1N1) de
2009 (25 de abril de 2009-10 de agosto de 2010). Essa
pandemia desafiou praticamente todas as disposições
do RSI e foi examinada pelo Primeiro Comitê de Revisão do RSI sobre o Funcionamento do Regulamento
Sanitário Internacional (2005) em relação à Pandemia
de Influenza A (H1N1) de 2009 (16, 17, 18).
A partir da entrada em vigor do RSI, a OPAS
tem trabalhado estreitamente com os países da Região
para fortalecer seus esforços de resposta de campo. Por
exemplo, durante a influenza A (H1N1) de 2009, 80
especialistas multidisciplinares identificados através
da Rede Mundial de Alerta e Resposta a Surtos Epidêmicos (GOARN) (19) foram mobilizados para 18
países e territórios de 24 de abril a 19 de dezembro de
2009. Durante o surto de cólera no Haiti e na República Dominicana em 2010, mais de 130 especialistas

multidisciplinares foram enviados a esses dois países
de outubro de 2010 a março de 2011.
Influenza Pandêmica A (H1N1)
Dos três tipos de vírus da influenza, os vírus da
influenza A estão relacionados com a maior morbidade e mortalidade, apresentando também as alterações
genéticas mais frequentes que causam epidemias anuais e pandemias eventuais.
Em abril de 2009, uma variante do vírus da influenza A (H1N1) – contendo uma combinação única
de vírus humanos, suínos e aviários – surgiu no México. Capaz de causar doenças em seres humanos e facilmente transmitido de pessoa para pessoa, esse vírus
levou à primeira pandemia do século XXI. As Américas foram a primeira Região da OMS afetada por
esse novo vírus, tornando imperativos a rápida coleta e
o compartilhamento global dos dados para tomar decisões sobre estratégias de prevenção e tratamento. O
vírus se espalhou durante 16 meses por todo o mundo,
causando pelo menos 600 mil casos e mais de 18 mil
mortes no mundo (para mais informações, consultar
as Atualizações de Situação-Pandemia (H1N1) 2009)
(20). Somente nas Américas, a pandemia resultou em
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pelo menos 190 mil casos e 8.500 mortes e provocou
uma grande demanda por serviços de saúde (ver Influenza e outros Vírus Respiratórios sob Vigilância,
2010-2012) (21). O vírus circulou com maior intensidade nas áreas temperadas do continente, às vezes
exigindo a capacidade máxima dos sistemas de saúde
daquelas regiões. Apesar das dificuldades enfrentadas
pelos países no combate dessa pandemia, o trabalho
que esses tinham realizado antes de 2009 para desenvolver planos de preparação para a pandemia de
influenza foi realmente valioso. Além disso, a OPAS
pôde apoiar diretamente a resposta dos países, por
meio de equipes de campo multidisciplinares integrados por epidemiologistas, técnicos de laboratório,
especialistas em controle de infecções e clínicos. Foi
também fornecido apoio material através da compra
de equipamentos, reagentes e equipamentos de proteção individual.
A pandemia de 2009 deixou muitas lições úteis,
incluindo a importância de ter planos operacionais de
prontidão, aumento da capacidade laboratorial e melhoria da vigilância de casos graves de influenza. A lição mais importante foi que a pandemia demonstrou
que os países devem incorporar a preparação e resposta de emergência em suas atividades de rotina, para
garantir que eles serão capazes de lidar de forma eficaz
com a próxima emergência de saúde pública.

respiratórias agudas graves (IRAG) para determinar
a incidência de circulação de vírus respiratórios e dos
tipos e subtipos de gripe, de modo a descrever a epidemiologia dos casos de IRAG, detectar prontamente
o surgimento de novos subtipos de influenza, fornecer cepas para o desenvolvimento de vacinas contra
a gripe e providenciar dados para estimar a carga da
influenza.
Desde o final de 2010, a OPAS vem trabalhando
em estreita colaboração com quase metade dos Estados-Membros na implementação de um programa
intensificado de vigilância nacional das IRAGs. Para
além dos esforços nacionais, também houve avanços
regionais importantes na preparação e resposta à gripe
sazonal: até à data, como parte da Rede Global para a
Vigilância da Influenza (GISN), existem 28 Centros
Nacionais de Influenza (NICs) na Região (21) que
realizam a caracterização viral (através de imunofluorescência indireta, reação em cadeia da polimerase por
transcrição reversa [RT-PCR] e isolamento viral) e um
Centro Colaborador da OMS (Divisão de Influenza
do Centro Nacional de Imunização da Prevenção e
Doenças Respiratórias dos Centros dos Estados Unidos para Controle de Doenças).
Como resultado de dados coletados a partir da
vigilância hospitalar de IRAGs e informações virológicas de laboratório, os padrões de circulação viral nas
Américas puderam ser acompanhados e descritos em
2010. A partir do fim da pandemia de 2009, o vírus
primário da gripe em circulação foi o da influenza A
(H3N2), que foi detectado inicialmente na Colômbia
(abril de 2010) e depois se espalhou para o norte e sul
do continente – América Central (Nicarágua, maio de
2010), Cone Sul (Chile, junho de 2010), Caribe (República Dominicana, em julho de 2010) e América do
Norte (Canadá, julho de 2010). Em 2010, a influenza
B circulou no inverno nas regiões temperadas, e durante todo o ano na América Central, no Caribe e na
Região Andina. Durante esse período, o vírus pandêmico H1N1 circulou em níveis baixos em toda a Região, com exceção de alguns países, como a Colômbia,
onde circularam durante todo o ano após a pandemia.

Influenza sazonal
A gripe causa significativa morbidade e mortalidade em nível mundial. Nas regiões temperadas, os
surtos são claramente sazonais, com um período de
pico de circulação nos meses mais frios do ano, que
dura cerca de seis a oito semanas. Nos países tropicais,
a sazonalidade da influenza não é tão bem estabelecida
e pode variar de país para país. Entretanto, o vírus da
gripe circula durante todo o ano em todos os climas,
o que significa que a vigilância epidemiológica e virológica devem ser constantes para tomar decisões sobre
prevenção, identificar populações vulneráveis e preparar-se para responder ao surto.
A pandemia de influenza A (H1N1) de 2009
destacou as deficiências dos sistemas nacionais de
vigilância da gripe, tais como a falta de informações
práticas sobre casos graves. Desde então, os países da
Região vem trabalhando, com o apoio da OPAS, no
fortalecimento da vigilância hospitalar de infecções

Cólera
Após a epidemia de cólera da década de 1990
que afetou a maioria dos países da Região, com exceção da República Dominicana, Haiti e outros países
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do Caribe, havia poucos casos de cólera registrados
nas Américas, e a maioria foram importados de outras regiões. Em 2009, um grupo de Vibrio cholerae
O1, sorotipo Ogawa, biótipo El Tor, foi confirmado
no Chaco paraguaio, provavelmente um resquício da
epidemia de 1990.
No Haiti, na sequência do grande terremoto do
país em 2010 e no contexto de deslocamentos populacionais massivos, uma epidemia de cólera surgiu nos
departamentos de Artibonite e Centre (22, 23), espalhando-se, em seguida, em todo o país dentro de cinco
semanas. O laboratório nacional de saúde pública do
Haiti confirmou o isolamento de Vibrio cholerae O1,
sorotipo Ogawa. Haja vista a extensão do movimento
populacional entre o Haiti e a República Dominicana,
o surto se espalhou nesse último país, que confirmou
os primeiros casos autóctones na província de São
Domingo em novembro de 2010. Durante o primeiro
trimestre do surto, as autoridades nacionais do Haiti
relataram mais de 200.000 casos e 4.000 mortes em 10
departamentos.
As diferenças na infraestrutura dos serviços de
saúde, condições de saneamento e acesso à água potável entre o Haiti e a República Dominicana resultou
em diferenças no impacto do surto em cada país. Haiti
viu uma explosão de casos com alta taxa de mortalidade (24), principalmente em áreas de difícil acesso,
como comunidades rurais remotas e favelas urbanas.
Por outro lado, a República Dominicana presenciou
grupos de casos em torno das áreas mais povoadas,
com uma taxa de mortalidade baixa que não ultrapassou a capacidade local dos serviços de saúde.
Ações realizadas no Haiti com o apoio maciço da
comunidade internacional incluíram o fortalecimento
da vigilância, a melhoria da gestão de casos através da
formação de profissionais de saúde e a educação comunitária. Essas ações levaram à redução das taxas de
letalidade no prazo de quatro meses desde o início do
surto.
Na sequência desse surto de cólera, os países da
Região atualizaram seus planos de preparação e resposta e fortaleceram seus sistemas de vigilância de detecção precoce de surtos.
O investimento mais sustentável para proteger as
populações contra a cólera e outras doenças diarreicas
continua sendo a melhoria do abastecimento de água
e saneamento. O risco de reintrodução da cólera na
Região (25) está diretamente relacionado às más condições de água e saneamento dos países.

Dengue
Dengue é a doença viral transmitida por artrópodes de maior importância para a saúde pública (26);
seu principal vetor é o mosquito Aedes aegypti. Durante o período 2006-2010, houve um aumento acentuado na incidência de dengue registrada. Mais de 40
países e territórios nas Américas relataram 5.194.675
casos de dengue naquele período, dos quais 151.437
(2,9%) foram casos de dengue grave (anteriormente
conhecida como febre hemorrágica de dengue), que
resultaram em 2.599 mortes.
Esses números representam 1,8 vezes mais casos
de dengue, 2,3 vezes mais casos de dengue grave e 3,3
vezes mais mortes por dengue daquelas registradas em
2001-2005. Embora o número de casos notificados
tenha aumentado consideravelmente no período em
análise, de 427.627 em 2006 para 1.699.072 em 2010,
a proporção de casos graves notificados permaneceu
relativamente estável (variando de 2,6% em 2006 a
3,1% em 2009). Todos os sorotipos (DEN 1, DEN
2, DEN3 e DEN4) foram identificados na Região
durante o período 2006-2010 (Tabela 4.6). O Cone
Sul relatou 3.263.848 casos, representando 62,8% de
todos os casos de dengue na Região. Destes, 37.929
foram classificados como dengue grave ou 25,0% de
todos os casos graves de dengue na Região. Houve
1.428 mortes (54,9% de todas as mortes de dengue
nas Américas) nessa sub-Região. Em 2010, o Brasil
informou 1.011.647 casos, com uma taxa de incidência de 528,3 por 100.000 habitantes, que representa o
maior número de casos e a maior taxa de incidência de
dengue nessa sub-Região. O Paraguai notificou surtos
em 2007 (28.182 casos) e a Argentina o fez em 2009
(26.612 casos). Nenhum caso foi relatado no Uruguai
ou Chile continental durante esse período.
A sub-Região andina relatou 870.945 casos de
dengue no período de referência (13,9% do número
total de casos na Região), dos quais 59.050 (38,8% dos
casos graves na Região) foram classificados como casos graves e resultaram em 395 mortes (15,1% de todas as mortes de dengue na Região). Em 2010, a Colômbia registrou o maior número de casos (157.152),
representando a maior taxa de incidência na sub-Região (685,1 casos por 100.000 habitantes).
A América Central e o México, que são considerados juntos uma vez que compartilham fatores
de risco epidemiológicos, notificaram 807.885 casos
(16,1% dos casos da Região), dos quais 49.886 eram
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TABELA 4.6. Sorotipos circulantes do vírus da Dengue, segundo paísa e
ano, Região das Américas, 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Região Andina
Bolívia
Colômbia
Equador
Peru
Venezuela

2, 3

2, 3

1, 2, 3

1, 2

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 3

1, 3, 4

1, 3

1, 4

3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2

1, 2

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2

América Central e
México
Belizeb

1

Costa Rica

1, 2

1, 2

El Salvador

1, 2, 4

1, 2

Guatemala

1, 2, 4

1, 2, 4

1, 2

2, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 4

2, 4

1, 2

1, 2, 3, 4

1

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

1, 2, 3

1, 2, 4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

3

3

Honduras
México

c

Nicarágua

c

Panamá

1, 2, 3
1, 3

1, 3

Holandês, Inglês,
Caribe Francês
Anguilla

1

Antigua and Barbudab

2

Aruba

2, 3

1, 2, 3, 4
1, 3

1, 2, 3

3

1, 2, 3, 4

Bahamas
Barbados
Bermuda
Ilhas Virgens Britânicas

3

Ilhas Cayman

2, 4

2

2

2

Curacao

1, 2

Dominicab
Granadab

2, 4

2, 4

4

4

Guadalupe

1, 2, 3, 4

Guiana

2

1, 2, 3

1

2

1, 2

1, 3

1

2, 3

Guiana Francesa
Jamaica
Martinica

1, 2, 3, 4

1, 4

1, 2, 3

1, 2, 4

2, 4

3

1, 2, 3, 4

1, 2, 4

Montserrat

São Cristovão e Névis
b

São Martinho

1, 2, 4

1, 4
2

1, 2, 4

1, 4

1, 2

1, 2

2

São Bartolomeu

Santa Lúcia

3

3

b

2

3

1, 2

2

3

1, 2, 4

1, 2, 3

1, 2
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casos graves de dengue (32,9% dos casos na Região), e 418 mortes (16,1% de
todas as mortes por dengue na Região).
Em 2010, Honduras informou 66.814
casos, o que resultou na maior taxa de
incidência na América Central e do
México (1.016 por 100.000 habitantes).
O Caribe – incluindo o Caribe de
língua inglesa, francesa, holandesa e o
Caribe Latino – relatou 251.305 casos
(4,8% dos casos da Região), dos quais
4.572 (3,0% dos casos na Região) eram
casos graves de dengue, e 358 mortes
(13,8 % de todas as mortes por dengue
na Região). Embora o número total de
casos possa não ser tão elevado como
em outras sub-regiões, vários países informam altas taxas de incidência, o que
implica alto risco de transmissão.
No Caribe Latino, a República
Dominicana registrou o maior número
de casos (40.566). Destes, 2.743 foram
casos graves de dengue (92,7% de todos os casos graves no Caribe Latino
durante o período 2006-2010). Em
2010, o maior número de casos e taxas
de incidência foi registrado por Porto
Rico (21.298 casos e 538,92 casos por
100.000 habitantes) e pela República
Dominicana (12.170 casos e 135,60
casos por 100.000 habitantes), sendo
que os quatro sorotipos estavam em circulação em ambos os países. Durante o
período de notificação, Cuba registrou
menos de 100 casos em 2007 e 2009,
ao passo que o Haiti não notificou nenhum caso devido à falta de vigilância
de rotina.
Dentre os países do Caribe inglês,
francês e holandês, Guadalupe, Martinica e Guiana Francesa notificaram
o maior número de casos de dengue
no período 2006-2010, totalizando
136.952 casos nos três países, o que representa 82,8% de todos os casos dessa
sub-Região.
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em 2008, a maioria entre migrantes ou
ecoturistas vindos de áreas não enzo2006
2007
2008
2009
2010
óticas. A Argentina também registrou
epizootias, nove casos e dois óbitos
São Vicente e
1, 2
Granadinasb
por febre amarela silvestre entre 2006
Suriname
2
2
4
1, 2, 4
e 2010: esses foram os primeiros casos
comunicados pelo país desde 1967. O
Trinidad e Tobago
2, 3
3
2, 3
2
2
Paraguai, cujo último caso registrado
1
Estados Unidosd
remontava a 1974, notificou 28 casos
Caribe Latino
e 12 óbitos entre 2006 e 2010. Cabe
República
destacar, dentre os casos, o diagnósti1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 4
Dominicana
co de nove casos urbanos na área mePorto Rico
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 4
tropolitana de Asunción, uma vez que
Cone Sul
esses foram os primeiros casos urbanos
na Região desde o surto em Trinidad
Argentina
2, 3
2, 3
1
1
1, 2, 4
e Tobago em 1954. Os surtos na ArBrasil
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
gentina, Paraguai e nos estados do cenChilee
1
1
1, 4
tro-oeste, sudeste e sul do Brasil foram
Paraguai
3
3
1, 3
1, 2, 3
responsáveis pela propagação de áreas
a
São apresentados apenas os países que fazem isolamento de sorotipo.
de risco de transmissão da febre amareb
Dados dos países Caribenhos de idioma inglês são originados do Centro Caribenho de
la nas Américas (Figura 4.8).
Epidemiologia (Caribbean Epidemiology Centre - CAREC).
c
A vigilância epizoótica para a deApenas casos confirmados
d
Casos importados
tecção
precoce em áreas de propagação
e
Casos da Ilha de Páscoa
do vírus da febre amarela, bem como
a vigilância ativa de casos humanos e
Febre Amarela
sua confirmação laboratorial têm sido larga e rotineiramente adotadas na América do Sul e em Trinidad e
A febre amarela silvestre permanece uma ameaça
Tobago. Todos os países que abrigam áreas enzoóticas
importante à saúde na Região. O risco de ocorrência
têm incorporado a vacinação contra a febre amarela em
de um ciclo urbano de febre amarela sustenta-se na
seus programas de imunização rotineiros. A ampliação
ampla distribuição e nas altas taxas de infestação do
das áreas de circulação do vírus da febre amarela levou
mosquito Aedes aegypti em várias cidades altamente
à redefinição dessas áreas pelos países da Região.
populosas. Entre 2006 e 2010, 318 casos confirmados e 183 óbitos foram notificados à OPAS por sete
países. Casos foram registrados no Peru (45%), Brasil
Resistência Antimicrobiana
(26%), Colômbia (9%), Bolívia (9%), Paraguai (6%),
Venezuela (3%) e Argentina (2%), sendo que maioA resistência antimicrobiana ameaça seriamente
ria era de sexo masculino (79%), a média de idade de
o controle de doenças infecciosas em todo o mundo.
28 anos (entre zero e 73 anos) e 52% dos casos com
A emergência e propagação de patógenos resistentes
ocupação conhecida foi registrada em trabalhadores
ameaça o progresso alcançado no controle de doenças infecciosas. A partir de meados dos anos 1990, os
agrícolas. Todos os casos registrados foram de febre
países da Região começaram a monitorar a resistência
amarela silvestre, exceto os nove casos do Paraguai.
antibiótica de microrganismos para conhecer a magAté o fim de 2007, o Brasil havia registrado um
nitude do problema, acompanhar a evolução e tentar
aumento no número de epizootias na Região Centro-Oeste do país, seguido, em 2008, por surto de febre
avaliar o impacto das intervenções. Para tal, a Rede
amarela em humanos nas regiões Centro-Oeste, SuLatino-americana de Vigilância da Resistência aos
deste e estados do sul e trechos norte da Argentina e
Antimicrobianos (conhecida pelo seu acrônimo espanhol RELAVRA, Red Latino-Americana de Vigilândo Paraguai. Quarenta e cinco casos de febre amarela silvestre e 26 mortes foram confirmados no Brasil
cia de la resistência a los Antimicrobianos), foi criada
TABELA 4.6. Sorotipos circulantes do vírus da Dengue, segundo paísa e
ano, Região das Américas, 2006-2010 (continuação)
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50% em 2007. A variabilidade de ocorrência desses patógenos com resistência
antimicrobiana é considerável de país
para país, passando de 12% no Honduras a mais de 60% no Chile, Guatemala
e Peru. Outros patógenos que podem
ter um papel no surto e que mostram
altas taxas de infecção em hospitais, tais
como Enterococcus faecium e Pseudomonas aeruginosa, também têm mostrado
um rápido aumento na resistência a um
espectro mais amplo de antimicrobianos. No caso de isolados de E. faecium,
observou-se um aumento constante na
resistência a vancomicina, passando de
5% em 2002 a 30 % em 2008.

FIGURA 4.8. Classificação de risco da febre amarela, segundo
nível administrativo, América do Sul e Panamá, 2001

Belize
Honduras
El Salvador

Nicarágua
Panamá

Costa Rica

Venezuela
Colômbia

Guiana
Suriname
Guiana Francesa

Equador

Peru

Classificação de risco
da febre amarela

Bolívia

Brazil

endêmica
transitória

Doenças transmitidas por vetores

Paraguai

baixo potencial de exposição
nenhum risco

Chile

fronteiras nacionais

Malária
Uruguai

A Estratégia Global de Erradicação
da Malária introduzida em 1955
Argentina
teve um efeito dramático na luta con0 250 500
1,000
1,500 2,000
km
tra a malária na Região. Na década de
Dado de Longitude/Latitude: WGS 84
1970, os esforços de combate à doença
Fonte de Dados:
PAHO/HSD/IR/
nas Américas levaram à sua eliminaPrograma Regional de Doenças Virais,2010
Produção do Mapa:
ção da América do Norte e do Caribe,
PAHO/HSD/IR
com exceção da República Dominicana
Fonte: Programa Regional de Doenças Virais do Departamento PAHO/HSD/IR,
a partir de dados notificados pelos países.
e do Haiti. No entanto, quando ficou
evidente que a malária não seria erradicada em todo o mundo, os esforços de
em 1996. Ao longo do tempo, a Rede tem aumentado
erradicação foram substituídos por esforços de controle e a Estratégia Global de Controle da Malária
sua capacidade de detectar, monitorar e administrar a
foi implantada em 1992. A elevada carga de malária
resistência antibiótica, com aumento da participação
na África e sua mortalidade despertaram o interesse
dos países e do número de isolados testados. Até o fim
e compromisso internacional de reduzir a carga desde 2010, 21 países faziam parte da Rede. Em 2000,
sa doença e levaram à implementação, em 1998, da
72.000 cepas haviam sido analisadas. Esse número
iniciativa “Roll Back Malaria” (RBM) (Fazer Recuar a
quase dobrou em 2007, chegando a 134.089.
Malária) (28), visando reduzir a carga da doença em
A partir de 2000, a vigilância da RELAVRA
50% entre 2000 e 2010. Uma plataforma para novos
incluiu patógenos hospitalares, enteropatógenos e patógenos comunitários. Tal vigilância, que proporciona
esforços contra a doença foi fornecida pelos Objetivos
dados importantes para o processo decisório no âmbide Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas
to da saúde pública, tem mostrado um aumento con(ODMs) (29-32), que estabeleceram uma ulterior resistente na resistência dos patógenos. Por exemplo, o
dução de 25% até 2015 (33).
Staphylococcus aureus resistente à meticilina foi enconO relatório de 2008 da OPAS sobre a situação da
trado em 30% das cepas hospitalares em 2000, e em
malária nas Américas (34) indica que a malária conN
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Durante esse mesmo período, Bahamas (36) e Jamaica
(37), que haviam anteriormente eliminado a transmissão local da doença, tiveram surtos de malária após um
influxo de casos importados; esses focos foram satisfatoriamente contidos.
Quase 90% de todos os casos notificados na
Região ocorrem nos países endêmicos da América
do Sul, sendo as populações que vivem e trabalham
em áreas da bacia amazônica aquelas em maior risco de infecção por malária. Em 2009, 152 municípios
na área da Amazônia relataram um índice parasitário
anual (IPA) acima de 49 casos por 1.000 pessoas em
risco. Desses distritos, 98 estão na área amazônica do
Brasil, e o restante em Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela. Os relatórios disponíveis indicam que altos
níveis de transmissão similares existem em algumas
áreas em Honduras e, possivelmente, no Haiti. Além
disso, entre 10 e 49 casos por 1.000 habitantes foram
notificados entre pessoas que vivem em 295 municípios de Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Honduras, México, Peru e Venezuela.
A maioria dos casos de malária diagnosticados
na Região ocorre entre as pessoas na faixa de 5-14
anos de idade e na faixa etária economicamente mais
produtiva, a de 15-49 anos de idade. A malária urbana é relatada em Belize, Brasil, Colômbia, República
Dominicana e Venezuela, e populações indígenas no
Brasil, Colômbia, Guiana, México e Panamá estão
entre os grupos específicos que permanecem vulnerá-

tinua sendo endémica em 21 países: México, todos os
países da América Central e todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Uruguai; no Caribe,
a doença está presente na República Dominicana e no
Haiti, como mencionado anteriormente. Os países da
Região vêm sistematicamente coletando informações
e comunicando a incidência de malária desde o final
da década de 1950. O maior número anual de casos
registrados nas Américas foi de 1,3 milhão, informados em 1995 e 1998.
Em 2009, a Região relatou 565.892 casos de malária confirmados, o que representa uma redução de
52% na morbidade da doença em comparação com o
ano 2000, e 122 mortes, ou uma redução de 68% em
relação à linha de base do ano 2000. O Plasmodium
vivax é responsável por quase 73,8% das infecções,
seguido pelo Plasmodium falciparum, responsável por
26%, e o Plasmodium malariae, representando menos
de 0,1% (notificado no Brasil, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Venezuela) (35).
Dos 21 países da Região em que a malária é endêmica, todos exceto um relataram uma diminuição
de casos entre 2005 e 2009. O Haiti, por outro lado,
registrou um aumento de mais de 100% no número
total de casos para o mesmo período, que pode estar
relacionado a melhorias na vigilância da doença no
país (Figura 4.9). Em média, os países não endêmicos
na Região notificam anualmente 1.800 casos importados de países endêmicos dentro e fora da Região.

