Capítulo 7

Sínteses e
Perspectivas
INTRODUÇÃO
No presente capítulo são resumidos alguns dos
principais avanços, fossos e tendências da saúde na
Região da Américas. Não se pretende aqui construir
cenários alternativos, cuja metodologia transcende
os objetivos dessa publicação, mas sim abordar temas relacionados aos contextos políticos, econômicos e sociais que incidiram na saúde durante os
últimos anos. O capítulo também faz referência às

mudanças demográficas e epidemiológicas, bem
como algumas das transformações contemplando
tecnologias, culturas e riscos, cujos impactos diretos
e indiretos na saúde e bem-estar são concomitantes
e concorrentes, condicionando a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Por fim, examinam-se
também outros tópicos relevantes, como os relativos
à gestão de situações de desastres e alertas de saúde,
bem como a contínua evolução da ética, dos direitos
humanos e da saúde global. A intenção é identifi-
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car as tendências de saúde predominantes durante
o período em estudo, seus fatores associados e determinantes, e apresentar algumas reflexões sobre as
futuras perspectivas da saúde na Região.

na ALC viverão mais de 80 anos (1). Pela primeira vez na história da humanidade, quatro gerações
estão vivas ao mesmo tempo. Tudo isso contribui
para a construção de um importante capital social
(5). Embora essas tendências sejam, sem dúvida,
um reflexo dos principais ganhos da saúde pública alcançados no último século, o envelhecimento
acarreta um aumento nas doenças crônicas e nas deficiências. Considerando as tendências registradas,
estima-se que um número significativo dos idosos
viverá em situação de pobreza – em particular, mulheres, tanto por sua maior longevidade como por
suas condições históricas de exclusão social. Nos
países em desenvolvimento, em que envelhecimento da população está ocorrendo com maior rapidez, será particularmente desafiador lidar com tais
mudanças demográficas e epidemiológicas (6). Por
exemplo, enquanto na França a população com 60
anos ou mais entre os anos aumentou de 7% a 14%
no período 1864-1979, no México, esses desafios
acontecerão entre 2016 e 2038. A França levou 115
anos para duplicar a proporção de idosos, enquanto
o México alcançará esse feito em apenas 22 anos
(7). Um envelhecimento saudável permite romper
com o estereótipo de que os idosos são receptores
passivos de serviços sociais e de saúde. Não obstante, chegar ao envelhecimento saudável baseado
em programas de “autogestão e autocuidado” exige
ações e investimentos bem definidos e planejados
ao longo da vida dos indivíduos – um enfoque que
até o momento, em geral, não tem recebido a devida
atenção, principalmente naqueles países em que os
sistemas de pensões e de previdência social são subfinanciados ou sem financiamento (7). Em 2010, na
ALC, a taxa de dependência total era estimada em
53,3, enquanto a América do Norte registrava 49,0.
Até 2050, esperam-se valores maiores, a saber, 57,0
e 67,1, respectivamente. Em 2010, a maior proporção de dependência na Região ocorreu entre as populações com menores rendas – o que, num cenário
pessimista, poderia contribuir para perpetuar o ciclo
da pobreza (8).
Na ALC, no período 1990-2009, houve queda de 66% na taxa de mortalidade infantil (de 42,0
para 14,8/1.000 nascidos vivos). Contudo, a média
regional esconde diferenças de até 50 pontos entre
países. As menores taxas correspondem a Cuba e
Canadá (4,8 e 5,1, respectivamente) e as maiores, a
Haiti e Bolívia (57,0 e 50,0, respectivamente) (9).

SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA
Entre 2005 e 2010, a população total na Região
das Américas passou de 886 para 935 milhões de
habitantes. Se essa tendência continuar, estima-se
que, até 2020, a população do continente poderá ter
aumentado para pouco mais de um bilhão de habitantes, equivalente a 13,4% da população mundial
(1). No entanto, ainda considerando o aumento do
número de habitantes, observa-se já, em termos relativos, uma desaceleração da expansão demográfica. Entre os quinquênios 1995-2000 e 2005-2010,
o crescimento médio anual da população em nível
regional caiu de 1,3% para 1% (2).
Entre 2005 e 2010, a taxa de mortalidade geral
da Região continuou caindo (de 6,9 para 6,4 por
1.000 habitantes), enquanto que, no mesmo período, a taxa global de fecundidade encolheu de 2,3
para 2,1 filhos por mulher. As mudanças demográficas têm diversos gradientes de evolução: enquanto Cuba registra uma taxa de 1,5 filhos por mulher
(bem abaixo do nível de reposição populacional),
Guatemala e Bolívia mostram taxas de 4,0 e 3,3
filhos por mulher, respectivamente (3). Estima-se
que entre 2005 e 2010, a esperança de vida para ambos os sexos nas Américas passou de 72,2 para 76,2
anos – quase quatro anos a mais em um quinquênio – com um aumento adicional projetado de 6,5
anos até 2050 (1). Contudo, persistem diferenças
entre os países, por exemplo, entre Bolívia e Chile,
dois países vizinhos, em que a esperança de vida em
2010 foi de 66,8 e 79,2, respectivamente (2). Essas
diferenças também se reproduzem no interior dos
países – na Colômbia, em 2010 a mortalidade de
crianças menores de cinco anos foi 11,3 vezes maior
no quintil mais pobre se comparado ao quintil mais
rico (4).
Em 2006, na Região viviam aproximadamente
100 milhões de pessoas maiores de 60 anos. Esse
número deve duplicar até 2020, sendo que mais
da metade desses idosos viverá na América Latina
e no Caribe (ALC). Estima-se que 69% daqueles
nascidos na América do Norte e 50% dos nascidos
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Entre 1990 e 2010, a taxa da mortalidade materna (TMM) caiu 43% na América Latina e 30% no
Caribe – valores, esses, inferiores à redução média
de 47%, observada nos países em desenvolvimento
em nível global (10). Em 2008, na ALC, o quintil com menor escolaridade da população feminina
concentrou a maioria das mortes maternas (mais de
35%), enquanto o quintil com maior escolaridade
representou menos de 10% desses óbitos (11). Embora a cobertura dos programas de planejamento
familiar tenha crescido na ALC, atingindo taxas de
contracepção de 67%, semelhantes às registradas em
países desenvolvidos, ainda persiste um fosso entre
a oferta e a demanda de métodos anticoncepcionais,
em particular, em populações marginalizadas e em
adolescentes (12). Na Região, ocorrem anualmente 1,2 milhão de gestações não planejadas, 49% das
quais entre adolescentes. A cobertura da atenção
pré-natal na ALC não é baixa, uma vez que, em
média, as gestantes recebem entre quatro e cinco
consultas (9). Contudo, esses serviços não são necessariamente de boa qualidade, o que dá lugar a
uma das expressões mais flagrantes de iniquidade e
exige um nível maior de esforços para sua correção.
A Região das Américas já é a mais urbanizada
do mundo. Em 2010, 82,1% da população da América do Norte e 79,4% da ALC residiam em zonas
urbanas. Prevê-se que, até 2025, 9 das 30 maiores
cidades do mundo estarão nas Américas: Bogotá,
Buenos Aires, Chicago, Cidade do México, Lima,
Los Angeles, Nova Iorque, Rio de Janeiro e São
Paulo. Dito isso, dados recentes indicam que o crescimento urbano na ALC começou a desacelerar no
período 2005–2010 (13).
Embora a incidência relativa da pobreza urbana na Região tenha caído de 41% em 1990 para
29% em 2007, paradoxalmente, o número absoluto
de pobres urbanos aumentou de 122 para 127 milhões (14). É de se esperar que as cidades concentrem cada vez mais riqueza, criatividade, inovação
e oportunidades em todas as frentes – da artística
e cultural à técnica e científica e do trabalho e econômica. Apesar do contexto de maior afluência em
ambientes urbanos, tudo indica que, nos próximos
anos, as cidades continuarão albergando populações
com diferentes gradientes de pobreza e vulnerabilidade (15).
Estima-se que mais de 20 milhões de habitantes da ALC (cerca 3,3% da população) vivam

atualmente fora de seu país de nascimento (11). Os
imigrantes de menor escolaridade e que trabalham
em atividades de baixa qualificação são os mais vulneráveis e excluídos nos países que os hospedam,
afetando de maneira significativa suas condições
de saúde (11). Na Região, o principal polo atrativo
para imigrantes ainda são os Estados Unidos, onde
os hispânicos representam atualmente um sexto da
população, sendo 30% de origem mexicana (1).
Outro fenômeno de relevância para a saúde
está associado ao crescimento acelerado de viajantes. Em 2011, o número de turistas nacionais e
internacionais na Região cresceu em seis milhões,
atingindo um total de 156 milhões de viajantes (16).