TABELA 4.7. População exposta ao risco de malária e casos e mortes por malária notificados, países endêmicos das
Américas, segundo ano, 2000-2009
Ano

População
exposta

Lâminas
examinadas

Proporção
(%) de lâminas
positivas

Número de casos de malária
Total

P. falciparum

P. vivax

P. malariae

Número
de mortes

2000

208.743.289

9.793.737

12,1

1.182.866

301.390

868.134

2.007

378

2001

211.044.863

9.205.342

10,7

982.703

281.173

697.678

2.142

316

2002

181.654.762

9.076.231

10,0

904.757

249.124

650.768

2.396

225

2003

307.862.045

8.464.769

10,6

899.722

232.664

653.222

360

241

2004

255.344.621

8.365.711

10,9

909.473

227.103

671.858

1.498

220

2005

264.343.310

12.660.371

8,3

1.049.447

266.473

769.617

2.248

252

2006

107.788.513

9.270.077

9,9

920.196

250.203

655.799

1.189

247

2007

127.835.275

9.478.216

8,3

784.386

199.778

575.179

505

195

2008

112.206.487

8.154.419

6,9

561.044

124.200

425.039

322

136

2009

119.323.033

7.226.062

7,8

565.892

141.536

414.438

273

122

a

a
Alguns casos confirmados não foram classificados segundo espécie parasitária.
Fonte: Relatório anual dos países sobre malária, Organização Pan-Americana da Saúde.
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sobre eficácia em Honduras e Nicarágua, juntamente
com estudos moleculares realizados na República Dominicana e no Haiti, indicam que as cepas circulantes
do parasita continuam sendo suscetíveis à cloroquina;
como resultado, a ACT não é utilizada para o tratamento da malária nessas áreas.
Os mosquiteiros tratados com inseticidas (MTI)
e a pulverização residual de interiores (PRI) são ambos
usados como medidas de prevenção e controle vetorial
contra a malária (34). A distribuição de mosquiteiros
tratados com inseticidas de longa duração (MTILD)
tem sido relatada desde 2005, e atingiu um pico de
cerca de 900 mil unidades em 2007, com distribuição
contínua, porém em menores quantidades, em 2009.
Números variáveis de MTIs convencionais vêm sendo
também distribuídos na Região desde 2002. A PRI
tem sido utilizada anualmente na maioria dos países,
e o número estimado de pessoas protegidas aumentou
de um milhão para 7,8 milhões de pessoas entre 2006
e 2009.
Os países da Região indicam um aumento relativamente estável no financiamento interno para a malária, perfazendo um total de quase US$ 190 milhões
em 2009, que permanece como principal fonte de financiamento para a malária nas Américas. O Fundo
Global contribui com grande parte do financiamento
externo para a malária na Região, totalizando cerca
de US$ 334 milhões desde 2003 (31). Tendo alcançado reduções acentuadas em suas cargas de malária,

veis à infecção por essa doença. Casos de malária entre
gestantes são também notificados em algumas áreas
de Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Haiti, Panamá
e Suriname.
A microscopia é amplamente disponível e acessível e continua sendo o padrão de referência para o
diagnóstico da malária na Região. A disponibilidade
e uso de testes de diagnóstico rápido (TDRs) têm
também aumentado desde 2005. Belize, Costa Rica,
Equador e El Salvador informam que 100% dos casos são diagnosticados em até 72 horas do início dos
sintomas.
A proporção de casos por P. falciparum tem sido
relativamente constante, em torno de 25% ao ano entre
2000 e 2009, a maioria ocorrendo na Bacia Amazônica. Como resultado dos esforços da Rede Amazônica
de Vigilância da Resistência aos Antimaláricos (38),
com financiamento da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) através da Iniciativa Amazônica contra a Malária (AMI)
desde 2001 (39), os países que compartilham a bacia
amazônica confirmaram a resistência do P. falciparum
à cloroquina, o antimalárico de uso mais comum. A
partir dessas evidências, todos os países participantes da AMI mudaram suas políticas e estão usando
a terapia combinada à base de artemisinina (ACT),
conforme recomendação da OMS. O uso de ACT aumentou gradualmente desde 2005, e os insumos foram
suficientes para tratar todos os casos. Estudos recentes

FIGURA 4.9. Variação na proporção de morbidade da malária nos países endêmicos,
por país, Região das Américas, 2005–2009
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Fonte: Relatórios nacionais anuais sobre malária da Organização Pan-Americana da Saúde.
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os países da América Central e México, Argentina e
Paraguai manifestaram seu interesse em continuar os
esforços para a eliminação da doença (40). Considerando a experiência anterior das ilhas do Caribe na
eliminação da doença, o objetivo parece ser também
possível para a República Dominicana e o Haiti (41).

(1997), na sub-Região andina (1998), nos países amazônicos (2003) e no México (2004) (43).
Essas iniciativas sub-regionais têm contribuído
para alguns dos principais avanços no controle da doença, incluindo a interrupção da transmissão vetorial
em vários países (Figura 4.10 e Figura 4.11), o estabelecimento de triagem universal para T. cruzi em sangue doado (44), a redução da prevalência de infecção
entre crianças, a redução da morbidade e mortalidade
por doença de Chagas, a ampliação da cobertura dos
serviços de diagnóstico e tratamento e melhoria da
qualidade de diagnóstico, cuidados e tratamento para
as pessoas afetadas. No entanto, estima-se que 100
milhões de pessoas continuam vivendo em áreas de
risco para doença de Chagas (45). A doença causou
cerca de 12.000 mortes por ano na última década, uma
notável redução em comparação com a média de 45
mil anuais na década de 1980 (46).
Apesar dos progressos substanciais realizados,
nem todos os países conseguiram atingir as metas estabelecidas em 1998 (47) e, entretanto, novos desafios
surgiram. A Resolução A63.17 da 63ª Assembleia
Mundial da Saúde (48) e a Resolução CD50.R17 do
Conselho Diretor da OPAS (49), ambas aprovadas em
2010, estabeleceram o marco atual para ação sobre o
assunto. A última resolução aprovou e implementou a
Estratégia e Plano de Ação para a Prevenção, Controle e Tratamento da Doença de Chagas vigente (50).

Doença de Chagas
A doença de Chagas, uma das “doenças negligenciadas”, é endêmica em 21 países das Américas
(42). O seu agente causador, o parasita Trypanosoma
cruzi, é mais frequentemente transmitido por insetos
vetores que infestam habitações insalubres. No entanto, pode também ser transmitida através de transfusão
de sangue, transplante de órgãos e ingestão de alimentos contaminados, bem como congenitamente através
da placenta.
Avançou-se significativamente no controle e na
eliminação dessa doença através de enfoques bem-sucedidos de cooperação técnica horizontal, incluindo
várias iniciativas de prevenção e controle sub-regionais (Quadro 4.1). Essas iniciativas, das quais algumas
foram implementadas na década dos anos 1990 pelos
países afetados em colaboração com a OPAS, foram
realizadas no Cone Sul (1992), na América Central

QUADRO 4.1. Progresso alcançado na prevenção, controle e tratamento da doença de
Chagas nas Américas, por sub-Região.
• Cone Sul. Interrupção da transmissão vetorial do Trypanosoma cruzi pelo Triatoma infestans em Uruguai
(1997), Chile (1999), Argentina (cinco províncias, 2001 e 2004), Brasil (2006), Paraguai (Região Leste, 2008) e
Bolívia (departamento de La Paz, 2011).1
•

América Central. Interrupção da transmissão vetorial de T. cruzi pelo Rhodnius prolixus em Guatemala (2008),
Belize (2010), El Salvador (2010), Honduras (2010) e Nicarágua (2010).

•

Região andina. Interrupção da transmissão vetorial de T. cruzi pelo T. infestans no Peru (departamentos de
Tacna, 2009, e Moquegua, 2010).

•

Região da Amazônia. Rede de vigilância e atividades de prevenção na Região amazônica da Guiana Francesa
(2004), Brasil (2005), Peru (2008), Equador (2009) e Colômbia (2009). Atenção para a doença de Chagas
como doença de origem alimentar.

•

México. Eliminação do vetor Rhodnius prolixus certificada nos estados de Chiapas e Oaxaca.

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Relatórios anuais sobre iniciativas regionais de combate à doença de Chagas, 1997–2011.
1 Brasil e Bolívia fazem parte da Iniciativa do Cone Sul para o Controle e Eliminação da Doença de Chagas e, para fins de cooperação técnica sobre a
doença de Chagas, estão incluídos entre os países do Cone Sul.
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lívia, Brasil, Colômbia, Peru e Nicarágua fazem atualmente parte do grupo de países que respondem por
90% de todos os casos de leishmaniose cutânea em
todo o mundo (51).
Essa doença tem características epidemiológicas complexas, com variações específicas em ciclos de
transmissão resultantes da circulação de várias espécies de Leishmania e a existência de vários reservatórios e vetores envolvidos na transmissão. Também tem
diferentes manifestações clínicas, que exigem respostas terapêuticas diferentes (51). No Novo Mundo, a
leishmaniose é considerada uma zoonose com três ciclos de transmissão principais: silvestre, rural-doméstico e urbano-doméstico (51).

Leishmaniose
A leishmaniose está diretamente ligada à pobreza, embora outros fatores sociais – bem como ambientais e climáticos – também influenciam diretamente
sua epidemiologia. De acordo com o relatório de controle das leishmanioses (51) da Organização Mundial
da Saúde, a carga global dessa doença parasitária é
de 2,35 milhões de anos de vida perdidos ajustados
por incapacidade, com as Américas respondendo por
2,3%. Nos últimos 10 anos, a leishmaniose se espalhou geograficamente na Região, com o consequente
aumento do número de pessoas afetadas pelas diversas
formas da doença. Casos têm sido relatados desde o
sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Bo-

FIGURA 4.10. Distribuição geográfica da doença de Chagas, por situação de transmissão do principal vetor
para cada área, Região das Américas, 2011
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Leishmaniose cutânea e mucosa. Entre 2006
e 2010, 296,005 casos de leishmaniose cutânea e
mucosa foram registrados nas Américas, dos quais
145,248 (49,1%) ocorreram em países da sub-Região
andina, 110,959 (37,5%) nos países do Cone Sul, e
39.798 (13,4%) em países da América Central. O número médio anual de casos notificados foi de 61,932,
sendo três países responsáveis por 73% desses: Brasil
(21.687), Colômbia (14.166) e Peru (9375). A Nicarágua informou uma média anual de 3.896 casos; Panamá, 2.593; Venezuela, 2.305; e Bolívia, 2.234. Costa
Rica, Honduras e Equador comunicaram 1.533, 1.420
e 969 casos anuais, respectivamente. Outros países informam menos de 700 casos de leishmaniose cutânea
por ano, incluindo México (671), Guatemala (408),
Paraguai (339), Argentina (182), Guiana Francesa
(83), Suriname (56), Guiana (10) e El Salvador (5).
A forma mucosa merece atenção especial, já que
pode causar desfiguração e incapacidade. Na Região,
essa forma da doença é responsável por 3,1% de todos
os casos relatados, mas um estudo realizado na sub-Região andina, em 2000, indicou que a proporção é
maior em Bolívia (12,0%), Equador (7,7%), Brasil (5,7
%) e Peru (5,3%) (52).
Leishmaniose visceral. Nas Américas, a
leishmaniose visceral é causada pela espécie Leishmania infantum e seu principal vetor é o mosquito-pólvora da espécie Lutzomyia longipalpis. Em ambientes
urbanos, os cães são o principal reservatório dessa zoonose grave, enquanto raposas (Cerdocyon thous e Lycalopex vetulus) e gambás (Didelphis spp.) desempenham
um papel importante no ciclo de transmissão silvestre
(53).
De 2006 a 2010, um total de 19.383 casos de
leishmaniose visceral foi registrado na Região, com
média anual de 3.877 casos. Brasil (3.703 casos), Paraguai (85 casos) e Colômbia (56 casos) foram responsáveis por mais de 99% da média anual; os demais casos
foram relatados na Argentina, Bolívia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e
Venezuela. A taxa de letalidade da leishmaniose visceral é de 7,0% no Paraguai e 5,6% no Brasil. A estratificação dos dados por faixa etária revela que essa
taxa é ainda maior (24%) entre as pessoas com idade
superior a 50 anos, devido à presença concomitante de
outras doenças, o que aumenta o risco de morte por
leishmaniose visceral, de acordo com o Ministério da
Saúde do Brasil (51, 54).

A alta letalidade e a ampla distribuição geográfica, juntamente com a urbanização da doença, faz
da leishmaniose visceral um sério problema de saúde
pública nas Américas. Estudos epidemiológicos têm
destacado a importância do vetor L. longipalpis, que
tem demonstrado uma capacidade de se adaptar aos
ambientes em mudança e se alimentar de quaisquer
animais neles presentes, contribuindo assim para a
manutenção do ciclo rural e propagação da doença em
áreas urbanas (51).
Doenças Imunopreveníveis
Desde sua criação em 1977, o Programa Ampliado de Imunização (PAI) vem contribuindo significativamente para a redução da morbimortalidade
infantil nas Américas. O programa de imunização
regular pode evitar, anualmente, aproximadamente
174.000 óbitos infantis na Região. De acordo com
OPAS e OMS, o uso de novas vacinas – vacina do
rotavirus, vacina pneumocócica conjugada (VPC) e a
vacina contra o papilomavírus humano (HPV) – evitará também milhares de casos adicionais e óbitos, daí
seu papel importante na realização dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODMs) (55). Essa seção apresenta as principais realizações e desafios no
que se refere à imunização nas Américas.
Preservação das conquistas da imunização
As principais realizações da imunização incluem a
erradicação da pólio, eliminação de sarampo, rubéola e
tétano neonatal (TNN); e o controle de outras doenças
imunopreveníveis, tais como coqueluche, difteria, hepatite B e doenças invasivas causadas por Haemophilus
influenzae tipo b (Hib). Passaram-se mais de 20 anos
desde a ocorrência do último caso de poliomielite causado por um poliovírus silvestre nas Américas, no Peru,
em 1991. Mundialmente, houve um avanço significativo rumo à erradicação da pólio, e a circulação do vírus
pólio silvestre do tipo 2 parece ter sido interrompida.
Entretanto, em 2011, a circulação endêmica não havia
sido interrompida em quatro países (Afeganistão, Índia,
Nigéria e Paquistão) e reestabeleceu-se em outros países anteriormente livres da pólio (56). Os surtos de poliovírus derivados da vacina continuam ocorrendo em
áreas ou bolsões de baixa cobertura em todo o mundo
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Casos confirmados

(57), alertando para o risco desse tipo de
FIGURA 4.11. Distribuição de casos confirmados de sarampo
apósa interrupção da transmissão endêmica,
surto e as importações da pólio silvestre.
Região das Americas, 2003–2011.a
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2010 (58).
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Fonte: Relatórios nacionais enviados à Organização Pan-Americana da Saúde,
significativo no número de casos regisDepartamento de Saúde da Família e Comunitária, Projeto de Vacinação Familiar Integral.
a Dados a partir da semana epidemiológica 42/2011.
trados nas Américas em 2011 (Figura
4.11). Desde 2003, todos os genótipos
identificados durante surtos ocorridos
estrangeiros foram o alvo, a vigilância foi fortalecida
nas Américas não eram nativos da Região. Embora as
para envolver o setor privado e os países melhoraram
Américas sejam a única Região no mundo a ter interrompido a circulação endêmica do vírus do sarampo,
sua preparação para responder rapidamente a casos ou
estima-se que uma redução de 60% na mortalidade
surtos. Mecanismos internacionais associados ao Regulamento Sanitário Internacional de 2005 (10) têm
por causa dessa doença foi alcançada mundialmente
sido fundamentais na coordenação da investigação
entre 1999 e 2005 (59).
de casos e rastreamento de contatos entre os países.
Seguindo o sucesso da eliminação do sarampo, a
Além disso, a vigilância epidemiológica foi reforçacarga da rubéola tornou-se mais aparente. Em 2003,
da em eventos internacionais que envolvem grandes
os países das Américas enfrentaram um novo desafio
movimentos de pessoas, como eventos desportivos e
regional: eliminar a rubéola e a síndrome da rubéola
culturais (60). Em 2007, os Estados-Membros adocongênita (SRC) até 2010. Após surtos no Brasil, em
taram uma resolução para documentar e verificar a
2007-2008 e na Argentina, em 2008-2009, nenhum
eliminação de sarampo, rubéola e SRC nas Américas
caso de rubéola indígena foi registrado desde fevereiro
(61). Um relatório será apresentado à Conferência
de 2009. Esses surtos resultaram num total de 27 casos
Pan-Americana de Saúde em 2012.
de SRC registrados em 2009: 13 na Argentina e 14 no
Todos os países, com exceção do Haiti, elimiBrasil.
naram o tétano neonatal (TNN) como problema de
Nenhum caso de SRC foi notificado em 2010.
saúde pública2. Entre 2006 e 2010 a média anual foi
Todos os países das Américas incluem a vacina de
inferior a 50 casos. Até 2008, o Haiti notificou quase
contenção sarampo-rubéola (SR) em seus calendários
metade de todos os casos de TNN na Região; no ende vacinação de rotina, estão usando a vacina SR para
tanto, a deterioração na vigilância resultou na ausência
suas campanhas de acompanhamento e têm vigilância
de relatos de TNN do Haiti para 2009 ou 2010.
integrada de SR, com o teste de laboratório dos casos
Os casos de coqueluche aumentaram no início
de erupção-febre para ambos os antígenos. A implementação de campanhas de “aceleração” na década de
do século 21, atingindo 34.654 casos em 2005; os casos
2000 vacinou cerca de 450 milhões de adolescentes
já começaram a diminuir desde então, para um mínie adultos e permitiu a interrupção da transmissão do
vírus da rubéola e fortaleceu a imunidade contra o sarampo. Para manter a eliminação de SR, grupos es2
Entende-se por eliminação do tétano neonatal (TNN)
peciais, como os da indústria do turismo e que vivem
a ocorrência de menos de um caso para cada 1.000 nascidos
vivos em cada município
e trabalham em áreas frequentemente visitadas por
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mo de 17.248 casos em 2010. Mais de dois terços dos
casos foram nos Estados Unidos, onde adolescentes e
adultos foram responsáveis por uma proporção crescente de casos. Os Estados Unidos agora recomendam
uma dose de reforço contra a coqueluche para esses
grupos etários, com a administração da vacina tríplice (dTpa) contra tétano-difteria-pertussis acelular.
Na América Latina e no Caribe, esforços estão sendo
envidados para melhorar a vigilância, o diagnóstico e
investigação de surtos de coqueluche.
Após um relativamente grande surto de difteria
na República Dominicana e no Haiti em 2004-2005
(453 casos), a ocorrência de difteria na Região diminuiu para menos de 100 casos anuais. No entanto, a
difteria continua sendo endêmica no Haiti, com surtos
ocasionais associados com taxas de letalidade elevada
(> 50%). Um dos principais desafios para os países da
Região na resposta à difteria é a escassez global de antitoxina diftérica (62). A vacinação Hib ocasionou a
redução dramática do número de casos e internações
por essa causa, conforme mostrado em países com vigilância.
Os países da Região estão trabalhando para fortalecer as medidas de avaliação do impacto da vacina.
Houve, por exemplo, muito progresso na prevenção da
morbidade e mortalidade relacionada à hepatite B em
todo o mundo, e a OMS incentivou os países a estabelecerem metas de controle. Nas Américas, a cobertura
infantil com três doses está acima de 90%. Cuba e os
Estados Unidos adotaram estratégias de eliminação.
Em Cuba, a partir de 2010, a maioria das pessoas nascidas na década de 1980 foi protegida pela alta cobertura com as vacinas contra hepatite B. Mas as definições globais ou regionais claras de eliminação devem
ainda ser elaboradas. A partir de 2009, a OMS recomenda a administração de uma dose contra hepatite
B até 24 horas após o nascimento em todos os países
(63). Na Região, 13 países incluíram essa dose em seus
calendários de rotina em 2010, embora a implementação e cobertura variem muito de país para país. A
OPAS também recomenda a vacinação de profissionais de saúde, mas a informação não é suficiente para
avaliar o uso da vacina contra hepatite B nesse grupo.

feriores a 90%, entre os mais altos do mundo (Figura
4.12), mas as desigualdades persistem entre e dentro
dos países. Em 2010, 11 países informaram uma cobertura nacional da terceira dose da vacina contra difteria, tétano e pertussis inferior a 90%, enquanto 42%
dos mais de 15.000 municípios da América Latina e
do Caribe registraram coberturas superiores a 95%. Os
países estão implementando planos de ação adaptados
às suas próprias circunstâncias para aumentar a cobertura nesses municípios. Diante desse contexto de iniquidades em termos de imunização, a Semana de Vacinação nas Américas (SVA) (64) foi criada em 2003
como iniciativa que visa facilitar o acesso à vacinação.
A SVA representa uma oportunidade para vacinar (em
conjunto com outras intervenções em saúde) as populações vulneráveis ou dificilmente acessíveis e promover a articulação transfronteiriça, mantendo ao mesmo
tempo a vacinação nas agendas sociais e políticas dos
países. Desde sua criação, mais de 350 milhões de pessoas de todas as faixas etárias foram vacinadas durante
atividades conduzidas no âmbito da SVA, cujo sucesso veio a servir de exemplo para a implementação de
iniciativas “irmãs” simultâneas em outras regiões da
OMS, inspirando, assim, um grande movimento crescente rumo à Semana de Vacinação Mundial.
Dada a fragilidade da situação do Haiti, especialmente em decorrência do terremoto de 2010 e do
surto de cólera, o país encontra-se exposto a um grande risco de reintrodução ou de reemergência de doenças imunopreveníveis. O Ministério da Saúde Pública
e da População do Haiti, com o auxílio de parceiros,
elaborou um plano para retomar a agenda de imunização inacabada do país, fortalecer seu programa de vacinação e introduzir as vacinas contra Hib, hepatite B,
rotavirus e pneumocócica conjugada (VPC). O uso de
vacinas contra a cólera está sendo considerado como
ferramenta complementar de combate à doença.
No que concerne a vacinas subutilizadas, registra-se um constante avanço na introdução da vacina
contra a influenza sazonal na Região. Em 2010, 39
países ou territórios3 usavam a vacina no setor público,
o que representa quase o dobro do número de países
em 2004. Isso inclui 36 países e territórios que oferecem vacina para idosos, 34 para os profissionais de
saúde, 29 para crianças, 26 para pessoas com doenças

Resolução da agenda de vacinação inconclusa
Os níveis de cobertura de rotina para vacinas infantis tradicionais nas Américas continuam sendo in-

Não existem dados dos Departamentos Franceses nas
Américas.

3

138

SAÚDE NAS AMÉRICAS, EDIÇÃO 2012 • VOLUME REGIONAL

FIGURA 4.12. Cobertura vacinal a entre crianças menores de 1 ano
de idade, Caribe e América Latina, 2006-2010

caxumba em seus cronogramas de vacinação de rotina.
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fim, a iniciativa tem fortalecido a infraFonte: Projeto Imunização Integral da Família, relatórios dos países da área de Saúde da
estrutura dos países para a tomada de
Família e Comunidade, Organização Pan-Americana da Saúde
a
Informações sobre a cobertura da vacina contra sarampo-rubéola (SR) em crianças de 1
decisões; promoveu decisões baseadas
ano, exceto para o Haiti, que notifica em crianças menores de 1 ano e usa essa vacina (SR)
em evidências; desenvolveu ferramendesde 2008 apenas. A informação sobre cobertura da vacina de rotavírus incluiu 8 países em
2008, 11 países em 2009 e 14 países em 2010.
tas para análises econômicas e forneceu
capacitação às equipes multidisciplinares nacionais sobre o seu uso; apoiou
crônicas e 17 para gestantes. Apesar do uso difundido
os esforços nacionais de coleta e análise de dados; e
das vacinas, os dados de cobertura das populações-alvo
apoiou o planejamento eficaz para introdução quando
continuam limitados (60).
sustentado por evidências (67).
No que diz respeito à febre amarela, todos os
As novas vacinas4 contra o rotavírus foram disponibilizadas em 2006, e a OMS recomendou a admipaíses que abrigam áreas enzoóticas incluem a vacina
nistração da vacina para todas as crianças como parte
contra a febre amarela em seus programas de vacinação infantil. Os países que promoveram grandes camdo calendário regular em 2009. Em maio de 2011, 16
panhas nacionais de vacinação preventiva em massa
países e territórios das Américas haviam introduzido
conseguiram grandes reduções da febre amarela: a Boa vacina. No entanto, os níveis de cobertura da vacilívia, por exemplo, registrou apenas quatro casos desde
na contra o rotavírus informados são mais baixos do
sua campanha de 2007. Em 2008, o Paraguai registrou
que aqueles de outras vacinas do PAI recomendadas
um surto de febre amarela com 28 casos e 11 óbitos;
na mesma idade (Figura 4.12). Na América Latina e
nove casos ocorreram em áreas urbanas (o primeiro
no Caribe, 15 países fazem parte da rede de vigilância
surto urbano da doença nas Américas desde 1954)
do rotavírus da OPAS; 12 deles estão usando a vacina.
(65). Aproximadamente 3,6 milhões de vacinas contra
Estudos sobre a eficácia naquela Região têm mostrado
a febre amarela foram rapidamente mobilizadas para
que a vacina contra o rotavírus tem tido um impacto
lidar com o surto. Desde 2010, a vacinação contra a
significativo na redução de internações e mortes por
febre amarela tem sido comprometida com a queda no
diarreia grave em crianças menores de cinco anos de
fornecimento da vacina.
idade (68). Após a introdução das vacinas conjugadas
A incidência de caxumba atingiu seu auge com
pneumocócicas (VCPs) nos Estados Unidos (2001) e
5,2 casos por 100.000 habitantes em 2007. Os surtos
no Canadá (2002), o consumo da vacina começou a
recentes ocorridos no Uruguai (2005-2007), Estados
aumentar na América Latina e no Caribe em 2007.
Unidos (2006), Cuba (2006), Canadá (2007-2008)
Três vacinas, com diferentes números de sorotipos ese Venezuela (2007) chamaram a atenção para a necessidade de melhorar a vigilância, a fim de entender
melhor a epidemiologia dessa doença nas Américas
4
A primeira vacina contra o rotavírus licenciada nos Estae orientar as políticas de controle (60). Com exceção
dos Unidos em 1998 foi retirada do mercado em 1999, devido a um risco aumentado de intussuscepção.
do Haiti, todos os países incluíram as vacinas contra a
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tão atualmente disponíveis: VCP7, VCP10 e VCP13.
Em maio de 2011, 17 países e três territórios das
Américas haviam introduzido a VCP em seus programas nacionais de imunização. O preço da vacina foi
um dos principais desincentivos para sua introdução
mais precoce na América Latina e no Caribe. Até o
momento da redação desse documento, a rede de vigilância epidemiológica de pneumonia bacteriana e meningite em crianças menores de cinco anos de idade
em hospitais sentinela na América Latina e no Caribe
inclui 10 países que notificam dados de vigilância epidemiológica para pneumonias bacterianas e meningite
à OPAS (60). Essa rede funcionará como plataforma
importante para determinar a eficácia da VCP, seu impacto nas tendências de internação e mortalidade, e
outros estudos relacionados.
O consumo de vacina contra o papilomavírus humano (HPV) na Região tem sido mais lento do que a
de rotavírus ou VCP, embora essas vacinas, juntamente com novos métodos de triagem para infecções por
HPV, possam aumentar a prevenção do câncer do colo
uterino. Isso é especialmente verdadeiro na América
Latina e no Caribe, onde as taxas de mortalidade por
câncer do colo uterino são seis vezes maiores que as
de Canadá e Estados Unidos (taxas padronizadas por
idade de 10,8 e 1,7 por 100.000 mulheres, respectivamente). Em julho de 2011, cinco países tinham incorporado a vacinação contra o HPV em seus programas
nacionais ou subnacionais. A vacinação no setor privado e vacinação contra o HPV com financiamento público também ocorre em toda a Região, mas o número de localidades onde isso acontece é desconhecido.
Os projetos demonstrativos com doações de vacinas
também têm sido realizados em países selecionados.
No geral, essas experiências têm mostrado problemas
programáticos e de comunicação em atingir e vacinar
adolescentes (60).
A pandemia de gripe H1N1 colocou desafios especiais para os programas de imunização da Região
em 2009-2010. Planos de ação para vacinação pandêmica tiveram de ser elaborados rapidamente para
alcançar indivíduos com doenças crônicas, gestantes e
profissionais de saúde, entre outros, e ao mesmo tempo
lidar com incertezas em relação ao suprimento e disponibilidade de vacinas H1N1. Cerca de 350 milhões
de doses de vacinas foram adquiridas na Região, mas
o momento de uso da vacina variou por fonte – Canadá e nos Estados Unidos, que adquiriram a vacina
através de compra direta dos fabricantes, receberam a

vacina primeiro, em outubro de 2009; Brasil e México,
com acordos de transferência de tecnologia da vacina
contra influenza em progresso, e Argentina, com um
acordo de parceria público-privado, receberam vacinas
entre dezembro de 2009 e abril de 2010; os 24 países que adquiriram a vacina exclusivamente do Fundo
Rotatório da OPAS para a compra de vacinas receberam a vacina entre janeiro e maio de 2010; e países que
recebem doações da OMS passaram a receber a vacina
entre março e junho de 2010. Um total estimado de
144 milhões de doses foi administrado na América
Latina e no Caribe, o que representa 98% da meta. A
menor cobertura foi entre as gestantes (67% de cobertura da meta preestabelecida; a mediana foi de 46%),
apesar de seu maior risco de complicações e mortalidade (Tabela 4.8). A implementação da campanha
de vacinação e a segurança da vacina foram acompanhados de perto. A comunicação de risco foi um aspecto importante desse esforço, já que boatos sobre a
segurança da vacina estavam circulando amplamente
na Internet (69).
Nos próximos anos, os programas de imunização
terão de enfrentar muitos desafios. À medida que novas vacinas são desenvolvidas (a vacina contra a dengue
está prevista para 2014), os programas de imunização
deverão necessariamente se deparar com novos desafios e oportunidades. A gestão responsável dos programas de imunização, o desenvolvimento e execução dos
planos anuais e plurianuais, o planejamento em nível
local e o monitoramento da cobertura e dos dados de
vigilância, a promoção da coordenação entre parceiros através dos comitês nacionais interinstitucionais,
a formação dos trabalhadores de saúde, a supervisão
eficaz e a avaliação programática regular e sustentada
serão importantes passos para avançar. Enquanto os
países aproveitam as atuais tecnologias de informação
e comunicação (TIC), eles serão capazes de ir além da
mera apuração do número de vacinas administradas
para criar registros de imunização nominais computadorizados que permitem o acompanhamento individualizado dos calendários de vacinação; isso, por
sua vez, pode resultar em maiores taxas de cobertura.
A legislação e os mecanismos de financiamento inovadores são cada vez mais necessários para garantir a
sustentabilidade dos programas de imunização que se
tornam cada vez mais complexos (60). O Fundo Rotatório da OPAS para Compra de Vacinas continua
a garantir o fornecimento ininterrupto de vacinas de
qualidade a preços acessíveis aos países (70). Com o
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tempo, o Fundo Rotatório tem aumentado o número
de produtos biológicos que oferece e seus gastos. Finalmente, os programas de vacinação precisarão cada
vez mais contar com canais de comunicação tradicionais e novos, tais como a Web 2.0, para aumentar a
conscientização sobre a importância da imunização
para novas gerações de pais nunca devem ter visto doenças imunopreveníveis.

países latino-americanos relataram casos humanos.
Um declínio anual constante tem sido observado tanto no número de casos como no número de áreas afetadas, o que reflete um progresso epidemiológico para
alcançar a meta de eliminação da raiva na Região (75).
Alguns países continuam a enfrentar surtos de
raiva humana transmitida por animais selvagens, principalmente morcegos hematófagos (“vampiros”), especialmente na Região amazônica (79). Desde 2004,
com exceção de 2006 e 2008, as mortes humanas por
raiva transmitida por morcegos vêm excedendo o número de casos humanos de raiva transmitida por cães.
Entre 2005 e 2010, 81 mortes por raiva transmitida
por morcegos foram notificadas ao Sistema de Informação Regional para a Vigilância Epidemiológica da
Raiva nas Américas (SIRVERA/SIEPI), das quais 57
(70,4%) no Peru, nos departamentos de Amazonas,
Junín e Loreto, entre as comunidades indígenas e os
trabalhadores informais da extração de ouro ao longo
dos rios Madre de Dios e Puno (78). Das demais 24
mortes, 13 (16,0%) ocorreram no México, 5 (6,2%) no
Brasil, 5 (6,2%) na Colômbia e 1 (1,2%) na Venezuela.
As atividades e o progresso no controle da raiva na
Região são avaliados a cada dois anos no Encontro
Regional de Diretores de Programas Nacionais de
Controle da Raiva na América Latina (80).

Zoonoses
Zoonoses são doenças transmitidas entre seres
humanos e animais, com ou sem um vetor intermediário (71). Os fatores sociais, econômicos e ambientais
contribuem para manter essas doenças, que são mais
suscetíveis de afetar as populações vulneráveis (72). A
saúde pública veterinária tem uma abordagem integrada na interface homem-animal-ambiente (73) ao
lidar com as zoonoses negligenciadas (74), potenciais
emergências de saúde pública (75) e eventos de interesse internacional (76). A Reunião Interamericana
Ministerial sobre Saúde e Agricultura – politicamente, o foro de saúde de mais alto nível na Região – reúne
altos funcionários do governo para discutir questões
de interesse mútuo e estabelecer compromissos conjuntos relativos à interface humano-animal (77).

Leptospirose
Raiva

A leptospirose é uma zoonose causada por bactérias do gênero Leptospira, que é encontrada em todo
o mundo. A infecção em humanos é o resultado da
exposição à urina infectada de mamíferos portadores, diretamente ou através de contato com solo ou
água contaminados (71). A leptospirose é endêmica
em toda a Região e tem potencial epidêmico. Vários
surtos ocorreram nas Américas entre 2005 e 2010,
incluindo um na Nicarágua em 2007 (81), em que o
número médio de casos foi de pouco mais de 1 por
semana, mas cerca de 100 casos foram registrados nas
duas semanas após uma inundação. A Guiana experimentou um surto em 2005, que causou seis mortos e
mais de 40 casos prováveis nos três primeiros dias de
um período de inundação (82), e, em 2008, o Brasil
confirmou 3.493 casos na sequência de chuvas intensas e inundações no estado de Santa Catarina (54). A
carga da doença ainda não foi precisamente estimada
(83), devido, em parte, à falta de vigilância epidemio-

Dados do Sistema de Informação Epidemiológica (SIEPI) sobre Raiva nas Américas (78) mostram
que, desde a implantação do Programa de Eliminação
da Raiva nas Américas em 1983, a incidência de raiva humana nos países da Região tem mostrado uma
tendência decrescente constante. Os casos de raiva em
humanos e cães caíram mais de 90% (Figura 4.13).
Entre 2006 e 2010, foram registrados 79 casos de raiva humana transmitida por cães (uma média de 16 por
ano), dos quais 21 ocorreram no Haiti; 15 na Bolívia;
10 no Brasil; 8 na Guatemala; 6 na República Dominicana; e os demais 19 em vários outros países, cada
um dos quais notificou menos de 6 casos. A raiva humana transmitida por cães ocorre com mais frequên
cia em áreas periféricas de baixa renda nos entornos
das grandes cidades. Entre 2008 e 2011, 28 das 560
unidades políticas/administrativas de primeiro nível
(estados, departamentos ou províncias) em 11 de 21
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TABELA 4.8. Implementação da campanha de vacinação contra a Influenza A pandêmica (H1N1) na América Latina e
no Caribe, 2009-2010
Cobertura de grupos prioritários (%)
Total da população
coberta (%)

Profissional
de saúde
e serviços
essenciais

Mulher
grávida

Doente
crônico

Outros

…

…

…

…

…

8.258.009

21,0

104,7

101,4

132,5

116,2

Bahamas

5.006

1,5

18,0

18,6

15,8

…

Barbados

4.360

1,7

64,2

3,3

11,5

…

10.146

3,4

…

…

…

…

1.053

1,6

…

…

…

…

Bolívia

1.249.049

12,9

67,1

32,0

69,2

144,7

Brasil

92.000.000

47,9

120,1

77,1

163,2

81,8

2.318

4,8

1,8

5,6

0,0

5,0

Chile

3.084.124

18,4

107,0

54,4

80,1

77,3

Colômbia

2.037.301

4,5

53,4

58,5

101,3

59,5

180.000

4,0

…

…

…

…

1.123.526

10,0

101,8

100,7

98,8

100,7

973.480

7,2

101,7

80,8

92,8

104,4

1.690.101

27,6

186,0

44,7

…

114,6

396

0,4

5,1

0,4

1,1

…

1.295.742

9,6

81,0

58,0

67,0

100,0

170.601

22,4

…

…

…

…

1.810.783

23,0

106,0

75,0

136,0

81,0

26.903.232

24,8

94,9

71,7

101,9

82,2

1.245

24,9

…

…

…

…

Nicarágua

251.759

4,4

91,3

88,1

37,5

15,7

Panamá

254.286

7,5

50,1

32,1

374,8

85,3

Paraguai

1.087.661

17,4

85,5

37,3

77,1

103,3

Peru

2.237.053

7,8

42,5

9,1

24,5

249,7

Suriname

24.674

4,8

23,4

4,5

10,4

…

Trinidad e Tobago

23.985

1,8

57,0

0,7

…

…

2.837

12,9

25,9

6,3

12,7

57,4

538.057

16,1

…

…

…

…

500.000

…

…

…

…

…

Países e territórios

Anguilla

…

Argentina

Belize
Bermuda

Ilhas Cayman

Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guiana
Honduras
México
Montserrat

Ilhas Turcas e Caicos
Uruguai
Venezuela

a

TOTALb

Doses
Administradas

144.456.183

Fonte: Relatórios dos países, Organização Pan-Americana da Saúde, área de Saúde da família e comunidade, Projeto Imunização Integral da Família. Adaptado
da referencia (69).
Nota: Cobertura vacinal acima de 100% pode representar estimativas inadequadas do denominador.
... Dado não disponível
a
Doses compradas
b
O número total de doses aplicadas não inclui doses compradas pela Venezuela.
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FIGURA 4.13. Casos de raiva humana segundo fonte de transmissão e casos de raiva canina,
Região das Américas, 1983-2010
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Fonte: Baseado em dados do Sistema de Informação Regional para Vigilância Epidemiológica da Raiva nas Américas (SIRVERA) e Sistema de
Informação Epidemiológica (SIEPI), Organização Pan-Americana da Saúde, 2011

lógica e o fato de que a doença muitas vezes não é
diagnosticada corretamente, especialmente entre as
populações vulneráveis. Estudos têm mostrado que os
homens contraem a doença com mais frequência do
que as mulheres, provavelmente por causa da maior
exposição ocupacional. A prevenção e controle eficaz
de surtos exige forte ação multidisciplinar, que por sua
vez exige esforço intersetorial coordenado entre as entidades responsáveis pela saúde pública, a saúde animal e o meio ambiente.

nas Américas, o agente infeccioso continua a circular
nas áreas rurais da macrorregião Norte (85).
Entre 2006 e 2010, o Peru relatou 50 casos e 7
mortes, para uma taxa de letalidade de 14%. Do número total de casos, 12 foram notificados em 2006 e
14 em 2010; as taxas de letalidade nesses anos foram
de 8% e 36%, respectivamente. Em 2009 e 2010, após
12 anos de “silêncio epidemiológico”, a doença reapareceu com características epidêmicas no departamento
de La Libertad, principalmente entre as famílias envolvidas no trabalho agrícola temporário envolvendo
colheita de milho e cana.

Peste
A peste é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida por pulgas de ratos (Xenopsylla cheops). Nas Américas, os focos da doença são
encontrados em partes da Bolívia, Brasil, Equador e
Peru (71). A peste afeta principalmente as populações
vivendo em extrema pobreza (75) e em habitações
propensas à infestação por roedores e suas pulgas (84).
No Peru, o país com o maior número de casos de peste

Doenças negligenciadas e outras doenças infecciosas
relacionadas à pobreza
As doenças negligenciadas são um grupo de doenças infecciosas e parasitárias que afetam principalmente as populações mais pobres e mais vulneráveis.
Uma vez que compartilham determinantes sociais e
ambientais, essas doenças muitas vezes se sobrepõem
geograficamente, conforme evidenciado nos seus per143
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fis epidemiológicos (86). Em 2009, o Conselho Diretor da OPAS adotou a Resolução CD49.R19 sobre a
eliminação de doenças negligenciadas e outras infecções relacionadas à pobreza; essa resolução orienta o
trabalho de toda a Região voltado ao alcance de metas
de controle e eliminação para essas doenças (75).

O Brasil informa que mais de 80% dos casos detectados a cada ano recebem tratamento (87).
Geohelmintíases
Em 2009, estima-se que 45,4 milhões de crianças (14 milhões pré-escolares e 31,4 milhões de crianças em idade escolar) nas Américas estavam em alto
risco de infecção por geohelmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e ancilostomídeos), como resultado da falta de acesso a serviços de saneamento
básico (88). Desde 2005, a cobertura do tratamento
anti-helmíntico tem aumentado na Região em geral.
Em 2009, mais de cinco milhões de crianças em idade
pré-escolar receberam tratamento (cobertura de 24%
entre pré-escolares em risco da Região), mais de duas
vezes o relatado em 2008 (2,2 milhões). Os dados também indicam que mais de 33 milhões de crianças em
idade escolar foram tratados, produzindo um nível de
cobertura de mais de 100% da população em situação
de risco nessa faixa etária. Esse excesso de cobertura
pode ser explicado por deficiências na manutenção de
registros (87).

Lepra
Houve um declínio constante de novos casos
de lepra na Região, com o número relatado caindo de
47.612 em 2006 para 37.782 em 2010; consequentemente, a prevalência notificada diminuiu de 0,71 por
10.000 habitantes em 2006 para 0,38 por 10.000 habitantes em 2010. Exceto o Brasil, todos os países da
Região atingiram a meta de eliminação (<1 caso por
10.000 habitantes). Em 2010, dos 11 países que relataram mais de 100 novos casos, a proporção de casos
multibacilares ultrapassou 60% em sete deles.
Esses casos representam um maior risco de transmissão do mycobacterium para contatos e pessoas que
vivem no domicílio do paciente. É interessante notar
que, embora o Brasil tenha informado mais de 92% de
todos os novos casos na Região, o país teve uma das
mais baixas proporções de casos multibacilares (Tabela 4.9). O número de casos em crianças menores de 15
anos manteve-se estável, assim como o de casos novos
com incapacidade grau-2 (exceto nos EUA). Esses dados indicam que a transmissão ativa continua e que o
diagnóstico não ocorre até uma fase tardia em alguns
países.

Oncocercose
Em 2008, o Conselho Diretor da OPAS adotou a Resolução CD48.R12, que fixou o objetivo de
interromper a transmissão da oncocercose na Região
até o final de 2012 (89). Até o final de 2010, a transmissão havia sido eliminada a partir de dois focos na
Guatemala (Escuintla e Santa Rosa) e uma no México
(Região norte de Chiapas), e interrompida em mais
cinco focos, que estão em fase de vigilância pós-tratamento, localizados na Colômbia, Equador, Guatemala (Huehuetenango), México (Oaxaca), e Venezuela
(Região centro-norte). Acredita-se que a transmissão
tenha sido interrompida em dois outros focos, um no
sul de Chiapas, no México, e o outro no centro da
Guatemala.
A transmissão persiste em um foco ao nordeste
da Venezuela e em áreas ao longo da fronteira BrasilVenezuela habitada pelos povos indígenas Yanomami.
A eliminação desse foco será mais árdua, já que sua
localização remota torna difícil o acesso e a população
é altamente móvel. Embora a cegueira causada pela
oncocercose tenha sido considerada eliminada na Região desde 2007, a doença ocular relacionada com a

Esquistossomose
A transmissão da esquistossomose existe no Brasil, Santa Lúcia, Suriname e Venezuela. Vinte e cinco
milhões de pessoas continuam em risco para a doença,
a maioria das quais vive no Brasil, onde a esquistossomose está presente em 19 dos 27 estados do país. A
prevalência média nos estados endêmicos é de 5,6%,
segundo dados de 2007. Um estudo nacional realizado
em escolares no Suriname em 2010 encontrou uma
soroprevalência de 8,3%. Embora os dados de prevalência para Santa Lúcia ainda não estejam disponíveis,
a incidência notificada em 2007 foi de 6 por 100.000
habitantes. Acredita-se que a transmissão da esquistossomose tenha sido interrompida na República Dominicana, mas estudos confirmatórios são necessários.
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TABELA 4.9. Perfil dos casos novos de hanseníase em países que notificaram mais de 100 casos, Região das Américas,
2010
Número de
casos novos

Casos
multibacilares (%)

Casos em
mulheres (%)

Casos em
crianças (%)

Número de casos com grau 2
de incapacidade

Argentina

354

80,5

24,9

0,8

27

Bolívia

124

46,8

37,8

5,7

4

Brasil

34.894

59,1

44,5

7,1

2.241

Colômbia

295

67,1

31,2

3,1

27

Cuba

248

83,1

45,6

2,8

15

República Dominicana

144

59,7

46,5

16,7

11

Equador

142

47,2

43,7

3,5

5

México

211

75,8

32,7

1,9

12

Paraguai

392

79,1

36,7

3,3

51

Estados Unidos da
América

169

62,1

31,4

3,6

Venezuela

636

72,2

26,7

6,1

País

0
27

Fonte: Relatório anual dos países sobre hanseníase, Organização Pan-Americana da Saúde, 2010.

oncocercose persiste em focos nas regiões nordeste e
sul da Venezuela e na bacia do Amazonas no Brasil.

parte delas vivendo no Haiti. Costa Rica, Suriname e
Trinidad e Tobago estão em processo de documentar
a interrupção da transmissão e deverão ser retirados da
lista global de países endêmicos. Em 2009, 3,4 milhões
de pessoas receberam tratamento, quase todas elas (3,2
milhões) no Haiti (75). Na República Dominicana, o
último dia de tratamento em massa foi realizado em
2007 e, em 2010, uma pesquisa nacional foi realizada
para avaliar o estado da transmissão em focos-alvo de
intervenções, determinar se a transmissão está de fato
ocorrendo em vários focos possíveis e avaliar o impacto da imigração do Haiti na ocorrência de novos casos
e o estabelecimento de novos focos no país.

Tracoma
Há evidências de transmissão do tracoma no
Brasil, Guatemala e México, e estima-se que 50 milhões de pessoas nesses países vivem em áreas de risco. No Brasil, quase 50.000 casos foram detectados e
tratados em 2010. No mesmo ano, foram publicados
dados clínicos evidenciando a presença de tracoma nas
comunidades indígenas, no departamento de Vaupés,
na Colômbia; no entanto, dados sobre a prevalência
não estão disponíveis ainda (75). Uma pesquisa foi realizada em 2010 para avaliar focos históricos de transmissão de tracoma na Guatemala e o mapeamento e
a classificação de riscos nos estados foram concluídos
no Brasil. No México, as intervenções foram realizadas em único foco do país, localizado no estado de
Chiapas.

Tuberculose
A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública e uma importante causa de sofrimento e morte nas Américas, especialmente entre as
populações menos favorecidas, já que é uma doença
intimamente associada à pobreza e marginalização.
De acordo com o relatório de Controle Global
da Tuberculose de 2010 (90), a incidência estimada na
Região em 2009 foi de 29 por 100.000 habitantes, e o
número total de casos foi de 272.000. Estima-se que
20.000 mortes ocorreram entre pessoas não infectadas
pelo HIV que contraíram novos casos de tuberculo-

Filariose Linfática
Brasil, República Dominicana, Guiana e Haiti
têm focos de filariose linfática. Mais de nove milhões
de pessoas continuam em risco de infecção, a maior
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se naquele ano (2,1 por 100.000 habitantes) e houve
5.000 mortes entre pessoas com coinfecção TB/HIV.
A incidência estimada variou de país para país, de menos de dois casos por 100.000 habitantes para mais
de 100.
A incidência de tuberculose notificada por países
da Região nesse ano foi de 23 por 100.000 habitantes,
e o número de casos, 216,000 – 79.4% das estimativas da OMS. A OMS também estimou que 53% dos
casos de tuberculose na Região ocorreram no Brasil,
Haiti e Peru, que, de fato, relataram apenas 45% de todos os casos. Doze países foram responsáveis por 84%
dos casos estimados e 83% dos casos notificados: Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, México,
Nicarágua e Peru. A OPAS os identificou como países
prioritários para o controle da tuberculose no âmbito
do Plano Regional de Controle da Tuberculose 20062015 (91).
Em 1996, a OPAS introduziu a estratégia do
tratamento de curto prazo diretamente observado
(DOTS) (92). Posteriormente, em 2006, em resposta
à epidemia de infecção pelo HIV e o aparecimento
de casos de tuberculose multirresistente e tuberculose extensivamente resistente (93), a Região começou
a aplicar a Estratégia Stop TB (94) visando acelerar
o progresso para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e das metas da Parceria
Stop TB. Os resultados alcançados a partir de 2009
são apresentados na Tabela 4.10 e descritos em um
relatório de 2009 sobre a tuberculose nas Américas
(Tuberculose nas Américas: Relatório Regional 2009)
(95). Em 2009, a Região embarcou em uma nova fase
de controle da tuberculose, redobrando esforços para
dar resposta à Resolução WHA62.15 da Assembleia
Mundial da Saúde (96), em que os Estados-Membros
se comprometeram a garantir o acesso universal ao
diagnóstico e tratamento para todos os pacientes com
tuberculose.
A incidência de tuberculose nas Américas diminuiu de forma constante desde a década de 1990, com
reduções de até 4% ao ano desde a implementação da
estratégia DOTS (Figura 4.14). As recentes reduções
na incidência têm sido atribuídas ao fortalecimento
das medidas de controle e ao crescimento econômico
observado na maioria dos países da Região (95). No
entanto, as taxas de incidência e suas tendências têm
variado entre os países, provavelmente em decorrência
de fatores específicos, tais como as diferenças nos tipos

de medidas de controle da tuberculose aplicadas e nas
taxas de pobreza e nas taxas de infecção pelo HIV em
cada país.
A tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva representou a maior parcela de casos novos detectados em 2009, dos quais 64% ocorreram em homens, resultando em uma relação homens-mulheres
de 1,8. A incidência foi maior entre os homens em
todas as faixas etárias, mas especialmente nos grupos
mais velhos. Em números absolutos, o grupo de 15-34
anos foi o grupo mais afetado entre os dois sexos. De
todos os casos relatados em 2009, as crianças foram
responsáveis por 9.900 (5%), embora o percentual tenha variado de país para país, oscilando de 1% a 20%.
Essa ampla margem reflete diferenças nas práticas de
detecção de casos, diagnóstico e notificação entre os
países da Região.
Desde a introdução da estratégia DOTS, a taxa
de detecção de casos – número de casos notificados,
dividido pelo número de casos estimados para aquele ano, expressado em percentual – vem aumentando,
passando de 69% em 1995 para 79% em 2009 para
Região como um todo. O aumento em cada país variou de 25% a 100%. Ao mesmo tempo, a taxa de sucesso do tratamento – definida como percentual de
casos com baciloscopia positiva que foram curados ou
em que o tratamento foi concluído – também aumentou, passando de 58% na coorte de 1997 para 77% na
de 2008 (97). Entretanto, esse aumento não tem sido
constante, devido a problemas na qualidade da aplicação da estratégia DOTS. Os resultados desfavoráveis
observados nas coortes de tratamento mais recentes
decorreram de altos percentuais de abandono do tratamento, casos não avaliados e óbito do paciente. O
número de óbitos é significativo em países com alta
prevalência de coinfecção por tuberculose e HIV e em
alguns que apresentam baixa prevalência da TB.
Dos 216.000 casos de TB registrados em 2009,
os resultados de testes de HIV foram conhecidos para
90.000 (41,70%). Desses casos, 15.200 pacientes testaram positivo, resultando numa taxa de prevalência
de infecção por HIV de 17% entre os submetidos aos
testes. Ambas as taxas de testes de HIV e de prevalência da coinfecção permaneceram estáveis nos últimos
anos. Entretanto, apenas 10 países disponibilizaram
informações sobre rastreamento ativo de TB entre
pessoas infectadas por HIV, o que levanta dúvidas sobre a ocorrência desse procedimento em outros países da Região (90). Das pessoas diagnosticadas com
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TABELA 4.10. Progresso no alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionadas à tuberculose, por país, objetivo e indicador,
Região das Américas, 2009
Meta
			

Indicador

País
Antígua e Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Equador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Porto Rico
São Cristóvão e Nevis
Santa Lúcia
São Vicente e as Granadinas
Suriname
Trinidad e Tobago
Estados Unidos da América
Uruguai
Venezuela

Reduzir a incidência da
tuberculose até 2015

Reduzir pela metade a
prevalência da tuberculose
até 2015 em comparação
com a taxa de 1990

Reduzir pela metade a
mortalidade por TB até 2015
em comparação com a taxa
de 1990

Detectar 84% dos casos de
tuberculose

Tratar com sucesso ≥87% dos
casos de tuberculose com
baciloscopia positiva

Variação anual na incidência
de 2005 a 2009 (%)

Proporção de alcance da
meta de 2015 (%)

Proporção de alcance da
meta de 2015 (%),

Taxa de detecção de
casos (todas as formas de
tuberculose) em 2009 (%),

Taxa de sucesso de tratamento
para novos casos com
baciloscopia positiva em 2008 (%)

0.0
-3.9
-4.3
0.0
0.0
-3.0
-3.3
-2.2
-6.5
-2.2
-3.6
-8.2
-4.0
-4.9
-5.9
0.0
-1.1
-0.7
-3.4
-10.9
0.0
-7.0
-4.8
0.0
0.0
-5.4
0.0
-0.5
0.0
0.0
7.5
0.0
-5.9
0.0
0.0

-251
115
78
151
-22
89
126
103
138
79
137
173
132
129
132
115
44
49
42
111
-17
169
139
41
-32
153
135
108
40
124
-104
-107
144
52
8

-247
128
76
168
-169
89
155
100
139
88
181
193
149
134
163
180
33
120
67
113
-64
191
166
110
-300
182
136
170
10
143
-100
-70
147
64
-7

67
67
89
89
72
64
86
93
130
70
93
120
60
51
92
120
33
90
ND
68
78
99
90
94
78
97
89
84
41
34
25
89
89
96
68

100
44
74
100
83
84
71
78
72
76
89
88
75
78
91
33
83
69
ND
85
64
85
89
79
81
82
63
80
94
100
59
67
85
83
83

Fonte: Referência (90).
Cor chave:
Alcançou a meta
Considerável progresso
Progresso limitado
Nenhum progresso
Dados não disponíveis.

coinfecção por TB e HIV, 73% receberam tratamento
antirretroviral, dos quais 56% no Brasil.
Os relatórios da OMS “Tuberculose resistente a
múltiplos medicamentos e extensivamente resistente
a medicamentos (M/XDR-TB): relatório de 2010 sobre a vigilância e a resposta” (98) e “Rumo ao acesso
universal a diagnósticos e tratamento da tuberculose resistente a múltiplos medicamentos e extensivamente resistente a medicamentos até 2015: relatório
de progresso da OMS de 2011” estimam que 6.300
dos casos de TB registrados em 2009 eram resistentes a múltiplos medicamentos, embora os países tenham notificado apenas 2.900 ocorrências (48% do
número estimado). Essa subnotificação foi o resultado
da falta de testes de suscetibilidade a medicamentos
entre pacientes previamente tratados e pacientes recém-diagnosticados com alto risco para resistência a

medicamentos. Os países da Região que apresentam
as mais altas prevalências de TB resistente a múltiplos
medicamentos (>3% dos novos casos) são República
Dominicana, Equador, Guatemala e Peru, os quais representaram juntos 68% do total de casos notificados
para esse tipo de TB, sendo que somente o Peru representou 54%. Em 2010, 17 países tiveram projetos
aprovados pelo Comitê Luz Verde e tiveram avanços
significativos na gestão programática da TB resistente
a múltiplos medicamentos (100). Nove países registraram casos de TB extensivamente resistente a medicamentos, mas a magnitude real da questão na Região é
desconhecida (98, 99).
Os programas nacionais de controle da TB são
integrados aos serviços de atenção primária e estão
realizando intervenções interprogramáticas inovadoras para fortalecer seus sistemas de saúde, incluindo a
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de por tuberculose. Segundo estimativas da OMS, a prevalência caiu de 97
por 100.000 habitantes em 1990 para
90
38 por 100 mil em 2009, e a mortali80
70
dade encolheu em relação ao mesmo
60
período, de 8,0 para 2,1 por 100.000
50
habitantes. Embora essas reduções te40
nham sido mais de 50%, o progresso
30
de cada país não foi uniforme: em 20
20
países, prevalência e mortalidade fo10
ram reduzidas pela metade ou menos
0
entre 1990 e 2009, enquanto em 10
países as reduções foram modestas e
Year
as atividades de controle precisam ser
intensificadas para alcançar os ObjetiIncidência estimada
Incidência notificada
Intervalo (superior e
inferior) da estimativa
vos de Desenvolvimento do Milênio.
Fonte: Referência (90).
Seis países registraram aumentos na
prevalência ou mortalidade, ou ambas,
Abordagem Prática à Saúde Pulmonar (PAL) (101),
fruto da epidemia de infecção pelo
que é uma abordagem sindrômica de gestão das doHIV ou precariedade nas atividades de controle, esenças respiratórias; estratégias de fortalecimento das
pecialmente entre os grupos mais vulneráveis da população. Esses seis países dificilmente alcançarão o
redes laboratoriais; e a iniciativa Parceria Público-Privado (PPP) para envolver todos os prestadores de
ODM 6 até 2015 (Tabela 4.10).
serviços de saúde. A iniciativa PPP e o envolvimento
da sociedade civil e das pessoas afetadas, quer por parcerias como “Stop TB” quer programas comunitários,
HIV/Aids e outras doenças sexualmente
facilitam o acesso dos pacientes aos serviços de saúde,
transmissíveis
especialmente as populações carentes, tais como pessoas privadas de sua liberdade, populações indígenas,
Visão epidemiológica geral
pessoas deslocadas e moradores pobres das grandes
cidades.
Trinta anos após a notificação dos primeiros caNo que diz respeito ao financiamento para as
sos de Aids, o Programa Conjunto das Nações Unidas
atividades dos programas nacionais de controle da tuberculose em 2010, apenas 15 países forneceram insobre HIV e Aids (UNAIDS) estima que, em 2010,
formações sobre a quantidade necessária para realizar
cerca de 3,2 milhões de pessoas nas Américas tinham
os seus planos operacionais. Esses valores aumentaram
HIV: em torno de 1,5 milhão na América do Norte,
38% entre 2006 e 2010, mas o déficit de financiamen1,4 milhão na América Latina e 240.000 no Caribe;
to também aumentou, entre 3% e 12%, em decorrência
desses, estima-se que cerca de 57.500 pessoas eram
de reduções nos recursos recebidos dos Estados, que
menores de 15 anos (102). O Caribe, com um valor
são a principal fonte de financiamento. O Fundo Gloestimado de 1% de prevalência do HIV em adultos,
bal de Combate à Aids, Tuberculose e Malária, que é
apresenta grandes variações entre os países, de um
a segunda maior fonte de financiamento, contribuiu
mínimo de 0,1% em Cuba, para 3,1%, 2,3% e 1,9%,
com 15% do valor total exigido em países elegíveis
em Bahamas, Belize e Haiti, respectivamente. A prevalência de adultos para América do Norte e América
para apoio do Fundo Global.
Latina foi estimada em 0,5% para 2009, mas El SalA Região como um todo alcançou as metas dos
vador, Guatemala, Honduras e Panamá tiveram taxas
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionados com a tuberculose antes do prazo de 2015. A
maiores (0,8%-0,9%).
incidência e a prevalência da doença começaram a
As mulheres representam cerca de 50% de todas
declinar na década de 1990, assim como a mortalidaas infecções no Caribe. De acordo com a Atualização
148

08

20

06

20

04

20

02

20

00

20

98

19

96

19

94

19

19
92

19
90

Taxa (por 100 mil habitantes)
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da Epidemia da Aids de UNAIDS-OMS em 2009,
a prevalência HIV é especialmente alta entre adolescentes e jovens mulheres, que tendem a ter taxas de
infecção significativamente maiores do que os homens
nessas idades (103). Os padrões culturais e comportamentais, como o início precoce da atividade sexual e
relações intergeracionais, influenciam a vulnerabilidade ao HIV nessa sub-Região. Estudos da UNAIDS
e de outros pesquisadores mostram que os índices de
violência por parceiros íntimos (VPI) são maiores entre as mulheres soropositivas em comparação às soronegativas (102, 104).
Entre 2001 e 2009, o número de novas infecções
na América Latina e no Caribe parece ter diminuído
moderadamente, com uma estimativa de 10.000 novas infecções a menos em 2009 (109.000) em relação
a 2001 (119.000). Na América do Norte, as taxas de
novas infecções anuais pelo HIV têm sido estáveis,
pelo menos nos últimos cinco anos, e as mortes por
Aids começaram a encolher logo após a introdução
da terapia antirretroviral em 1996. Uma tendência de
queda no número de mortes relacionadas com o HIV
no Caribe começou em 2005. Conforme relatado no
relatório “Padrões, tendências e diferenças entre os
sexos em mortalidade por HIV/Aids notificada em
países da América Latina: 1996-2007” (105), vários
países da América Latina, incluindo Argentina, Brasil,
Chile e Costa Rica informaram significativa redução
da mortalidade relacionada ao HIV após a introdução
da terapia antirretroviral. Em outros países, as taxas
de mortalidade por HIV permaneceram estáveis ou,
paradoxalmente, têm aumentado, como no Equador e
na Venezuela.

No Caribe, a relação sexual desprotegida entre
os trabalhadores do sexo e seus clientes é um fator
chave na transmissão do HIV (102). Relatórios nacionais e outros estudos publicados pela Sessão Especial
da Assembleia-Geral das Nações Unidas sobre HIV/
Aids (UNGASS) mostram que a carga de HIV entre
trabalhadores do sexo do Caribe varia de 4,8% na República Dominicana (107) para 9% em Jamaica (108)
e 17% na Guiana (109). A análise de tendência sugere
uma propensão à queda na prevalência do HIV entre
trabalhadoras do sexo em São Domingo na República
Dominicana. Entre os homens que fazem sexo com
homens, estudos na República Dominicana, Jamaica
e Trinidad e Tobago identificaram uma prevalência de
HIV de 6%, 32% e 20%, respectivamente (103).
Relatórios de Argentina (110) e Peru (111) evidenciam uma alta carga de HIV nas populações transexuais (34% e 30%, respectivamente), que é acoplada
com comportamentos de alto risco para o HIV, a presença de outras DSTs, violência e estigmatização. O
estigma e a discriminação, bem como barreiras legislativas, continuam a afetar os esforços de prevenção na
maioria das populações em situação de risco. Os usuários de drogas injetáveis também foram reconhecidos
como grupo de alta carga, especialmente na Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e na fronteira Estados
Unidos-México. As estimativas regionais indicam que
29% dos usuários de drogas injetáveis na América Latina são infectados pelo HIV (112). Evidências mostram que o uso de drogas não injetáveis, como o crack,
está se tornando um fator de risco para a transmissão
do HIV na América Latina e no Caribe.
Algumas populações móveis, incluindo os migrantes, podem estar em maior risco de infecção por
HIV por causa de exclusão social, violência e falta de
acesso a serviços de saúde. A prevalência de HIV entre
detentos tem sido relatada em 6%, em São Paulo, Brasil, e em 5% em Belize (102) e Guiana (109). Os grupos étnicos também são particularmente vulneráveis e
assumem uma elevada carga: os Garífuna em Honduras, por exemplo, têm altas taxas de prevalência (4,5%),
e os povos indígenas no Canadá, embora representem
apenas 3,3% da população total do Canadá, incluem
5%-8% das pessoas vivendo com HIV.

Fatores e vulnerabilidades de epidemias
A maioria dos países da América Latina e do
Caribe é território de epidemias concentradas. Na
América Latina, os dados mostram altas taxas de prevalência de HIV (de 4% a 20%) entre homens que
fazem sexo com homens (HSH) em áreas urbanas, e
moderadas a altas taxas de incidência, sobretudo entre os jovens HSH. De acordo com uma análise dos
desafios da epidemia do HIV, 20% a 30% dos HSH
relatam comportamento bissexual (106); esse grupo é
uma ponte importante e pode explicar parcialmente o
aumento do número de casos entre as mulheres.
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contra 2,5% em outros países de baixa e média renda.
Persistem as dificuldades de acesso a formulações genéricas pré-qualificadas a preços baixos, fortalecendo
a necessidade de apoiar a otimização do tratamento e
a redução de custos, conforme proposto pela iniciativa
da OMS-UNAIDS “Tratamento 2.0” (121). Estudos
sobre resistência relatam cada vez mais níveis intermediários (5%-15%) de resistência transmitida em
indivíduos recém-diagnosticados em Honduras (7%),
Brasil (8,1%), Argentina (8,4%) e Venezuela (11%)
(122, 123).
Com base no relatório da OMS de 2010, Controle Global da Tuberculose, a tuberculose continua a
contribuir significativamente para a morbidade e mortalidade associada ao HIV (90). Na América Latina e
no Caribe, a prevalência do HIV entre os pacientes
com tuberculose é alta (17%); em 2009, foram notificados 14.700 casos de tuberculose em pacientes com
HIV, embora seja provável a subnotificação, haja vista
que apenas 41% dos pacientes com tuberculose conhecem seu estado de infecção pelo HIV. A ampliação
dos programas de isoniazida é limitada, o que implica
que menos de 5.000 dos 45 mil pacientes com HIV
selecionados anualmente para tuberculose na América Latina e no Caribe de HIV recebem o tratamento
profilático com isoniazida (90).
A meta de eliminar a transmissão vertical de
HIV e sífilis congênita até 2015 foi aprovada pelos países das Américas em 2010 (124). Embora a qualidade
dos dados disponíveis varie muito na América Latina
e no Caribe, as tendências estimadas na prestação de
terapia antirretroviral para gestantes para prevenção
da transmissão vertical têm mostrado um aumento
significativo desde 2004, com níveis se mantendo em
54% em 2009 (113).
Nos Estados Unidos, em 2008, os dados de vigilância perinatal reforçada em 15 áreas mostraram uma
cobertura de 88% de terapia antirretroviral durante a
gravidez; 37% das crianças careciam de informações
sobre o estado de HIV, e a taxa de transmissão vertical
para aqueles com informações foi de 2,6% (125). A
principal barreira para a ulterior redução da transmissão vertical do HIV é a baixa taxa de testes de HIV
entre as gestantes, que, apesar de aumento da taxa
de 29% observada em 2005, apenas alcançou 57% na
América Latina e no Caribe em 2009 (113). A persistência de abordagens verticais em modelos de entrega
de serviços de HIV e as dificuldades de integração do
HIV na atenção primária em saúde continuam a mi-

Doenças sexualmente transmissíveis
O relatório de progresso da OMS sobre a ampliação de intervenções prioritárias na área de HIV/
Aids no setor da saúde estima uma incidência anual
de 89 milhões de infecções sexualmente transmissíveis
na população de 15-49 anos nas Américas (113). De
acordo com relatórios nacionais da OMS, a prevalência de sífilis entre as gestantes é maior no Haiti e Paraguai (3%-5%) (113). Altas taxas (4,5%) também foram
relatadas em Cochabamba, Bolívia (114). A infecção
genital de jovens por Chlamydia trachomatis é uma das
doenças sexualmente transmissíveis mais comuns, e os
poucos estudos realizados na América Latina e no Caribe indicam um aumento de sua incidência. Estudos
sobre adolescentes no Brasil Central (115) e estudantes universitárias em Honduras (116) mostraram uma
alta prevalência de infecções por Chlamydia trachomatis (19,6% e 6%, respectivamente).
Progresso na resposta do setor saúde ao HIV
Estudos na Argentina (117), Brasil (118) e Estados Unidos (119) sugerem que entre 21% e 50%
das pessoas com HIV nas Américas desconhecem seu
estado de infecção. Entre os necessitados de terapia
antirretroviral em 2009, a OMS estima que 475 mil
pessoas na América Latina e no Caribe estavam recebendo esse tratamento (90), um aumento de 128%
em relação a 2003, quando a “Iniciativa Tratar 3 milhões até 2005” declarou que quase 210 mil pessoas
estavam submetidas à terapia antirretroviral (120).
Essa foi a maior cobertura regional em todo o mundo,
em 50% (113) entre os países de baixa e média renda.
No entanto, o número de novas infecções ainda supera o número de pessoas submetidas a tratamento.
Entre os países de baixa e média renda da América
Latina e do Caribe em 2009, apenas Cuba e Guiana
conseguiram uma cobertura de terapia antirretroviral
(ART) superior a 80%, enquanto outros sete países
alcançaram taxas de 50% a 80% (Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, El Salvador, México e Suriname).
O tratamento antirretroviral em crianças foi relatado
em 58% em 2009, com diferenças entre América Latina (68%) e Caribe (29%). O uso de antirretrovirais
na América Latina e no Caribe é diferente de outras
regiões; quase 16% dos indivíduos estão recebendo
medicamentos de segunda ou terceira linha de regime,
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nar a capacidade dos países de reduzirem o fosso no
acesso aos serviços essenciais.

45%-97% para o período 2007-2009). Considerando
os cenários financeiros atuais, é fundamental que os países reduzam o fosso no financiamento externo através
de verbas nacionais, de modo a manter as conquistas e
cobrir as lacunas. As recentes mudanças no critério de
elegibilidade do GFATM reduzirá significativamente
o número de países qualificados na Região, e alguns
se qualificarão exclusivamente para financiamento da
população em maior risco, o que significa que as despesas principais do programa, como a terapia ARV,
não serão mais consideradas custos elegíveis em suas
propostas.

Prevenção da transmissão sexual do HIV
Apesar de alguns progressos, a proporção de trabalhadores do sexo alcançada pelos programas de prevenção do HIV permanece baixa, variando de menos
de 30% a 60%. No Caribe, os relatórios nacionais mostram que 32% a 73% dos trabalhadores do sexo foram
submetidos a teste de HIV nos últimos 12 meses, o conhecimento abrangente sobre HIV oscila entre baixo
e médio (6% a 79%) e uso consistente de preservativos
variou de 68% para 96%. Na América Latina, o uso
consistente de preservativo entre homens que fazem
sexo com homens e entre profissionais do sexo oscila
entre baixo e moderado; por exemplo, na Nicarágua
é de 19% e 60%, respectivamente (126). Em 2008, os
países das Américas publicaram a Declaração da Cidade do México, “Educar para Prevenir”, que destacou
a importância da educação no esforço de prevenção do
HIV. No entanto, o nível de conhecimento abrangente
sobre a prevenção do HIV entre os jovens continua
variando de baixo a moderado no Caribe (media de
50% e 43% entre homens e mulheres, respectivamente) e na América Latina (28% e 30% em homens e
mulheres, respectivamente) (127).

Sífilis materna e congênita
Durante o 50º Conselho Diretor da OPAS, todos os governos das Américas aprovaram a Estratégia
e Plano de Ação para a Eliminação da Transmissão
Vertical do HIV e da Sífilis Congênita (129).
Até o momento, dois dos países da Região eliminaram a sífilis congênita como problema de saúde
pública: Chile, que relata uma prevalência de menos
de 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos, e Cuba, que
não informou nenhum caso nos últimos três anos. Em
2004, um estudo nacional realizado no Brasil revelou
uma prevalência de sífilis materna de 1,6%, e estimase que, a partir desse valor, 12.000 crianças infectadas
congenitamente estejam nascendo nesse país a cada
ano. Uma pesquisa realizada em sete regiões do Paraguai em 2008, utilizando dados do Sistema de Informação Perinatal, constatou que a prevalência de
sífilis materna variou de 1,2% para 6,9%. O sistema de
informação perinatal do Uruguai informou uma taxa
de sífilis materna de 1,3%; o país introduziu testes de
detecção rápida de sífilis para uso na triagem universal das gestantes (130). Na Bolívia, uma avaliação de
1.594 puérperas encontrou uma prevalência de sífilis
de 7,2% (131). Em El Salvador, um estudo realizado com dados do Sistema de Informação Perinatal
identificou que, de 72.562 mulheres cadastradas em
28 hospitais, 46.215 (63,7%) foram testadas para sífilis
(VDRL) e 127 (0,3%) deram positivo (132).
Embora a eliminação da sífilis possa parecer próxima, a persistência da doença demonstra que a eliminação só será possível quando a qualidade da atenção
primária em saúde para as gestantes for assegurada,
o que, por sua vez, exigirá a humanização do aten-

Financiamento da resposta ao HIV
O financiamento para a resposta global ao HIV
acelerou rapidamente em 2002-2003, impulsionado
em grande parte pela criação do Fundo Global de
Combate à Aids, Tuberculose e Malária (GFATM) e
do Plano de Emergência do Presidente dos Estados
Unidos para o Alívio da Aids (PEPFAR). De 2001
a 2010, o Banco Mundial executou projetos de HIV
na América Latina e no Caribe no valor de US$ 347
milhões; no período 2004-2008, o PEPFAR executou US$ 600 milhões para projetos de HIV. Países da
América Latina e do Caribe também receberam mais
de US$ 1 bilhão para HIV do GFATM desde 2003,
além de US$ 25 milhões em subsídios aprovados a
partir de 2010-2011 (128). No entanto, estima-se que
as despesas do governo tenham representado a maioria
dos investimentos globais em HIV na América Latina
e no Caribe (média de 92%, intervalo interquartil de
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dimento, a integração dos serviços e monitoramento
constante.

taxas elevadas da obesidade são dois exemplos de determinantes que são particularmente graves e visíveis
entre os grupos populacionais socialmente vulneráveis
e mais velhos. A hipertensão arterial é uma doença
crônica que exige cuidados integrados continuados, e
isso não ocorre nos serviços de saúde de muitos países, em que o cuidado é fragmentado e episódico. A
gestão da hipertensão deve ser parte de um sistema de
saúde baseado na atenção primária, em que os avanços
científicos na prevenção podem ser exercidos para redesenhar os serviços de saúde e torná-los mais eficazes
(139).
O envelhecimento da população, o tabagismo, a
alimentação inadequada e a falta de atividade física,
em particular no contexto da globalização e do crescimento urbano não planejado, ajudam a explicar a alta
prevalência da hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diabetes e obesidade e a consequente alta prevalência de doenças cardiovasculares.

Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Hipertensão e doenças cardiovasculares

Hipertensão
Mais de 80% das doenças cardiovasculares estão
associadas a hipertensão, hipercolesterolemia e tabagismo. Destas doenças, a hipertensão é o mais importante fator de risco cardiovascular e está ligada a 62%
dos derrames e 49% dos casos de doença isquêmica
do coração (133). A hipertensão arterial é a principal
causa de morte e a segunda principal causa de incapacidade em todo o mundo (134).
Em 2000, havia um bilhão de pessoas com hipertensão no mundo, e o número deve subir para 1,4
bilhão até 2025 (135). A prevalência de hipertensão é
alta nas Américas, entre homens e mulheres, superior
a 30% em todos os países da Região, chegando a ser,
em alguns países, 48% (136).
Melhorar a taxa de controle da hipertensão ar5
terial na população é uma tarefa complexa. Embora
os dados atuais ainda sejam insuficientes, um estudo
recente de sete cidades da América Latina encontrou
taxas de controle variando de 12%, em Lima, Peru,
para 41% na Cidade do México, México (137). Nos
Estados Unidos, a taxa de controle melhorou de 27%
em 1988-1994 para 50% em 2007-2008. As taxas foram menores entre os jovens adultos e a população de
ascendência latino-americana (138).
A magnitude da hipertensão enquanto problema de saúde é o resultado de um colapso dos sistemas sociais e de saúde em nível da população, e para
enfrentá-la, são necessárias intervenções de saúde que
busquem não apenas evitar os danos causados pela hipertensão, como também modificar seus determinantes. A ingestão excessiva de sódio na forma de sal e as

Doenças cardiovasculares
De acordo com informações do sistema de informações de mortalidade OPAS, em 2007, 1.746.767
mortes nas Américas foram causadas por doenças classificadas no CID-10 (5), como as doenças do sistema
circulatório (CID-10: I00-I99). Esse número equivale
a 30,5% do total de mortes na Região. Dessas mortes,
85% ocorreram em decorrência de quatro causas: doenças isquêmicas do coração (CID 10: I20-I25), doenças cerebrovasculares (CID 10: I60-I69), insuficiência cardíaca (CID 10: I50) e doenças hipertensivas
(CID 10: I10-I15).
Em 2007, a doença isquêmica do coração foi a
principal causa de morte nas Américas, entre homens
e mulheres, sendo responsável por 742.028 mortes
(406.004 homens e 336.024 mulheres), ou 13% de
todas as mortes na Região. Foi também a principal
ou segunda principal causa de morte em 30 países,
com taxas significativamente mais elevadas entre os
homens do que as mulheres. Foram observadas diferenças importantes entre os países, com taxas de mortalidade ajustadas por idade e por sexo que variam de
população de 34 por 100 mil habitantes para 129 por
100 mil. As taxas mais elevadas entre os homens foram
vistas em Trinidad e Tobago, Venezuela e Colômbia
(195, 154, e 131 por 100.000 homens, respectivamente), enquanto as taxas mais elevadas entre as mulheres

A taxa de controle da hipertensão é a proporção de pessoas com hipertensão (pressão arterial ≥ 140/90 mm Hg ou
atualmente tomando anti-hipertensivos) cuja pressão arterial
seja menor de 140/90 mm Hg.
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estavam em São Vicente e Granadinas, Venezuela e
Nicarágua (109, 97 e 92 por 100.000 mulheres, respectivamente).
A alta proporção de mortes por doença isquêmica do coração na América Latina e no Caribe pode ser
classificada como prematura. Tais mortes prematuras
são muito mais frequentes entre os homens do que
entre as mulheres e tendem a ocorrer durante os anos
mais produtivos de vida, tornando seu impacto econômico e social ainda maior. Por exemplo, em 2007,
a mortalidade informada por doenças isquêmicas do
coração em pessoas com menos de 70 anos de idade no Canadá foi de 32 por 100.000 homens e 9 por
100.000 mulheres, enquanto em Trinidad e Tobago e
Venezuela as taxas foram de 2,2 a 3,7 vezes maior do
que no Canadá (Figura 4.15).
Em 2007, as doenças cerebrovasculares causaram 387.913 mortes (175.551 homens e 212.362
mulheres) e representaram a segunda maior causa de
morte entre ambos os sexos. Essas doenças foram responsáveis por quase 7% de todas as mortes na Região
e figuraram entre as três principais causas de morte
em pelo menos 12 países. De acordo com dados do
sistema de informação de mortalidade OPAS, os países com maior mortalidade (por 100.000 habitantes)
por doenças cerebrovasculares foram Suriname (99),
Paraguai (87), Trinidad e Tobago (78), Brasil (74) e
Venezuela (65). O Canadá registrou a taxa mais baixa
de óbitos por essa causa na Região: 21 por 100.000
habitantes. Na maioria dos países da Região, a mortalidade por doenças cerebrovasculares é maior entre
homens. Entretanto, no Canadá, na Costa Rica e em
El Salvador, as taxas entre homens e mulheres são semelhantes.
A edição de 2009 da série indicadores básicos da
OPAS foi dedicada ao tema da mortalidade prematura por doenças cerebrovasculares (140). Essa análise
revelou uma relação inversa não linear entre a mortalidade prematura por doenças cerebrovasculares (como
proporção do número total de óbitos por essa causa) e a
renda nacional bruta per capita, ajustada pela paridade
do poder de compra. Os dados mostram que, quanto
mais alta a renda nacional, mais baixa a proporção de
mortalidade prematura por essa causa (Figura 4.16).
Embora as doenças cardiovasculares representem um problema complexo, há motivos para acreditar que a situação esteja melhorando. Por exemplo,
enquanto as doenças do sistema circulatório são a causa principal de óbito nas Américas, a mortalidade por

essas causas não aumentou. Com efeito, uma análise
recente da situação que incluiu os países mais populosos da Região que apresentam registros estáveis de
mortalidade mostrou uma redução clara do risco de
óbito entre 2000 e 2007 (ou no último ano para o qual
os dados eram disponíveis) nos 43 países estudados. A
média de redução anual para o grupo de países como
um todo foi de 3,2% em homens e 3,4% em mulheres.
No Canadá e nos Estados Unidos, as quedas foram
maiores que 3,2% por ano, em ambos os sexos, ao passo que no Chile e na Costa Rica, a redução anual passou de 2,5%, também em ambos os sexos.
Em 2010, a OPAS iniciou um processo de consultas regionais para a definição de prioridades de
saúde cardiovascular nas Américas, com base nas melhores evidências científicas disponíveis e melhores
critérios de custo-benefício, valor social e equidade
(141). As prioridades definidas incluem três intervenções com alto nível de custo-efetividade: 1) redução
do tabagismo; 2) redução do consumo de sal; e 3)
uso de combinações de vários medicamentos (aspirina, dois tipos de anti-hipertensivos e a estatina) para
tratar pessoas com alto risco de exposição a doenças
cardiovasculares identificadas nos serviços de atenção
primária, especialmente se sofrem de hipertensão e
diabetes. Estima-se que, juntas, as primeiras duas intervenções poderiam prevenir 13,8 milhões de óbitos
em 10 anos (142). A terceira intervenção poderia evitar 18 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares
ao custo de US$ 1,08 (R$ 2,32 – BCB, 16/12/2013)
per capita em 23 países de renda baixa e média e alta
carga dessas doenças (143).
Uma das mensagens-chave que surgiu das consultas regionais foi que, uma vez que as doenças cardiovasculares são a causa principal de óbito e morte
prematura na maioria dos países da Região, e visto que
essas doenças compartilham determinantes, fatores de
risco e necessidades de cuidados com outras doenças
crônicas, priorizar as atividades de saúde cardiovascular poderia trazer benefícios diretos para a prevenção
e controle de diabetes, doenças respiratórias crônicas,
câncer e obesidade. Essa abordagem é consistente
com a Estratégia e Plano de Ação Regional para uma
Abordagem Integrada à Prevenção e Controle das
Doenças Crônicas, adotado pelos países das Américas
em 2006 (144).
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FIGURA 4.15. Mortalidade por doença isquêmica do coração entre
pessoas <70 anos de idade, Região das Américas, 2007
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade
(acessado em maio de 2011).

A análise por sub-Região revela
que, entre os homens, na América do
Norte6 e nos países do Caribe de língua
inglesa, as taxas foram levemente mais
altas do que na América Latina (142,9 e
152,4 por 100.000 homens para América do Norte e os países do Caribe de
língua inglesa, respectivamente, contra
128,4 por 100.000 na América Latina).
Na América Latina, o Cone Sul e os
países do Caribe de língua inglesa tiveram taxas mais altas do que nos países
da Região andina e da América Central.
Na América Central, a mortalidade por
todos os tipos de neoplasias malignas
foi significativamente mais baixa do
que em outras sub-regiões das Américas. A mortalidade entre homens mostrou maiores variações entre os países.
Por exemplo, o Uruguai, cujos dados de

Neoplasias Malignas
FIGURA 4.16. Mortalidade prematura proporcional
(<65 anos de idade) por doença cerebrovascular,
segundo renda, em países selecionados das
Américas, 2006a, b

A análise abaixo é inteiramente baseada nos dados de mortalidade fornecidos pelos Estados-Membros da OPAS.
As neoplasias malignas juntas são a segunda
maior causa de óbito nos países das Américas. Em
2007, esse grupo de causas resultou em 1.130.882 óbitos na Região, sendo 583.711 homens e 547.171 mulheres. A taxa da mortalidade padronizada para todos
os tipos de câncer foi de 118,1 por 100.000 habitantes
para ambos os sexos, sendo 137,1 por 100.000 em homens e 104,2 por 100.000 em mulheres. Na maioria
dos países da Região, e consequentemente na maioria
das sub-regiões, a mortalidade por todos os tipos de
câncer teve uma leve redução desde 2000 entre ambos
os sexos, como mostrado na Figura 4.17.
Para a Região como um todo, os cânceres mais
importantes entre homens, em termos de frequência,
números absolutos de óbitos e taxa de mortalidade foram o câncer do pulmão (137.303 óbitos), o câncer da
próstata (69.736 óbitos) e o câncer colorretal (38.382
óbitos). Entre mulheres, foram câncer do pulmão
(100.357 óbitos), o câncer de mama (81.209 óbitos)
e o câncer colorretal (40.490 óbitos). A Figura 4.18
mostra as taxas de mortalidade para os tipos de câncer
mais frequentes entre homens e mulheres.
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Fonte: Referência (140).
a
Dados refletem as taxas anuais notificadas para o ano mais próximo
de 2006.
b
ARG: Argentina, BLZ: Belize, BOL: Bolívia, BRA: Brasil, BRB:
Barbados, CAN: Canadá, CHL: Chile, COL: Colômbia, CRI: Costa
Rica, DMA: Dominica, DOM: Republica Dominicana, ECU: Equador,
GRD: Granada, GTM: Guatemala, GUY: Guiana, HTI: Haiti, KNA: São
Cristovão e Névis, LCA: Santa Lúcia, MEX: México, NIC: Nicarágua,
PAN: Panamá, PER: Peru, PRY: Paraguai, SLV: El Salvador, SUR:
Suriname, TTO: Trinidade e Tobago, URY: Uruguai, USA: Estados
Unidos da América, VCT: São Vicente e Granadinas, VEN: Venezuela.
c
PPP: purchasing power parity (paridade do poder de compra).
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mortalidade mais recentes remontam a 2004, notificou a mais alta taxa de mortalidade por câncer entre
homens (223,6 por 100.000), ao passo que Guiana e
México (dados de 2007) tiveram as taxas mais baixas
(64,8 e 60,7 por 100.000, respectivamente).
Entre mulheres, a mais alta taxa de mortalidade
por câncer foi registrada na América do Norte e na
América Latina (104,9 e 100,8 por 100.000 mulheres, respectivamente), enquanto as taxas nos países de
língua inglesa do Caribe foram ligeiramente mais baixas do que a média (92,5 por 100.000 mulheres). Na
América Latina, a mortalidade por neoplasias malignas foi maior na sub-Região andina do que em outras
sub-regiões (Figura 4.18).
As mais altas taxas de mortalidade por câncer
por 100.000 mulheres na Região foram notificadas
por Peru (134,1) e Uruguai (121,0, dados de 2004).
Em 2007, as taxas mais baixas por 100.000 pessoas foram observadas em Porto Rico (64,9) e México (73,1).
Em geral, a mortalidade é mais alta entre homens do que em mulheres, com exceção de Equador,
El Salvador, Guatemala, Guiana, Nicarágua e Paraguai, onde as taxas são mais altas entre mulheres. Esse
fenômeno pode ser atribuído à alta mortalidade por
câncer do colo do útero nesses países, que têm taxas
muito mais altas do que a média na Região. No México, Peru e Venezuela, as taxas de mortalidade por câncer entre homens e mulheres são muito similares (razão quase igual a 1). Na maioria dos países da Região,
a mortalidade por câncer tem diminuído levemente
entre ambos – homens e mulheres – desde 2000. Entretanto, em Cuba, Equador e Peru, a mortalidade por
todos os tipos de câncer tem crescido a uma taxa média anual de 1%.
Uma das mais frequentes neoplasias malignas
na Região, o câncer do pulmão foi responsável pelo
maior número de óbitos em 2007, entre ambos os homens (137.303 óbitos) e as mulheres (100.357 óbitos).
Esses números representam 23,7% e 18,4% do total
de mortes por neoplasias malignas, respectivamente.
A mortalidade por câncer do pulmão na Região foi
de 32,7 por 100.000 homens e 19,1 por 100.000 mulheres. Desde 2000, a maioria dos países na América
Latina tem registrado uma redução na mortalidade
anual por essa causa entre homens, mas a tendência
tem sido um tanto diferente entre mulheres. Na Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Nicarágua e Uruguai, a mortalidade anual por câncer de pulmão entre

FIGURA 4.17. Mortalidade por neoplasias malignas,
segundo sexo e região, 2007
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mulheres tem aumentado constantemente entre 1,4%
e 4,4%, dependendo do país e do ano.
O câncer de mama ocupa a segunda posição,
depois do câncer do pulmão, como causa de morte
por neoplasia maligna entre mulheres na Região. Em
2007, um total de 81.209 mulheres morreu por esse
tipo de câncer (16 por 100.000 mulheres). A mortalidade por câncer de mama não evidencia nenhum padrão geográfico claro na Região das Américas. A única área que apresenta taxas significativamente altas de
mortalidade por essa causa é o Caribe não latino, onde
a razão é de 23,9 por 100.000 mulheres. Na América
do Norte e na América Latina, as taxas são similares
(16,7 e 14,8 por 100.000 mulheres, respectivamente). Felizmente, a exemplo da Europa e da América
do Norte, a mortalidade por câncer de mama mostrou
uma tendência de declínio em vários países do Cone
Sul, incluindo Argentina, Chile e Uruguai, graças à
detecção precoce e avanços no tratamento. Entretanto, na Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México,
Paraguai e Venezuela, a mortalidade tem aumentado
anualmente desde 2000 a uma razão de 0,4% a 1,8%.
O câncer do colo do útero é a neoplasia mais
importante entre mulheres no mundo em termos de
frequência e mortalidade associada.
Em 2007, os países da Região notificaram
24.143 mortes por esse tipo de câncer, com uma taxa
de mortalidade de 5,2 por 100.000. No entanto, esse
valor mascara grandes diferenças entre as várias sub-regiões. Enquanto na América do Norte a taxa de
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nas Américas, com uma taxa padronizada por idade de 15,9 por 100.000
homens. A distribuição geográfica das
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Padronizada com base na População Padrão Mundial da Organização Mundial da Saúde
variedade de fatores de riscos entra em
jogo, incluindo certos padrões hormonais, histórico familiar e dieta.
mortalidade é de 1,9 por 100.000 mulheres, a AméO câncer colorretal ocupa o terceiro lugar como
rica Latina registra 8,3 e o Caribe não latino 15,0. A
causa de morte por câncer nas Américas, atrás de
tendência da mortalidade por câncer do colo uterino
câncer pulmão e de próstata em homens e câncer de
pode mudar no futuro, em decorrência de programas
pulmão e de mama em mulheres. Em 2007 um total de 38.382 homens e 40.490 mulheres morreram
de detecção precoce e a incorporação da vacina contra
de câncer colorretal; a mortalidade média para a Reo papilomavírus humano em programas de imunização. Na verdade, as mortes por câncer cervical dimigião foi de 9,0 mortes por 100.000 homens e 7,2 por
nuíram entre 0,5% e 7% ao ano de 2000 a 2007 na
100.000 mulheres. Não há diferenças marcantes entre
maioria dos países da América Latina, com exceção de
as sub-regiões, embora a mortalidade por essa causa
Cuba, Equador, Paraguai e Peru, onde a mortalidade
seja relativamente baixa nos países da América Central (cerca de 3,7 mortes por 100 mil entre homens e
por essa causa ainda está aumentando de 0,4% para
mulheres).
1% ao ano.
Por país, as maiores taxas de mortalidade na
A análise das tendências de mortalidade do câncer do colo uterino e de mama por país revela que, em
Região entre os homens são encontradas no Uruguai
países de média e alta renda, como Canadá, EUA e
(17,1 mortes por 100 mil), enquanto as menores estão
alguns países do Cone Sul, como Argentina, Chile e
em Belize, El Salvador, Guatemala, Guiana e México, todos com taxas abaixo de 4,0 mortes por 100.000
Uruguai, a mortalidade por câncer de mama é maior
homens. Entre as mulheres, as maiores taxas são relado que a mortalidade por câncer cervical e que ambos
tadas em Cuba e no Uruguai (mais de 12 mortes por
têm diminuído ao longo do tempo, graças à detecção
100 mil) e as menores, em Belize, Guatemala, Guiana
precoce e tratamento. Em alguns países da Região,
e México (menos de 3,5 mortes por 100 mil).
incluindo a Colômbia, México e Panamá, a mortalidade por câncer de mama tem aumentado de forma
A tendência mais notável em relação ao câncer colorretal na Região é o aumento considerável na
constante, enquanto a mortalidade por câncer do colo
mortalidade em muitos países da América Latina, esuterino tem caído significativamente. Em outros países, como El Salvador e Nicarágua, a mortalidade por
pecialmente entre os homens, o que contrasta com o
câncer cervical é muito maior que a mortalidade por
declínio da mortalidade por essa causa entre as mulheres. Exemplos disso são encontrados no Chile, Costa
câncer de mama.
Rica, El Salvador e Nicarágua, que têm visto aumentos
O câncer de próstata é a segunda causa de morte entre os homens, depois do câncer de pulmão. Em
anuais nas taxas de mortalidade entre 1% e 4% entre
2007, houve 69.736 mortes por esse tipo de câncer
FIGURA 4.18. Mortalidade por câncer segundo principal localização
do câncer, subregião e sexo, Região das Américas, 2007
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os homens desde 2000, enquanto que a mortalidade
entre as mulheres diminuiu durante o mesmo período.
Para mais informações, consultar a página do
Programa de Câncer da OPAS/OMS (145).

lência de diabetes diagnosticados e não diagnosticados
e controla os níveis de glicose no sangue entre as pessoas que sofrem da doença.
Nas Américas, o diabetes mellitus é mais prevalente entre adultos nos países do Caribe de língua inglesa; a segunda maior prevalência é encontrada entre
as populações ao longo da fronteira entre México e os
EUA. No México e na maioria dos países da América
Central, América do Sul e do Caribe Latino, a prevalência é de 8%-10%. A menor prevalência foi em Tegucigalpa, Honduras (6,1%), em 2004 (149, 150, 151).
Certos grupos dentro de uma única população
foram considerados em maior risco para o diabetes.
Os exemplos incluem os afro-americanos e pessoas de
descendência mexicana nos EUA, entre os quais a prevalência de diabetes é maior do que entre a população
branca do país. Essas diferenças étnicas estão ligadas
a fatores genéticos e ambientais, incluindo a má alimentação e a falta de exercício. Nas Américas, a maior
prevalência de diabetes mellitus tipo 2 foi encontrada
nos EUA no grupo indígena Pima no estado do Arizona, em que quase todos os adultos desenvolvem a
doença (152).
Dados recentes de pesquisas nacionais de base
populacional indicam que a prevalência total de diabetes mellitus, incluindo os casos diagnosticados e não
diagnosticados, aumentou de 6,3% para 9,4% no Chile entre 2003 e 2010 (153). Na Argentina, a prevalência de diabetes diagnosticados aumentou de 8,4% em
2005 para 9,6% em 2009 (154).
O manejo de pacientes com diabetes é difícil
para os serviços de saúde. As pessoas com diabetes
precisam receber atenção integral que considere o
papel central que os pacientes devem desempenhar
em relação à sua própria saúde. Ao mesmo tempo, os
profissionais de diversas áreas precisam colaborar para
fornecer os cuidados prescritos em guias e protocolos
baseados em evidências. A maioria das pessoas com
diabetes atendidas em serviços de saúde não estão
mantendo um bom controle da glicemia. Dados recentes indicam que a proporção de pessoas com diabetes não controlada foi de 66% no Chile (153) em
2009; 70% em Veracruz, no México, em 2005 (155);
63% entre a população hispânica no lado mexicano
da fronteira México-Estados Unidos em 2001-2002
e 58% entre a população do lado dos Estados Unidos
durante o mesmo período (156); e 54% na Costa Rica,
em 2010 (157).

Diabetes Mellitus
O diabetes mellitus é uma doença metabólica
caracterizada por hiperglicemia crônica, que é causada
por um defeito na produção ou na ação da insulina,
ou ambos. Estima-se que o número de pessoas com
diabetes nas Américas aumentará de 62,8 milhões em
2011 para 91.1 milhões em 2030 (146). Existem três
tipos de diabetes: diabetes tipo 1, que acomete principalmente crianças e jovens; diabetes tipo 2, que aparece mais frequentemente em adultos e está relacionado
a uma dieta altamente calórica, sedentarismo e obesidade; e diabetes gestacional.
Estudos de prevalência de diabetes mellitus se
referem ao total de casos da doença, geralmente em
adultos, incluindo um grande grupo de pessoas com
diabetes mellitus tipo 2 (que podem ser responsáveis
por até 90%-95% dos casos) e um pequeno grupo de
pessoas com diabetes tipo 1. Os resultados dos estudos
de prevalência dependem em grande parte dos critérios diagnósticos utilizados, métodos de amostragem,
bem como a forma de analisar os dados. Muitos estudos de prevalência realizados na América Latina e
Caribe são antigos e não foram repetidos.
Por outro lado, nos Estados Unidos, a vigilância
de diabetes mellitus diagnosticados e não diagnosticados é realizada através do Sistema de Vigilância de
Fatores de Risco Comportamentais (BRFSS) (147) e
a Pesquisa Nacional de Avaliação da Saúde e Nutrição
(NHANES) (148). O BFRSS utiliza pesquisas telefônicas que exploram vários problemas de saúde, tais
como a prevalência de diabetes mellitus e hipertensão.
A NHANES utiliza pesquisas presenciais, em que os
participantes respondem a questionários e se submetem a exames laboratoriais e um exame físico. Alguns
países, como Chile e México, realizaram mais de uma
pesquisa nacional populacional sobre diabetes. O Brasil possui um sistema de vigilância nacional de fatores
de risco baseado em ligações telefônicas, conhecido
como Vigitel, que abrange diabetes diagnosticado e
outras doenças crônicas. A Costa Rica lançou recentemente um sistema nacional de vigilância baseado em
centro de saúde que estuda periodicamente a preva157
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As estatísticas de mortalidade por diabetes nem
sempre refletem a verdadeira magnitude da doença como causa de morte. Isso ocorre porque muitas
mortes são classificadas de acordo com a doença ou
condição final que resulta em morte – que é frequentemente uma complicação crônica do diabetes, como
alguma forma de doença cardiovascular – e não ao
próprio diabetes. Um dos aspectos mais significativos
da mortalidade por doenças crônicas, em especial diabetes, é o encurtamento da expectativa de vida daqueles que sofrem de tais doenças. A Figura 4.19 mostra a
mortalidade prematura por diabetes mellitus entre homens e mulheres com menos de 70 anos de idade. As
maiores taxas nessa faixa etária para ambos os sexos e
para os homens, respectivamente, foram de 58,9 e 68,8
por 100.000 habitantes, informadas em Trinidad e Tobago; entre as mulheres, a maior taxa foi de 50,9 por
100.000, relatada em Belize. As menores taxas foram
no Canadá, tanto em termos globais (4,7 por 100.000)
como entre homens (6,2 por 100.000) e mulheres (3,2
por 100.000) (ver também a seção sobre mortalidade
desse capítulo).
O diabetes mal controlado aumenta o risco de
doenças cardiovasculares, nefropatia, neuropatia, amputações e cegueira. Pessoas com diabetes também estão em maior risco de tuberculose, como foi demonstrado por um estudo recente realizado no México, que
descobriu que o diabetes era associado a 20% dos casos
de tuberculose (158).
O diabetes mellitus continua sendo uma das
maiores ameaças à saúde no século 21, e a tendência
da doença continuará a aumentar a menos que a prevenção melhore, a epidemia de obesidade seja interrompida e melhores resultados sejam alcançados na
gestão de pessoas que já têm a doença.

2011), as taxas de mortalidade (ajustadas) para doenças respiratórias crônicas na Região variam de 3,0 para
40,7 por 100.000 habitantes e são consistentemente
maiores entre os homens do que entre as mulheres.
As maiores taxas de mortalidade por essas doenças entre as pessoas com menos de 70 anos de idade foram encontradas no Brasil (10,3 por 100.000
habitantes), EUA (8,5 por 100.000) e Uruguai (7,9
por 100.000), e as menores, em Equador (2,4 por
100.000), Bahamas (2,7 por 100 mil) e Barbados (2,9
por 100 mil). Assim como a mortalidade global por
essas causas, as taxas para cada país foram consistentemente maiores entre os homens (159).
A publicação “Doenças não transmissíveis nas
Américas: Indicadores Básicos 2011” (159) contém uma
análise dos anos de vida perdidos (YLL) e a redução
da expectativa de vida em decorrência de doenças
respiratórias crônicas, que mostra que, em 2007, perderam-se 1.322 anos de vida na Região, com valores
YLL por 10.000 habitantes variando de 9,2 no Brasil e 7,8 na Colômbia para 2,2 no Equador. O efeito
das doenças respiratórias crônicas, em termos de anos
de expectativa de vida perdida, varia de quase um ano
(0,9) na Costa Rica para 0,2 anos na Argentina, Guatemala, Paraguai e Peru.

Causas Externas: Acidentes e Violência
A análise da morbidade e mortalidade por causas externas é dificultada por problemas relacionados
a dados insuficientes e de má qualidade, o que, por sua
vez, têm implicações legais para os indivíduos e sistemas de informação. Embora a mortalidade possa ser
o melhor indicador em relação a essas causas, a possibilidade de erro de classificação das causas de morte
deve ser considerada. A principal distinção a se fazer
ao analisar a mortalidade por essas causas é a intenção,
ou seja, se a morte foi o resultado de lesões autoinfligidas ou causadas intencionalmente por outros ou de
lesões que não foram intencionais e que são atribuíveis
a comportamento ou condições não seguros.

Doenças respiratórias crônicas
Essa seção trata das seguintes doenças respiratórias crônicas: asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica, enfisema e bronquite crônica, englobando os
códigos CID-10 de J40 a J47 (5).
Em 2007, essas doenças causaram 10% das mortes por doenças não transmissíveis na América Latina
e no Caribe. A proporção de todas as mortes atribuídas
a essas causas aumentou de 3,0% em 2001 para 4,3%
em 2007. Segundo dados do sistema de informação
sobre mortalidade da OPAS para 2007 (atualizado em

Lesões e violência
Entre 2000 e 2007, houve 4,4 milhões de mortes
por causas externas na Região, para uma média de 551
mil mortes anuais.
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(homicídio) na América Latina varia de país para país
(Tabela 4.5).
Ao analisar a mortalidade por violência, deve-se
ter em mente que a relação entre o nível de urbanização e o da distribuição da riqueza no país como
fatores de risco para a violência ainda não tem sido
claramente estabelecida (163). Os níveis de renda e
de urbanização não estão sempre associados à mortalidade mais alta por homicídio. Dito isso, em vários
países em que diferenças na distribuição de renda são
as maiores (Brasil, Colômbia, Equador, El Salvador e
Guatemala), a mortalidade por homicídio tende a ser
mais alta (Tabela 4.12).
A exposição ao risco de violência difere de acordo com o sexo. Ao analisar o índice de desigualdade de
gênero (164) do Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas, observa-se que Canadá, Estados Unidos e Cuba têm índices relativamente baixos (0,29, 0,4
e 0,47, respectivamente) e uma razão de mortalidade
por causas externas mais baixo para homens-mulheres.
Por outro lado, índices intermediários de desigualdade de gênero – como os de Argentina (0,53), Chile
(0,51), Costa Rica (0,50) e México (0,58) – e outros
relativamente maiores – como os de Brasil (0,63),
Colômbia (0,66) e Guatemala (0,71), são associados
a maiores razões de mortalidade por causas externas
para homens-mulheres.

As mortes por causas externas ocorrem principalmente entre as pessoas na faixa de 15-44 anos de
idade. No entanto, há quase tantas mortes por causas
externas entre pessoas com mais de 80 anos de idade
quantas há entre os jovens com idades da faixa etária
15-19 anos, fato que pode indicar uma falta de atenção
com segurança e assistência aos idosos (Figura 4.20).
A análise dos dados por sexo mostra que a mortalidade por causas externas entre os homens aumentou 3,8% na Região entre 2000 e 2007 (subindo 229,1
para 237,8 por 100.000 homens). Entre as mulheres,
as taxas são muito menores, embora também tenham
aumentado, passando de 63,2 a 69,9 por 100.000 mulheres entre 2000 e 2007.
Em geral, as mulheres têm maior probabilidade
de morte por alguém próximo a elas. De 30% a 70%
dos assassinatos de mulheres em países tão variados
como os EUA, Israel e África do Sul são cometidos
por parceiros das vítimas (160, 161, 162). A Figura
4.21 mostra a razão homens-mulheres na mortalidade
por causas externas, que varia de 1,8 em Cuba a 6,4 na
Colômbia, apontando para a necessidade de resolver o
problema sob uma perspectiva de gênero.
A mortalidade por homicídio e agravos de intenção indeterminada entre homens de 20 a 39 anos
de idade aumentou em alguns países das Américas
durante a análise, enquanto declinou em outros países (Tabela 4.11). O risco de morte por atos violentos

FIGURA 4.19. Mortalidade prematura (<70 anos de idade) por Diabetes mellitus, segundo sexo,
países selecionados das Américas, ~ 2007
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade (acessado em maio de 2011).
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A Figura 4.22 mostra que a tendência das taxas brutas de mortalidade por 100.000 habitantes, por
causas externas, na Região, é relativamente estável,
com exceção de Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela onde a tendência é para a alta.
A Figura 4.6 revela que as proporções de óbitos
devidas às várias causas externas permaneceram relativamente constante. Os acidentes automobilísticos
são mais frequentes entre pessoas jovens, assim como
os homicídios, ao passo que as quedas – analisadas
na seção sobre mortalidade por causas externas – são
mais frequentes entre idosos, como os são os suicídios.
Quando as informações são desagregadas por sexo,
fica claro que a morte por latrocínio é mais frequente entre homens, enquanto feridas externas e agravos
de intenção indeterminada são mais frequentes entre
mulheres.
Os programas de combate à pobreza têm mostrado um efeito positivo sobre a redução da violência.
Por exemplo, no México, um estudo sobre a relação
entre a violência pelo parceiro íntimo contra mulheres
que vivem em áreas urbanas de extrema pobreza e a
participação dessas mulheres no programa de desenvolvimento humano chamado Oportunidades revelou
um número significativamente mais baixo de atos de
violência contra mulheres que participam do progra-

ma do que as que não participam (34,5% e 40,4%, respectivamente) (165).
Para resolver o problema, a Secretaria da Saúde
do México e a OPAS sediaram, em março de 2008,
no México, a primeira Reunião Ministerial das Américas sobre Prevenção de Violência e Lesões. O evento adotou a Declaração Ministerial sobre Prevenção
de Violência e Lesões nas Américas, o que enfatiza
a necessidade de intensificar os esforços para resolver
esse problema de saúde pública e desenvolvimento
(CD48.20, Anexo A). Posteriormente, com base na
Resolução WHA56.24 da Assembleia Mundial da
Saúde, “Implementação das recomendações do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde” (166), adotada
em 2003, o 48º Conselho Diretor da OPAS aderiu
à Resolução CD48.R11, que insta Estados-Membros
a promoverem e liderarem processos e promoverem
parcerias com outros setores para prevenir a violência
e lesões e promover a segurança, haja vista a natureza
multicausal das lesões por causas externas (167). Essa
resolução constitui o marco atual de referência para a
Região em matéria de violência e lesões. O Conselho
Diretor da OPAS adotou posteriormente o Plano de
Ação para Segurança no Trânsito, através da Resolução CD51.R6, que estabelece a base para a sua implementação nos próximos anos (168).

FIGURA 4.20. Mortes por causas externas, segundo idade, Região das Américas, 2000-2007
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Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade (acessado em maio de 2011).

160

80+

SAÚDE NAS AMÉRICAS, EDIÇÃO 2012 • VOLUME REGIONAL

Canadá e nos EUA. De acordo com
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nientes de nove países da Região, esti(acessado em maio de 2011).
ma-se que houve pelo menos 281.389
casos de doença ocupacional em 2009,
Doenças e acidentes ocupacionais
que é o equivalente a 770 novos casos por dia (Figura
4.25). O aumento das taxas de doenças ocupacionais
Com base nos números registrados sobre a poobservadas na Argentina entre 2000 e 2008 e na Copulação coberta por algum tipo de seguro de acidentes
lômbia entre 2000 e 2009 pode ser atribuída a uma
de trabalho em 16 países da Região, estima-se que, em
deterioração das condições laborais e/ou melhoria na
2007, havia pelo menos 7,6 milhões de acidentes de
detecção e notificação de tais doenças. A redução das
trabalho, o que equivale a 20.825 acidentes desse tipo
taxas de outros países pode ser o resultado de insuficiências dos sistemas de vigilância e na detecção de doa cada dia (Figura 4.23). No entanto, ao analisar as
enças ocupacionais, em vez de melhorias no emprego
tendências, é importante levar em conta que os dados
e nas condições de trabalho. O fato de que os países
abrangem apenas trabalhadores do setor formal, que a
reconhecem as deficiências em seus sistemas de vigiinformação deriva de várias fontes e que os dados nem
lância, na detecção de casos e nos sistemas de notifisempre são de boa qualidade.
cação de doenças ocupacionais sustenta essa hipótese.
A capacidade de comparar as taxas de acidentes
Vários estudos mostram que lesões e doenças
de trabalho oficiais em países da Região (Figura 4.24)
ocupacionais estão sendo subnotificadas na Região
é dificultada pela subnotificação dos eventos e porque
(204, 205). Nos Estados Unidos, por exemplo, os
a informação se refere apenas a um segmento dos trabalhadores, os trabalhadores segurados. Dependendo
sistemas de compensação dos trabalhadores subnotificam mais de 180.000 acidentes de trabalho, endo país, a cobertura de seguro ocupacional varia entre
quanto cerca de 340.000 desses acidentes não são
um mínimo de 12% e um máximo de 87% da força de
notificados na Pesquisa Anual de Acidentes e Dotrabalho ativa no setor formal. Além disso, a maioria
enças Ocupacionais do Escritório de Estatísticas do
dos países não têm estatísticas sobre acidentes de trabalho que estão desagregados por sexo.
Trabalho do país (206). No Chile, com base em dados da Primeira Pesquisa Nacional sobre Emprego,
Os registros de trabalhadores contemplados
Equidade, Trabalho e Saúde (ENETS), estimou-se
por algum tipo de seguro de acidentes de trabalho
que até 38% dos acidentes de trabalho não são noindicam que, em 2009, houve 11.343 acidentes de
tificados, o que equivale a 376.078 casos não notifitrabalho fatais na Região, dos quais 5.236 (3,5 por
cados em 2009 (207). Em 2004, de acordo com um
100.000 trabalhadores) na América Latina e no
estudo utilizando dados do Instituto Mexicano de
Caribe e 6.107 (8,9 por 100.000 trabalhadores) no
FIGURA 4.21. Razão homem:mulher das mortes por causas externas,
países selecionados das Américas, 2000-2007
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TABELA 4.11. Mortalidadea por homicídio e eventos de intenção indeterminada e variação percentual entre homens
de 20 a 39 anos de idade, países selecionados das Américas, 2000 e 2007
País
Argentina

2000
Homicídio

2007

Indeterminada

Homicídio

Variação (%)

Indeterminada

Homicídio

Indeterminada

40,03

46,28

30,08

36,19

224,86

221,81

Belize

128,49

15,42

80,65

191,00

237,24

1.138,74

Brasil

242,21

42,89

226,97

49,95

26,29

16,46

9,45

5,55

10,90

9,50

15,24

71,05

Colômbia

606,31

33,68

458,09

26,00

224,45

222,80

Costa Rica

37,13

7,06

57,10

4,31

53,79

238,94

Equador

153,57

52,91

149,66

33,02

22,55

237,58

El Salvador

441,30

0,51

626,32

0,50

41,93

20,86

69,04

12,20

124,01

12,97

79,62

6,35

108,68

32,22

115,35

21,39

6,13

233,60

Panamá

87,38

7,32

180,20

14,43

106,23

97,27

Paraguai

191,28

30,47

125,41

16,15

234,44

246,99

16,34

31,40

20,00

31,02

22,38

21,20

Porto Rico

165,54

3,75

181,25

1,46

9,49

260,97

Suriname

22,34

81,91

36,24

33,83

62,24

258,70

Trinidad e Tobago

80,11

2,79

245,81

12,85

206,84

359,72

Estados Unidos da
América

42,71

7,16

46,02

8,47

7,74

18,42

223,99

116,44

285,95

190,56

27,66

63,66

Canadá

México
Nicarágua

Peru

Venezuela

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade da Organização Pan-Americana da Saúde (dados mais recentes de maio de 2011).
a

Taxa por 100.000 homens com idade entre 20 e 39 anos.

Previdência Social, a taxa média de subnotificação
foi estimada em 26,3% para o país como um todo,
com valores de até 68% em alguns estados (208). No
Brasil, a subnotificação no Estado de São Paulo em
2005 foi estimada em 79,5% (209). Essa situação está
relacionada, em parte, ao fato de que os registros não
incluem os trabalhadores autônomos ou do setor informal; Além disso, os trabalhadores não são incentivados a informar acidentes e doenças ocupacionais e
aqueles que o fazem são submetidos a intimidações e
assédios (210). Há relatos indicando que muitos empregadores demitem trabalhadores que relatam casos
de acidentes e doenças ocupacionais (211).

Riscos

Tabagismo
De acordo com o Relatório da OMS sobre a
Epidemia Global do Tabaco, 2009 (212), o tabagismo
causa quase seis milhões de mortes anuais no mundo,
600 mil delas devido à exposição à fumaça de segunda
mão – 430.000 adultos e 170.000 crianças (213). O
tabagismo é um fator de risco para seis das oito principais causas de morte no mundo e a segunda causa
evitável de morte após a hipertensão. De acordo com
o Relatório Mundial sobre doenças não transmissíveis
2010 (136), se a tendência atual persistir, o consumo
de tabaco matará mais de 7,5 milhões de pessoas por
ano em todo o mundo até 2020. Dessas mortes, 80%
ocorrerão em países de renda baixa e média, onde
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TABELA 4.12.Taxa de homicídio em relação a diferença de renda, nível nacional de renda e proporção da população
urbana, países selecionados da América Latina, 2007
Diferença de rendaa

Nível de rendab

Proporção da População
urbana (%)

Taxa de homicídio por 100.000
habitantesc

México

12,62

8.960

75,0

8,0

Costa Rica

13,00

6.610

59,6

5,9

Nicarágua

15,01

1.780

55,0

15,8

Peru

15,35

4.750

73,4

3,1

Argentina

15,57

8.830

90,4

4,3

Chile

16,84

8.910

86,3

4,5

El Salvador

16,86

4.500

59,5

70,6

Guatemala

17,57

3.460

45,5

39,4

Equador

18,12

4.750

61,0

21,3

Colômbia

23,17

5.660

72,4

57,4

Brasil

24,97

6.810

81,8

28,8

Paraguai

26,62

3.520

56,0

17,4

País

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade da Organização Pan-Americana da Saúde (dados mais recentes de maio de 2011).
a
Os países estão em ordem crescente por diferença de renda, definida como a razão entre a renda média dos quintis mais altos e mais baixos de renda. A
diferença média (indicada no quadro por uma linha pontilhada) foi de 16,85 durante o período de 2000-2007.
b
Renda nacional bruta (per capita US$, 2000-2007) ajustada por paridade de poder aquisitivo.
c
Taxa ajustada por idade.

FIGURA 4.22. Taxa bruta de mortalidade por causas externas, segundo país e ano, países selecionados
das Américas, 2000-2007
140.0

Taxa (por 100 mil habitantes)

120.0

100.0
Colômbia
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Venezuela
Brasil
Nicarágua
Suriname
Argentina
Estados Unidos da América
Trinidad e Tobago
México
Chile
Costa Rica

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

2000
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2005

2006

2007

Year

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Sistema de Informação de Mortalidade (acessado em maio de 2011).
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Número de acidentes

FIGURA 4.23. Número de acidente de trabalho, países selecionados da Região da Américas, 2000-2010
800,000

Argentina

700,000

Bolívia

600,000

Brasil
Chile

500,000

Colômbia

400,000

Costa Rica

300,000
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Honduras
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México
Nicarágua
2000
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2005
Ano
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2009

2010

Panamá
Peru
Venezuela

Fonte:
Argentina: Referências (169, 170)
Bolívia: Inclui dados do Instituto de Seguridade Social Obrigatório
Brasil: Referências (171, 172, 173, 174, 175, 176)
Chile: Referência (177)
Colômbia: Referências (178, 179, 180, 181)
Costa Rica: Referência (182, 183)
Equador: Referência (184)
Honduras: Inclui apenas dados do Instituto de Seguridade Social de Honduras
México: Referências (185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192)
Nicarágua: Referências (193, 194, 195, 196)
Panamá: Referência (197)
Peru: Inclui dados do Sistema de Seguridade Social do Peru (ESSSALUD), Ministério do Trabalho,
Ministério da Mineração e Ministério da Saúde. Perfis de seguridade e saúde ocupacional.
Venezuela: Referência (198)

os grupos populacionais mais carentes serão os mais
afetados. As evidências apresentadas no documento
“Equidade, determinantes sociais e programas de saúde
pública, 2010” (214) mostra que o tabagismo reflete as
desigualdades sociais, uma vez que a sua prevalência é
maior entre os grupos da população de renda e níveis
de educação mais baixos.
Segundo o Relatório da OMS sobre a Epidemia
Global do Tabaco, 2011 (215) e da monografia “Gênero, mulheres e a epidemia do tabaco” (216), há cerca de
1,2 bilhão de fumantes no mundo e 145 milhões delas
vivem na Região das Américas. A prevalência do tabagismo entre os adultos na Região é de 22%, muito próximo da média global (24%) e em quarto lugar entre
seis regiões da OMS. A análise dos dados por país revela que as taxas de uso de tabaco variam amplamente,
passando de mais de 25% em Bolívia, Chile, EUA e

Uruguai para menos de 10% em Barbados, Dominica
e São Cristóvão e Nevis. A principal característica do
tabagismo nas Américas – distinguindo-o do resto das
regiões do mundo – é que, entre os adultos, está deixando de ser um problema predominantemente masculino. O fosso do consumo entre homens e mulheres
também está se reduzindo entre os jovens, e em alguns
países da Região, a relação masculino-feminino foi
revertida nos grupos etários mais jovens (13-5 anos)
(Figuras 4.26 e 4.27).
Entre 2006 e 2010, avançou-se significativamente
em relação à ratificação e implementação da ConvençãoQuadro da OMS para o Controle do Tabaco (CQCT)
(217). Globalmente, mais de 170 países ratificaram a
Convenção, incluindo 28 dos 35 Estados-Membros da
OPAS (em dezembro de 2010). Cerca de 20 países da
Região dispõem de legislação nacional de controle do
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FIGURA 4.24. População segurada (por 1.000 trabalhadores) e taxa de acidente de trabalho
(por 100 trabalhadores), países selecionados, Região das Américas, 2000-2010
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(por 100 trabalhadores)d
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0,0
2001
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População segurada

Taxa de acidente de trabalho

Fonte:
Argentina: Referências (169, 170)
Brasil: Referências (171, 172, 173, 174, 175, 176)
Canadá: Referência (199)
Chile: Referência (177). Taxa inclui dados de mutuais
Colômbia: Referências (178, 179, 180, 181)
Costa Rica: Referências (182, 183) e dados do Instituto Nacional de Seguridade Social, Divisão de seguro de trabalhadores,
e Instituto Nacional de Estatística e Censo.
Equador: Referência
México: Referência (185)
Nicarágua: Referências (193, 195)
Venezuela: Referência (198)
Estados Unidos da América: Dados do Center for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute for Occupational Safety and
Health e Bureau of Labor Statistic, United State Department of Labor.
a

Taxa inclui apenas seguro mutualidade de trabalhadores

b

Dado de 2000 não inclui os dados da Asministradora de Riscos Profissionais da Seguridade Social.

c

Inclui apenas dados do instituto de Seguridade Social do México

d

Taxas são calculadas por 100 trabalhadores em tempo integral (49 horas por semana, 50 semanas por ano).

tabaco, de acordo com pelo menos um dos mandatos
estabelecidos no âmbito da Convenção, incluindo os
seguintes: (1) nove países já aprovaram leis nacionais
(ou leis subnacionais, abrangendo mais de 90% do população) que proíbem incondicionalmente o fumo em
todos os espaços fechados, em ambos os edifícios públicos e locais de trabalho; (2) 15 países adotaram normas
sobre embalagem e rotulagem dos produtos do tabaco
em conformidade com a Convenção, embora dois não

incluam advertências ilustradas; (3) dois países proibiram totalmente a publicidade, promoção e patrocínio
do tabaco; e (4) vários países aumentaram impostos sobre o tabaco, embora apenas dois alcançaram o valor de
referência de impostos equivalente a 75% do preço de
varejo. Na maioria dos países, de acordo com o Relatório da OMS sobre a Epidemia Global do Tabaco, 2011
(215), o preço de um maço de 20 cigarros da marca mais
vendida continua a ser relativamente baixo, com média
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Figura 4.25. Taxas e casos de doença ocupacional, países selecionados, 2000-2009
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Fonte:
Argentina: Referências (169, 170)
Brasil: Referências (171, 172, 173, 174, 175, 176)
Chile: Referência (200)
Colômbia: Referências (178, 179, 180, 181)
México: Referência (185)
Panamá: Referência (199)

de PPP$ 3,64 (dólares ajustados por paridade de poder
de compra, ou dólares internacionais) em nível mundial.
O progresso na implementação dos mandatos
da CQCT já está levando à redução do consumo de
tabaco e melhorias na saúde. No Uruguai, por exemplo, um relatório sobre uma pesquisa de tabagismo
entre adultos no país (218) evidenciou uma queda
de 24% na prevalência do uso do tabaco entre 2006
e 2009.
Entretanto, apesar do progresso realizado em
alguns países, a epidemia de tabagismo continuará
a crescer na Região, a não ser que leis nacionais que
implementem as disposições da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco (CQCT) sejam aprovadas
com mais celeridade. Um dos entraves ao progresso é
a indústria do tabaco, que tem recentemente redobrado seus esforços para minar as políticas de controle

do tabaco. Com efeito, a indústria instituiu procedimento legais em vários países da Região (Colômbia,
Guatemala, Peru e Uruguai, entre outros), desde ações
judiciais domésticas que desafiam a constitucionalidade da legislação até ações internacionais alegando que
os regulamentos sobre embalagem e etiquetagem de
cigarros violam os acordos comerciais.
Consumo de álcool
Mundialmente, o consumo de álcool é o terceiro
principal fator de risco para doenças e incapacidades.
Ocupa a primeira posição no ranking das Américas
(Figura 4.28). De acordo com relatório da OPAS, Riscos Globais para a Saúde: Mortalidade e a Carga de
Doenças atribuíveis a Grandes Riscos Selecionados
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(219), 9,1% de todos os anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) na Região em 2004 (14,2% entre homens e 3,4% entre mulheres) foram atribuíveis
ao consumo de álcool. A carga relativa é mais elevada
nos países da América Central e da América Latina;
estima-se que o uso nocivo de álcool tem causado, ao
menos, 347.224 óbitos naquele ano na Região (1,3%
de todos os óbitos). As lesões e a violência, bem como
as condições neuropsiquiátricas são responsáveis por
grande parte da mortalidade e morbidade precoce
causadas pelo álcool (Figura 4.29).
O consumo de álcool per capita e as taxas de abstinência em homens e mulheres varia amplamente de
uma sub-Região a outra, mas o Relatório Global da
OMS sobre a Situação do Álcool (220) estabeleceu
a média de consumo de 8,67 litros de puro álcool por
ano para as Américas (medida na população maior a
15 anos de idade) – bem acima da média global de

6,13 litros por ano. A cerveja é a bebida alcoólica mais
consumida na maioria dos países da Região (54,7% do
consumo total), com os aguardentes em segundo lugar (32,9%) e os vinhos em um distante terceiro lugar
(12%) (Tabela 4.13).
O uso nocivo de álcool afeta principalmente os
homens (85% das mortes relacionadas com o álcool
são de homens) e é o principal fator de risco para morte em homens na faixa dos 15-59 anos, principalmente
devido a lesões, violência e doenças cardiovasculares.
Segundo a OMS, em 2005, cerca de 17,9% dos homens e 4,5% das mulheres na Região bebiam muito
(definido como o consumo de cinco ou mais bebidas
padrão entre homens e quatro ou mais drinques padrão entre as mulheres em uma única ocasião) em uma
base semanal nos 12 meses anteriores à pesquisa. Os
homens também superam as mulheres em se envolverem em episódios semanais de grande consumo de be-

FIGURA 4.26. Estimativas da prevalência de tabagismo padronizada por idade, segundo sexo, países selecionados
das Américas, 2009a
Chile
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Fonte:
a
Dado não notificado ou não disponível de Antígua e Barbuda, Bahamas, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Granada, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicarágua, Peru, Suriname e Venezuela
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FIGURA 4.27. Prevalência de tabagismo atual entre jovens de 13-15 anos de idade, países selecionados das
Américas, 2003-2010
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bida, uma prática que está intimamente ligada à morte
prematura e incapacidade. Os homens têm taxas de
abstinência menores que as mulheres. Menor status
de realização socioeconômica e educacional resulta no
maior risco de morte relacionada ao álcool, doenças e
lesões – determinante social (221) que é maior para
os homens do que as mulheres. Por outro lado, as mulheres são biologicamente mais vulneráveis do que os
homens aos efeitos do álcool no mesmo nível de consumo. As mulheres também sofrem de um mais grave
nível de violência, abuso e dependência de parceiros
íntimos com alto consumo de bebida (222).
Os resultados da Pesquisa Escolar sobre a Saúde
do Estudante (223) em países selecionados da Região

indicam uma alta prevalência de consumo de bebida
até intoxicação entre crianças de 13 a 15 anos nos 30
dias anteriores à pesquisa. Isso é particularmente preocupante, uma vez que a pesquisa tem mostrado como
até mesmo um baixo consumo de álcool pode prejudicar o desenvolvimento cerebral e vinculou o início
precoce de consumo de álcool com posterior dependência do mesmo.
Vários países da Região são os principais produtores de bebidas alcoólicas, e os impostos sobre a
venda de álcool representam uma importante fonte de
receitas para as suas economias nacionais. O consumo
de álcool gera lucros importantes para os produtores,
distribuidores e anunciantes, bem como para a indús168
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tria hoteleira. O álcool também é uma
FIGURA 4.28. Porcentagem de anos de vida perdidos ajustados por
incapacidade (DALY) atribuível aos dez principais fatores de risco
mercadoria global produzida nas redes
de carga de doenças, região das Américas, 2004
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consumidores como forma de aumen0
tar lucros e influência. Nos países em
desenvolvimento, onde beber é menos
frequente, mulheres e adolescentes são
Fator de risco
particularmente visados com novos
produtos e estratégias de marketing,
Total
Homem
Mulher
associando bebida com cultura, esporFonte: Referência (291)
te, independência, e um estilo “moderno” de vida. Estudos demonstram que
duzir o Uso Nocivo de Álcool, aprovado no 51º Conselho Diretor da OPAS em 2011 (228).
a comercialização de álcool pode influenciar o início
precoce do consumo de bebida e até mesmo em excesso. Ambas as práticas são prejudiciais para os jovens,
especialmente para mulheres (224).
Uso de substâncias psicoativas
Há uma série de intervenções eficazes e de baixo
custo em muitos países do mundo, como analisado em
As substâncias psicoativas incluem tanto drogas
“Álcool: uma mercadoria incomum” (225). No entanlícitas e ilícitas que afetam a função cerebral. O álcool é
to, as políticas do álcool são fracas e não aplicadas na
a droga lícita que causa o maior dano aos indivíduos e
maioria dos países da Região (226). Ao mesmo tempo,
à sociedade, mais do que todas as outras drogas ilícitas
espera-se reverter a situação atual, haja vista a aprovajuntas (consultar a seção sobre uso de álcool, nesse cação da estratégia global da OMS para reduzir o uso
pítulo) e até mesmo de tabaco. De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas do Escritório das Nações
nocivo do álcool (227), na Assembleia Mundial da
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) (229), as
Saúde, bem como o Plano de Ação Regional para ReFIGURA 4.29. Distribuição dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (DALY), segundo grupos de
doenças, mundo, 2004
Prematuridade e baixo peso
Câncer
Transtorno neuropsiquiátricos
Transtorno de uso de álcool
Doença cardiovascular
Causa externa (intencionais e
não intencionais)
Cirrose hepática
Diabetes

Fonte: Referência (219)
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drogas ilícitas mais utilizadas são a maconha, cocaína
e solventes voláteis. O uso não médico de substâncias
psicotrópicas está também em ascensão. Os dados da
pesquisa compilados pela OPAS (230) indicam que
a prevalência do uso de drogas ao longo da vida na
América Latina varia muito de país para país e por
nível de desenvolvimento. A prevalência de consumo
de drogas ao longo da vida entre os adolescentes com
13-15 anos de idade varia de 3% para 22% na população escolar. As taxas são universalmente maiores nos
meninos do que em meninas (a prevalência média ao
longo da vida durante o início da adolescência é de
13,5% para meninos e 8,1% para meninas).
O uso de drogas para intoxicação pode aumentar
o risco de acidentes, lesões e problemas interpessoais.
Seu uso frequente e regular é relatado por cerca de
20% da população em diferentes países do mundo e da
Região, com riscos associados a graves consequências
para a saúde pública. Embora a toxicodependência
seja um transtorno mental crônico e recorrente, várias
abordagens de tratamento têm-se mostrado eficazes e
são recomendadas pela OMS (231).
De acordo com a estratégia da OPAS sobre Uso
de Substâncias e Saúde Pública (232) e o Plano de
Ação sobre Uso de Substâncias Psicoativas e Saúde
Pública (233), o uso de drogas, uma prioridade de
saúde pública na Região, contribui para a carga da
doença de duas maneiras – causa morte prematura e
traz consequências importantes para a saúde, algumas
diretamente atribuíveis ao uso de drogas, e outras, ao
método de administração da droga (por exemplo, injeção intravenosa). Possíveis consequências para a saúde
incluem HIV/Aids, hepatite B e C, outras infecções,
toxicodependência, overdose letal e não letal, suicídio
e lesões (234). Os problemas relacionados com o uso
de drogas entre os homens estão em nono lugar entre
os 10 maiores fatores de risco que contribuíram para
os anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs)
nas Américas em 2004 (Figura 4.28).
As políticas de controle de drogas abrangentes
incluem o controle da oferta de drogas e a redução da
demanda. De acordo com uma análise acadêmica das
políticas sobre drogas, a falta de pesquisa sistemática
sobre as opções políticas mais comuns de controle da
oferta de drogas (por exemplo, fiscalização, interdição,
encarceramento) dificultam a aplicação eficaz destas
medidas (235). Em termos de estratégias de redução
da demanda, as evidências sugerem que existem várias
opções de prevenção, tratamento, triagem e interven-

ção precoce que podem abordar o uso de substâncias
nocivas e a toxicodependência. Tem sido demonstrado
que um investimento substancial em esforços de intervenção precoce baseados em evidências na atenção
primária à saúde (236), bem como em outros ambientes não especializados e serviços de tratamento, podem
reduzir os problemas associados às drogas, desde que
esses serviços sejam acessíveis, baratos e disponíveis
para todos aqueles que deles necessitam (231, 237).
Esses serviços também são eficazes na redução da criminalidade relacionada com drogas e da propagação
da infecção pelo HIV. Programas de troca de agulhas
são eficazes porque previnem o HIV e outras infecções transmitidas pelo sangue, como a hepatite B e
C (235). Tais programas engajam usuários de drogas
injetáveis no tratamento e outros serviços de saúde
(238), tais como aconselhamento voluntário e testes
de HIV e serviços de saúde sexual e reprodutiva.
Comportamento sexual
A iniciação precoce à atividade sexual, ter múltiplos parceiros sexuais e a violência sexual são fatores que
contribuem para a aquisição de HIV e outras infecções
sexualmente transmissíveis e que corroem a saúde sexual. Na Região, pesquisas realizadas de 2005 a 2008
evidenciam que entre 9% e 25% de mulheres e homens
com idades entre 15-24 anos tiveram relações sexuais
antes dos 15 anos (239, 240). De acordo com um relatório do Conselho da População, uma ONG internacional sem fins lucrativos que realiza pesquisas biomédicas,
sobre ciências sociais e em saúde pública em mais de 50
países em todo o mundo, essa iniciação sexual precoce
nem sempre é voluntária. Na verdade, entre 15% e 48%
dessa iniciação sexual precoce ocorre em um contexto
de coerção ou violência (241). Em estudos realizados
em Barbados, Jamaica e Trinidad e Tobago, entre 52% e
73% das mulheres relataram ter sofrido violência sexual
por parceiros (242). Como mostrado na publicação “¡Ni
una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en
América Latina y el Caribe” (243), as pesquisas de amostragem escolar em vários países da América Latina e do
Caribe descobriu que entre 5% e 40% dos adolescentes
haviam sido abusados sexualmente em algum momento
de sua vida. De acordo com os relatórios dos países, a
proporção de pessoas na faixa etária de 15-49 anos que
tiveram relações sexuais com mais de um parceiro nos
últimos 12 meses varia significativamente, de 85% em
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TABELA 4.13. Características do consumo de álcool, por país, Região das Américas, 2003–2005 (média)
Abstêmios (%)d
País

Consumo total Consumo não
per capitaa
registradob

Antígua e Barbuda

7,2

0,5

Bebida mais
consumida
Aguardentes

Padrões de
consumo de
bebidac

Homens

Mulheres

Consumo per
capita por
consumidor de
bebidae

Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível

Argentina

10,0

2,00

Vinho

2

1,6

4,6

12,1

Bahamas

8,8

0,60

Aguardentes

2

NA

NA

NA

Barbados

6,9

0,50

Aguardentes

2

27,0

32,3

16,9

Belize

6,1

1,00

Cerveja

4

20,6

59,3

17,2

Bolívia

5,1

2,50

Cerveja

3

25,0

22,0

8,6

Brasil

9,2

3,00

Cerveja

3

14,5

22,7

18,5

Canadá

9,8

2,00

Cerveja

2

5,7

10,8

12,6

Chile

8,6

2,00

Vinho

3

16,0

17,0

12,7

Colômbia

6,2

2,00

Cerveja

3

1,8

8,0

7,7

Costa Rica

5,6

1,40

Cerveja

3

8,8

18,9

10,0

Cuba

5,5

1,10

Aguardentes

2

17,7

59,0

11,8

Dominica

7,8

0,50

Aguardentes

2

9,8

30,9

13,3

República Dominicana

6,4

0,60

Aguardentes

2

12,1

35,4

11,3

Equador

9,4

5,40

Cerveja

4

42,8

70,5

29,9

El Salvador

3,6

1,00

Aguardentes

3

NA

NA

NA

Granada

10,4

0,50

Aguardentes

NA

NA

NA

NA

Guatemala

4,0

1,60

Aguardentes

4

49,4

84,7

17,7

Guiana

9,5

2,00

Aguardentes

3

NA

NA

NA

Haiti

6,6

0,60

Aguardentes

3

NA

NA

NA

Honduras

4,5

1,40

Aguardentes

3

NA

NA

NA

Jamaica

5,0

1,50

Aguardentes

2

20,7

39,1

11,6

México

8,4

3,40

Cerveja

4

37,5

64,3

27,2

Nicarágua

5,4

1,60

Aguardentes

4

12,1

52,5

20,5

Panamá

6,9

1,00

Cerveja

NA

NA

NA

NA

Paraguai

7,9

1,50

Cerveja

3

7,9

28,1

12,8

Peru

6,9

4,00

Cerveja

3

3,3

8,4

10,0

Porto Rico

5,8

0,30

Cerveja

NA

NA

NA

NA

São Cristóvão e Nevis

9,4

0,50

Aguardentes

NA

NA

NA

NA

Santa Lúcia

11,9

0,50

Aguardentes

NA

NA

NA

NA

São Vicente e Granadinas

5,4

0,50

Aguardentes

NA

NA

NA

NA

Suriname

6,1

0,90

Aguardentes

3

NA

NA

NA

Trinidad e Tobago

6,3

0,50

Cerveja

2

NA

NA

NA

Estados Unidos da
América

9,4

1,00

Cerveja

2

12,0

22,9

14,4

Uruguai

8,1

2,00

Vinho

3

25,0

43,2

17,9

Venezuela

8,2

1,40

Cerveja

3

NA

NA

NA

Liters of pure alcohol, including unrecorded consumption, ages 15+.
b
Per capita consumption in liters of pure alcohol, ages 15+.
c
Hazardous drinking score: 1, least detrimental, and 4, most detrimental; 1995 through 2007, depending on country data.
d
Lifetime abstainers.
e
Per capita consumption in liters of pure alcohol, including unrecorded consumption.
Source: Reference (220).
a
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Trinidad e Tobago para 23% em Cuba e 8% em Belize.
Os números também diferem drasticamente entre homens e mulheres: por exemplo, um estudo realizado na
Jamaica mostra que 61,5% dos homens e apenas 16,5%
das mulheres relataram ter múltiplos parceiros (244).
As dinâmicas em torno da atração sexual e orientação
sexual também influenciam a saúde e o bem-estar sexual e o acesso a serviços de saúde sexual, mas o estigma
persistente e a discriminação muitas vezes mantêm esses problemas ocultos. Em nove estudos realizados na
América Latina, uma média de 19% de jovens homens
que fazem sexo com homens identificaram-se como
heterossexuais. Metanálises de estudos sobre homens
que fazem sexo com homens realizados em 2006 e 2008
estimaram que, no Caribe, de 1% a 3% dos homens teriam tido sexo homossexual em suas vidas; o valor para
a América Latina é de 10%. O estudo também estimou
que cerca de 1% dos homens que fazem sexo com homens na América Latina e no Caribe são casados (245).
As condições em que o comportamento sexual ocorre
também contribuem para vulnerabilidade e risco, especialmente no sexo transacional e remunerado. A percentagem estimada de mulheres envolvidas no trabalho
sexual em sete países variou de 0,2% a 7,4% (246). As
leis, políticas e práticas existentes levam o trabalho sexual para a clandestinidade, o que torna difícil alcançar
os trabalhadores do sexo e seus clientes com serviços
de HIV.

TABELA 4.14. Média da taxa de prevalência
a diferença de tratamento segundo estudos
epidemiológicos selecionados sobre transtornos
mentais, América Latina e Caribe, 2009
Prevalência
média para os
12 meses (casos
por 100 adultos)

Diferença
média de
tratamentos (%)

Psicose não afetiva

1,0

37,4

Depressão grave

4,9

58,9

Disritmia

1,7

58,8

Transtorno bipolar

0,7

64,0

Transtorno de
ansiedade

3,3

63,1

Transtorno de pânico

0,9

52,9

Transtorno obsessivo
compulsivo

1,4

59,9

Uso nocivo ou
dependência do álcool

5,7

71,4

Transtorno

Fonte: Informação retirada das Referências (247) e (248).

conta, assim como a qualidade e eficácia do tratamento (247, 248) (Tabela 4.14).
O suicídio, que responde por cerca de 63 mil
mortes anuais (mortalidade ajustada de 7,4 por
100.000 habitantes), constitui um problema de saúde
pública grave nas Américas. A taxa de mortalidade de
suicídio para a América Latina e Caribe foi de 5,8 por
100.000 habitantes (9,4 entre os homens e 2,5 entre as
mulheres). Na Região como um todo, o suicídio ocupa
o 27º lugar nas causas de morte, mas é a terceira maior
causa entre a população com idade entre 10 a 24 anos.
Responde por 12% das mortes por causas externas, segundo relatório sobre a mortalidade por suicídio nas
Américas (249).
A epilepsia afeta cerca de cinco milhões de pessoas nas Américas e é um dos transtornos neurológicos crônicos mais frequentes na Região. No entanto,
estima-se que, na América Latina e no Caribe, mais
de 50% das pessoas com epilepsia não recebem cuidados médicos (250). A doença é responsável por 0,7%
da carga da doença na Região, sem diferenças apreciáveis por sexo. No Canadá e nos EUA, a carga da
epilepsia é menor (0,4%) do que no resto da Região
(0,9%). A prevalência da epilepsia e da sua mortalidade varia, dependendo de vários fatores. De acordo
com uma compilação de 32 estudos comunitários, a
prevalência média de epilepsia ao longo da vida na

Outras Causas de Morbidade

Saúde mental
Os transtornos mentais e neurológicos são responsáveis por 22% da carga total de doença na América Latina e no Caribe, e a depressão e os transtornos
devidos ao uso de álcool são os que mais contribuem
para essa carga. A análise da prevalência dessas doenças e da diferença de tratamento (proporção de pessoas
com transtornos mentais que não recebem cuidados)
por principais categorias de diagnóstico e com base
em uma compilação de 17 estudos epidemiológicos
sobre doença mental na América Latina e no Caribe
revelou que a diferença de tratamento é muito grande.
Além disso, a diferença pode ser subestimada porque a
morbidade concomitante não é geralmente levada em
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América Latina e Caribe é de 17,8 por 1.000 habitantes, oscilando de um mínimo de 6,0 a um máximo de
43,2. De 1999 a 2007, houve, em média, 7.179 mortes
anuais por epilepsia (como causa primária) na Região,
com uma taxa de mortalidade de 0,8 por 100.000 habitantes. Na América Latina e no Caribe, a taxa de
mortalidade por epilepsia é de 1,1 por 100.000 habitantes, maior do Canadá e dos Estados Unidos (0,4
por 100 mil). Um relatório sobre a epilepsia na América Latina (250) e a Estratégia e Plano de Ação sobre
Epilepsia, aprovada pelo Conselho Diretor da OPAS,
por meio da Resolução CD 51.R8 (251), apresentam
as informações disponíveis sobre o assunto.

primária. O número médio de leitos psiquiátricos por
10.000 habitantes é de 2,6. Esses leitos estão distribuídos entre os hospitais psiquiátricos (45%), hospitais
gerais (22%) e instalações residenciais ou outros estabelecimentos (33%).
Pelo menos uma associação de usuários de serviços de saúde mental existe em 52% dos países da
Região e uma associação de familiares de pessoas com
transtornos mentais existe em 60%. Tais associações são
um importante meio de promover a participação social
e alcançar maior engajamento dos usuários e seus familiares na formulação e implementação de planos de
saúde mental. O Atlas da Saúde Mental da OMS 2011
contém informações sobre o assunto (253).

Programas e resposta dos serviços
Perspectivas da saúde mental

A avaliação da OPAS dos sistemas de saúde mental nos países da América Latina e do Caribe revela que,
apesar da carga importante dos transtornos mentais, a
capacidade de resposta dos serviços de saúde continua
sendo insuficiente. Em média, a proporção do orçamento da saúde destinado à saúde mental nos países
avaliados é inferior a 2%, e 67% dessa alocação são destinados a hospitais psiquiátricos. Por exemplo, em seis
países da América Central e a República Dominicana,
verificou-se que apenas 1,6% do orçamento da saúde
foram atribuídos à saúde mental, e 75% desse montante
foram destinados a hospitais psiquiátricos. Isso ilustra a
necessidade de não apenas aumentar o financiamento
para a saúde mental, como também encontrar uma forma de redirecionar recursos para sistemas ambulatoriais
e comunitários. Os relatórios sub-regionais e nacionais
do Instrumento de Avaliação da OMS para Sistemas
de Saúde Mental (AIMS) fornecem mais informações
sobre o assunto (252).
De todos os países da Região, 65,6% têm planos
nacionais de saúde mental, 71% dos quais foram formulados ou atualizados após 2004. Além disso, 56,3%
dos países relataram que tinham legislação sobre saúde
mental, embora, em muitos casos, as leis precisam ser
atualizadas e adaptadas às novas normas técnicas e de
direitos humanos. No que diz respeito a políticas, planos e leis, o desafio atual é conseguir sua aplicação real
e eficaz. Informações dos países indicam que 38% têm
programas de formação em saúde mental para médicos da atenção primária e uma proporção semelhante
têm guias ou protocolos para o atendimento de pacientes com transtornos mentais no nível de atenção

Se a situação na América Latina e no Caribe for
avaliada à luz da Declaração de Caracas (1990) como
ponto de referência histórico, é evidente que, apesar
das atuais limitações, deficiências e desafios, um grande progresso foi alcançado na maioria dos países em
relação à reforma dos serviços e defesa dos direitos
humanos das pessoas com transtornos mentais. Quase
todos os países da Região têm melhores leis, planos
nacionais e uma visão de um modelo comunitário de
atenção à saúde mental vinculado à atenção primária e
integrado ao sistema de serviços de saúde. Além disso,
há maior consciência por parte dos governos e da sociedade sobre os desafios colocados pelos transtornos
mentais, a diferença de tratamento e o estigma que
ainda envolvem as pessoas com esses transtornos.
Em 2009, o 49º Conselho Diretor da OPAS
aprovou a Estratégia e Plano de Ação para Saúde
Mental, que define um roteiro para os próximos 10
anos (254). Posteriormente, a Conferência Regional
de Saúde Mental: 20 anos após a Declaração de Caracas, realizada no Panamá, em outubro de 2010, emitiu uma declaração final que estabeleceu claramente
o objetivo de assegurar uma transição para cuidados
comunitários e a eliminação de manicômios até 2020.
Doenças e condições bucais
As doenças bucais afetam a saúde geral da pessoa e representam um fardo para as comunidades e os
países. Além disso, algumas doenças, tais como o HIV
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e diabetes, manifestam-se na cavidade oral, e certos
tratamentos com medicamentos ou radiação podem
aumentar o risco de doenças bucais (255).
A cárie dentária é de longe a doença mais prevalente na boca. Na maioria dos países industrializados,
60%-90% das crianças em idade escolar tiveram cárie dentária (256); na verdade, a cárie dentária é mais
comum do que a asma crônica em crianças (255). A
cárie dentária é uma doença multicausal que tem importantes fatores socioeconômicos e culturais (257). A
detecção precoce de lesões cariosas e o uso de produtos fluorados têm sido utilizados de forma eficaz para
prevenir a doença em crianças e adultos (258, 259).
A Figura 4.30 mostra o número médio de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) em crianças de
12 anos nos países da Região, com base em duas ou
mais pesquisas realizadas desde 1980. Os dados mostram melhora dramática e uma redução global de cárie
dentária desde 1980. Na década de 2000, alguns dos
países menos desenvolvidos da Região atingiram ou
ultrapassaram os níveis de países mais desenvolvidos.
Os principais fatores que podem ter contribuído para
essa melhoria são os esforços regionais para a implementação e consolidação de programas de fluoretação
de sal e água durante a década de 1990 e o foco em
abordagens alternativas para aumentar o acesso aos
serviços de saúde bucal, com intervenções de baixo
custo apoiadas no final dos anos 1990 e 2000.

não sejam uma das principais causas de cegueira, eles
prejudicam a visão.
Um progresso considerável tem sido realizado
nas prioridades estabelecidas no âmbito do Plano de
Ação para Prevenção da Cegueira Evitável e da Deficiência Visual (265), aprovado pelo 49º Conselho Diretor da OPAS, em 2009: a taxa de cirurgia de catarata
por um milhão de habitantes aumentou em mais de
100% em vários países, incluindo Costa Rica, Nicarágua e Venezuela, e por mais de 80% em outros, como
o Peru e Uruguai. Entre 2005 e 2008, a taxa média
dos países latino-americanos aumentou 18% (266). A
cobertura de programas de detecção e tratamento da
retinopatia da prematuridade também se expandiu na
América Latina (267). No entanto, embora o tratamento para a retinopatia diabética tenha sido comprovadamente eficaz, é necessário ter maior conhecimento sobre como aumentar as taxas de triagem da
retinopatia entre a população diabética, tanto em nível
global como na Região (268), bem como ter mais evidências para demonstrar os benefícios dos programas
de detecção e tratamento de deficiência visual em escolares (269).
A oncocercose, que está prestes a ser erradicada
na América Latina (270), e o tracoma, em que progressos significativos têm sido alcançados (271), são
discutidos na seção desse capítulo sobre doenças negligenciadas.
Será necessário, nos próximos anos, melhorar o
acesso e a qualidade da cirurgia de catarata, continuar
a ampliar a cobertura da retinopatia da prematuridade
e os programas de baixa visão e padronizar os programas que lidam com erros de refração, retinopatia
diabética e glaucoma.

Saúde ocular
Vários estudos têm demonstrado que a cegueira
e deficiência visual permanecem problemas de saúde
pública relacionados com a pobreza e a marginalização
e que até 88% dos casos de cegueira encontrados em
áreas rurais são curáveis (260). As medidas destinadas
a reduzir a incidência da cegueira devem ser reforçadas
para evitar um aumento da sua prevalência.
De acordo com dados publicados entre 2006 e
2008, a prevalência de baixa visão (acuidade visual menor que 6/18-3/60) entre pessoas com mais de 50 anos
de idade variou de 5,9% em Buenos Aires, Argentina
(260, 261), para 12,5% em áreas rurais da Guatemala
(262). Cataratas não submetidas à cirurgia continuam
sendo a principal causa de cegueira e deficiência visual, em parte porque a cobertura do serviço é muito
inadequada em áreas pobres e a qualidade da cirurgia
não é a ideal (263, 264). Embora os erros de refração

Saúde reprodutiva
A falta de acesso a métodos contraceptivos leva à
gravidez indesejada, e simplesmente reduzir o número
de tais gestações poderia evitar cerca de um quarto das
mortes maternas.
Embora o uso de anticoncepcionais por mulheres em idade fértil (15-49 anos) seja alta, em média,
na maioria dos países da América Latina e do Caribe,
quando os dados são analisados por nível de instrução,
torna-se evidente que existem diferenças significativas
dentro dos países (272) (Tabela 4.15).
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A necessidade não atendida de planejamento familiar é um indicador de acesso a serviços de saúde
reprodutiva que é mais consistente com uma abordagem de direitos humanos, uma vez que considera as
preferências e intenções reprodutivas das mulheres.
A maioria dos países da Região tem reduzido o
percentual das necessidades de planejamento familiar negligenciadas. No entanto, há trabalho a se fazer
para fechar completamente o fosso entre a demanda e
a oferta de métodos contraceptivos, particularmente
contraceptivos modernos, especialmente em populações marginalizadas e adolescentes.
A fertilidade entre mulheres adolescentes na Região diminuiu, especialmente entre os grupos de média e alta renda, mas o declínio tem sido mais lento
do que entre as mulheres adultas, o que significa que a
proporção de mulheres adolescentes na fertilidade total aumentou. De acordo com dados de 2009 da Divisão de População das Nações Unidas (273), em metade dos países da Região, a taxa de fertilidade específica
entre os adolescentes é mais de 71 por 1.000 mulheres
de 15 a 19 anos de idade. No entanto, a taxa varia entre
os países, oscilando de 12 por mil no Canadá para 111
por mil na Nicarágua (Figura 4.31).
Uma média anual de 1,2 milhão de gestações não
planejadas é registrada na Região, com as adolescentes
solteiras respondendo por 49% delas (275).

A dupla proteção proporcionada pelo uso do
preservativo é fundamental para a prevenção de transtornos de saúde reprodutiva. No entanto, enquanto
no Canadá 75% dos adolescentes relataram ter usado
preservativo na última relação sexual (276), na América Latina e no Caribe, apenas 47% a 52% dos jovens sexualmente ativos usam métodos contraceptivos.
Um em cada 20 adolescentes contrai uma infecção de
transmissão sexual a cada ano, sendo as mais frequentes a infecção clamidial, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Estima-se que cerca de 250.000 jovens entre 15 e
24 anos vivem com HIV (277).
A mortalidade materna pode ser considerada
uma medida sumária da saúde reprodutiva e, como tal,
revela as grandes desigualdades que existem em relação à saúde (ver também a seção sobre mortalidade
nesse capítulo). Isso significa que não apenas as mortes maternas devem ser tomadas em consideração, mas
também a elevada incidência de morbidade materna
associada com o processo reprodutivo. De fato, estima-se que para cada morte materna existem 20 casos
de doença muito grave (278).
O número de mulheres que recebem quatro
ou cinco visitas de pré-natal é relativamente alto na
América Latina e no Caribe. No entanto, a proporção de visitas agendadas com conteúdo padronizado
de alta qualidade é baixa. Na República Dominicana,

FIGURA 4.30. Número médio de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) em crianças com 12 anos de idade,
países selecionados das Américas, 1980-2011
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por exemplo, a cobertura da assistência pré-natal é de
95%, mas a taxa de mortalidade materna continua alta
(133,5 por 100.000 nascidos vivos), que aponta para
a necessidade de considerar o conteúdo do pré-natal
para avaliar a sua qualidade (279).
A mortalidade materna na América Latina e
no Caribe diminuiu entre 1990 e 2010 por mais de
5.000 mortes – mortes que teriam ocorrido se as condições prevalecentes em 1990 tivessem permanecido
inalteradas (Figura 4.32). No entanto, o progresso
rumo ao Objetivo de Desenvolvimento do Milénio nº
5 não pode ser considerado satisfatório, uma vez que
uma redução de apenas 35% foi alcançada em nível
regional e seria necessária uma redução adicional de
40% no prazo de três anos para alcançar esse objetivo.
Além disso, a taxa de mortalidade materna varia consideravelmente entre os países, oscilando entre 7,6 por
100.000 nascidos vivos no Canadá em 2006 e 630 por
100.000 nascidos vivos no Haiti no mesmo ano. Se os
países forem agrupados em duas categorias com base
na taxa de mortalidade materna e cobertura de contracepção, pré-natal, e serviços de cuidados de parto, é
claro que a mortalidade materna está abaixo de 50 por
100.000 nascidos vivos onde a cobertura do serviço é
alta (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Porto Rico e
Uruguai), mas onde a cobertura é mais baixa, a mortalidade materna é de 60 ou mais por 100.000 nascidos
vivos (279).
Mais da metade das mortes maternas na América Latina e no Caribe decorre de causas obstétricas
diretas, nomeadamente doenças hipertensivas (26%);
hemorragia durante gestação, parto ou puerpério
(21%); aborto (13%); septicemia e outras infecções
puerperais (8%); trabalho de parto obstruído (12%); e
outras causas diretas (15%) (284).
Um dos fatores mais intimamente e consistentemente associados com a redução da morbimortalidade materna é a assistência qualificada no momento
do parto. A análise desse indicador pode identificar
situações e países que exijam grande melhoria. De 45
países, 33 relataram ter atingido o valor de referência
de atendimento qualificado em 90% dos nascimentos
(279). No entanto, como ocorre com o pré-natal, há
países que informam uma alta cobertura de atendimento qualificado, mas que na prática não aderem à
definição internacional de “atendimento especializado”. Entre as mulheres que residem em áreas rurais, a
proporção de partos assistidos por pessoal qualificado

TABELA 4.15. Proporção de mulheres sexualmente
ativas com idade de 15 a 49 anos com necessidades
de planejamento familiar não atendida, por nível de
escolaridade, países selecionados da América Latina e
Caribe, vários anos
Educação formal (%)
Nenhuma
instrução

Nível
primário

Nível
secundário
ou mais

Bolívia, 2008

28

24

15

Colômbia, 2005

15

7

6

República Dominicana,
2007

15

13

14

Haiti, 2005–2006

61

56

45

Peru, 2007–2008

10

10

7

País, anos

Fonte: Referência (272).

é claramente inferior. Esse contraste pode ser observado no Haiti, onde os cuidados especializados durante o parto são de quase quatro vezes mais frequentes
em áreas urbanas do que nas rurais. O nível socioeconômico também é um importante determinante do
tipo de atendimento recebido durante o parto (Figura
4.33). A Bolívia é um exemplo extremo: o percentual
de mulheres que receberam cuidados especializados
no parto no quintil mais alto de renda é mais que o
dobro que o do quintil mais baixo de renda (98% e
45%, respectivamente).
A disponibilidade de serviços obstétricos de
emergência é limitada em populações rurais e indígenas na Região. Há dez anos, países como El Salvador
e Honduras não possuíam centros de cuidados obstétricos capazes de fornecer os serviços básicos recomendados pelas Nações Unidas, e na Bolívia o nível de
atendimento era de apenas 11% do nível recomendado (286). Infelizmente, não existem estudos recentes
mostrando a evolução da situação ou o estado atual
das coisas.
Para melhorar a saúde materna, a qualidade dos
serviços de pré-gestação, pré-natal, parto e pós-parto
e, principalmente, os cuidados obstétricos de emergência, é essencial atingir os níveis educacionais e socioeconômicos que garantam a igualdade de gênero com a
participação de toda a sociedade. Melhores estatísticas
vitais também serão importantes para fornecer dados
que permitirão um controle efetivo do nível e da tendência da mortalidade materna.
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Figura 4.31. Taxa de fecundidade na adolescência (15-19 anos de idade), países selecionados das Américas
e sub-regiões da América Latina e Caribe, 2009
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Vários estudos no Canadá e nos Estados Unidos mostraram uma redução na prevalência de incapacidade
nesse grupo etário; no entanto, na América Latina e
no Caribe, 20% das pessoas com mais de 65 anos têm
capacidade funcional básica limitada e precisam de
cuidados de longa duração domiciliar ou em instituições (291).
Embora o envelhecimento da população tenha
consequências claras para os sistemas de previdência
social e saúde pública, falta ainda uma visão holística
da saúde dos idosos na Região. O conhecimento das
necessidades de saúde e de cuidados de saúde específicos de pessoas nessa faixa etária não é o mesmo
de país para país, e a maioria dos sistemas de saúde
não tem indicadores para monitorar e avaliar o impacto das medidas de saúde em idosos. A cobertura e
continuidade dos cuidados são inadequadas, como o
é o acesso geográfico, físico, econômico e cultural aos
serviços de saúde sem discriminação. Além disso, mesmo as pessoas que têm acesso nem sempre recebem
serviços que atendam suas necessidades. São apenas
disponíveis informações parciais sobre a situação nas
cidades, como evidenciam alguns dos dados obtidos
através do estudo SABE: 40% das pessoas com hipertensão não tinham consultado um prestador de cuidados primários nos 12 meses anteriores à pesquisa,
apenas 27% das mulheres entrevistadas tinham realizado mamografia nos dois anos anteriores e 80% dos
respondentes indicaram que eles tinham necessidades
de cuidados odontológicos não atendidas (289, 290).

Envelhecimento
Em 2006, a população com 60 anos ou mais
da América Latina e Caribe alcançavam cerca de 56
milhões, e o número deve subir para 100 milhões até
2025 e para 200 milhões em 2050. A expectativa de
vida aos 60 anos de idade é atualmente de 21 anos, o
que significa que 81% dos recém-nascidos de hoje viverão 60 anos e 42% superarão os 80 anos. Assim, em
2025, haverá 15 milhões de pessoas com 80 anos ou
mais de idade (287). Embora o envelhecimento populacional esteja ocorrendo em toda a Região, na América Latina e no Caribe está acontecendo a um ritmo
sem precedentes, e muitos países não têm os recursos
econômicos necessários para lidar com a situação. O
envelhecimento da população gera necessidades concretas que devem ser abordadas por ambos: famílias e
sistemas de saúde e serviços sociais. Quase metade dos
idosos entrevistados para um estudo patrocinado pela
OPAS sobre saúde, bem-estar e envelhecimento (conhecido por sua sigla em espanhol, SABE) disse que
não tinha meios econômicos suficientes para atender
suas necessidades diárias, e um terço não tinha benefícios de aposentadoria, pensões ou trabalho remunerado (288).
As más condições de saúde não são inevitáveis
na velhice. De fato, nos EUA, 77% das pessoas com
idade superior a 65 anos relatam que eles estão em
boas condições de saúde (289), mas na América Latina e no Caribe, a proporção está abaixo de 50% (290).
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FIGURA 4.32. Número de mortes maternas e razão de mortalidade materna, América Latina e Caribe, 1990-2008
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Fonte: Preparado pelo Centro Latino-Americano de Perinatologia e Desenvolvimento Humano / Saúde Reprodutiva e da Mulher (CLAP/SMR),
baseado nas referencias (279, 280, 281, 282, 283)

Na América Latina e no Caribe, os membros
da família fornecem a maior parte dos cuidados para
os idosos, com as mulheres proporcionando a grande
maioria deles (90%), embora a sua capacidade de continuar fazendo isso esteja mudando. Cerca de 60% dos
cuidadores familiares relatam que a prestação de tais
cuidados é “demais” para eles, e mais de 80% dizem
que estão tendo problemas para arcar com o custo de
cuidar de um adulto mais velho. A rápida transição
demográfica tem afetado a disponibilidade de recursos
familiares para apoiar os idosos, uma vez que a queda
das taxas de nascimentos e fertilidade reduziu a disponibilidade potencial de filhos adultos para cuidar de
idosos. Esses fatores e outros fenômenos sociais, tais
como a mudança da estrutura familiar, o ingresso das
mulheres no mercado de trabalho, a migração e urbanização, tornam razoável presumir que um número
crescente de adultos mais velhos deixará de receber os
cuidados de que necessitam.
A menos que a prevalência de deficiência diminua e as condições de vida dos idosos melhorem, a demanda por vários tipos cuidados domiciliares ou institucionais, especialmente os cuidados de longa duração,
continuará a crescer à medida que a esperança de vida
continua a aumentar. Ao mesmo tempo, a disponibilidade e a alocação de recursos humanos preparados

para lidar com o problema são desiguais. Mesmo em
países com altas porcentagens de adultos mais velhos,
a grade curricular dos programas de formação em ciências da saúde raramente inclui uma abordagem holística aos cuidados de saúde para essa faixa etária.
Em 2009, o 49º Conselho Diretor da OPAS
aprovou o Plano de Ação para a Saúde das Pessoas
Idosas, incluindo o Envelhecimento Ativo e Saudável
(290), que identifica quatro áreas estratégicas interdependentes que ligam compromissos, valores, recursos,
capacidades e oportunidades que têm a ver com os
adultos mais velhos:
• Saúde dos idosos nas políticas públicas.
• Adequação dos sistemas de saúde para enfrentar os
desafios do envelhecimento da população.
• Formação de recursos humanos necessários para
enfrentar esse desafio.
• Desenvolvimento da capacidade de gerar as informações necessárias para executar e avaliar as ações
para melhorar a saúde da população idosa.
Deficiências
Todo mundo é propenso à deficiência em algum
momento de sua vida; de fato, o número de pessoas
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FIGURA 4.33. Partos assistidos por profissional de saúde treinado, segundo quintis de renda, países
selecionados da América Latina e do Caribe, 2005a
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Fonte: Baseado em inquéritos demográficos e de saúde e referencia (271, 285)
a
Informação é o dado notificado mais próximo do ano de 2005.

Entre 2006 e 2011, os países da Região trabalharam para alinhar suas políticas, seus planos e programas sobre deficiência e reabilitação com as recomendações constantes das resoluções WHA58.23 da
Assembleia Mundial da Saúde (293) e CD47.R1 do
Conselho Diretor da OPAS (294), e também com a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (295), o Programa de Ação para a Década das
Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas
Portadoras de Deficiência (296) e do Relatório Mundial sobre a Deficiência (291). Tem-se avançado consideravelmente na revisão de leis e planos de desenvolvimento nacionais em matéria de deficiência para
estabelecer normas para a prestação de serviços de reabilitação, a prevenção da deficiência e a prestação de
dispositivos de assistência às pessoas com deficiência
(Tabela 4.16).
Em nível sub-regional, os países signatários do
Acordo de Hipólito Unanue identificaram orientações
estratégicas para uma política de saúde andina sobre a
deficiência. Seu objetivo é produzir sinergias através
de esforço conjunto, de modo a atender a demanda de

com deficiência está crescendo. Esse crescimento foi
influenciado por múltiplos fatores, incluindo o crescimento populacional, o envelhecimento da população e
o aumento global das condições crônicas de saúde associadas com deficiências. Fatores ambientais e outros
fatores, tais como acidentes de todos os tipos, desastres, conflitos armados e outros atos violentos, hábitos
alimentares e abuso de substâncias psicoativas, também têm contribuído para o aumento da deficiência.
A prevalência global das deficiências na população
em geral (pessoas de 15 anos ou mais) estimada com
base na população global é de 15%. Desse percentual,
aproximadamente 2,2% são pessoas com dificuldades
funcionais graves (291). O relatório da OMS sobre a
carga global das doenças (292) estimou que 19,4% da
população em geral vivem com algum grau de deficiência e, desse grupo, 3,8% têm uma deficiência grave. Estima-se que as crianças (meninos e meninas) compõem
5,1% de todas as pessoas com deficiência e que 0,7%
têm deficiências graves. Com base nesses números, estima-se que cerca de 140 a 180 milhões de pessoas nas
Américas vivem com deficiências (279, 292).
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TABELA 4.16. Avanços com respeito à políticas, planos e programas dirigidos às incapacidades e reabilitação, segundo
tipo de iniciativa, países selecionados, Região das Américas
País
Argentina

Revisão da legislação e preparo de
planos nacionais

Fortalecimento do componente
de incapacidades nos sistemas de
informação

Serviços integrais de reabilitação
disponíveis no nível de atenção
primáriaa

X

X

X

Belize
Bolívia

X
X

X

Brasil
Chile

X
X

X

Colômbia

X

X

Costa Rica

X

República Dominicana

X

Equador

X

X

X
X

El Salvador

X

Guiana

X

X

Haiti

X

X

Honduras

X

México

X

X

Panamá

X

X

Paraguai

X

X
X

Peru

X

Trinidad e Tobago

X

Uruguai
Venezuela

X

X

X

X

X

Fonte: Informação obtida diretamente dos países em vários anos
a
Inclui a oferta de equipamentos de assistência para pessoa com incapacidades.

cuidados para pessoas com deficiências e melhorar a
sua qualidade de vida (297, 298, 299, 300, 301).

NCDs. Geneva: WHO; 2010. Disponível em:
http://www.who.int/chp/ncd_global_status_
report/en/index.html Acessado em 04 de abril
de 2012.
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