CENÁRIO POLÍTICO
A Região continua sua trajetória rumo a democracias mais consolidadas, enveredando novos marcos
constitucionais e processos eleitorais mais transparentes e participativos onde as liberdades se consagram como um direito cidadão. Salvo situações
pontuais, são notáveis os avanços alcançados nessas
questões.
Intensificaram-se processos aparentemente opostamente polares, porém não contraditórios.
Por um lado, a crescente descentralização e maior
empoderamento das comunidades como base de
uma crescente democracia participativa e plural.
Por outro, a maior inserção dos países na globalização. Esses processos estão influenciando os processos de redistribuição do poder e de construção
da cidadania que, somados a outros avanços econômicos, contribuíram para maiores níveis de autonomia e autoconfiança dos países. Ainda assim,
a Região continua a vivenciar a deterioração de algumas questões, em especial, violência relacionada
associada à delinquência e ao narcotráfico, as quais
começam a colocar em risco alguns dos avanços alcançados até o momento.
As redes sociais estão em pleno crescimento,
catalisadas pela revolução das tecnologias da comunicação, que trouxe novas percepções, expectativas
e demandas em todas as esferas da vida cotidiana.
Expressões de diferentes grupos comunitários – seja
de protesto ou de apoio a diversas causas – são cada
vez mais comuns, manifestando os pontos de vista
desses sobre temas como economia, ambiente, edu268
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cação e saúde. O futuro da saúde dependerá, sobretudo, da convicção individual e comunitária de que
uma boa saúde é importante para conseguir e manter o tipo de vida à qual todos aspiram e desejam,
tanto para si mesmos como para seus familiares e
entes queridos (17).
À medida que a ALC vivencia o aumento da
mobilidade vertical e a expansão das classes médias,
embora em níveis modestos, emergem novos mercados de bens e serviços, incluídos os da saúde e
da educação. Também, a sociedade vem tendo novas
aspirações e preferências políticas: em alguns países,
a sociedade está cada vez mais perdendo confiança
na credibilidade de partidos políticos e outras instituições tradicionais (18).
A globalização estimulou novas correlações de
forças que reúnem interesses pragmáticos e ideológicos diversos. Nesse contexto, os países da Região
têm sido cada vez mais proativos, tratando de garantir e ampliar sua presença em diversos espaços
comerciais e políticos, num mundo rapidamente
cambiante e não livre de turbulências e contradições. Cada país expandiu seus horizontes, participando simultaneamente de várias alianças, iniciativas e blocos reunidos pela proximidade geográfica
ou por motivos comerciais, culturais ou políticos. A
presença de países da Região em blocos estratégicos globais também é cada vez mais proeminente,
como, por exemplo, na Organização de Cooperação
e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), o Grupo
dos 20 (G20), o Fórum de Cooperação Econômica
Ásia-Pacífico (APEC) e o grupo BRICS (Brasil,
China, Índia e Rússia). Além disso, recentemente,
surgiram novas alianças e foros, como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA),
a União de Nações Sul-americanas (UNASUR) e
a Comunidade de Estados Latino-americanos e
Caribenhos (CELAC) – que coexistem com outras
instâncias regionais mais antigas. No fenômeno conhecido como “regionalismo aberto”, a participação
em diversas parcerias e iniciativas não é exclusiva.

dial tenda à recuperação, o caminho rumo ao crescimento econômico não está livre de turbulências que
ainda afetam até as maiores economias do mercado
global, a saber, Estados Unidos, Europa e Japão (19,
20).
Na ALC, a crise foi precedida de um quadriênio de sustentado crescimento do PIB per capita,
a uma taxa média anual próxima de 4,4 %. Produto
da crise, em 2009, a maioria dos países da Região
registrou uma redução nas taxas de crescimento
econômico e na renda per capita. Em 2010, a ALC
retomou o crescimento econômico com uma recuperação de 4,8% do PIB per capita. Além disso,
registraram-se os níveis mais baixos de pobreza
(31,4%) e pobreza extrema (12,3%) dos últimos 20
anos. Mesmo assim, a ALC encerrou 2011 com 177
milhões de habitantes em situação de pobreza, dos
quais 70 milhões em condições de extrema pobreza
(21). Por outro lado, Estados Unidos e Canadá tiveram, respectivamente, 15% e 11% de sua população
abaixo da linha de pobreza (22, 23).
Entre 2008 e 2010, frente à crise econômica,
a maioria dos países aplicou políticas anticíclicas de
mitigação, protegendo e, em alguns casos, ampliando o gasto público social, sobretudo por meio de
programas de transferências condicionais que, em
2010, atingiram 3% do PIB (21).
O comércio e os investimentos na ALC cresceram. Os países chamados de “multi-latinos” estão
ampliando seus mercados em nível mundial. O Brasil já é a sexta economia do mundo (24). O Banco
Mundial classificou vários países da ALC dentro da
faixa das economias emergentes, com níveis de renda média e média para alta. Apesar da estabilização
macroeconômica alcançada, ainda se debate a necessidade de aprofundar algumas reformas em áreas
críticas como a fiscal, do trabalho, judiciária e sobre
escopo da proteção social, entre outras (25).
Apesar da crise, a economia dos Estados Unidos chegou a US$ 16 trilhões – o triplo de toda
a ALC – e esse país permanece o mais relevante
para o comércio com países da Região. Os Estados
Unidos exportam mais para a ALC do que para a
Europa, o dobro para México do que para China
e mais para Chile e Colômbia do que para Rússia.
Compra 40% das exportações da ALC. Os investimentos norte-americanos, por sua vez, representam
40% dos investimentos estrangeiros na ALC. Dos
US$ 60 bilhões que os países da ALC recebem na

PANORAMA ECONÔMICO
A crise financeira de 2008–2009 afetou de maneira significativa o sistema financeiro internacional,
ameaçando a estabilidade econômica e social de todos os países da Região. Embora a economia mun269
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forma de remessas, 90% derivam dos Estados Unidos (18).

programas visando transferências condicionais de
dinheiro mais progressivas e sustentadas para os
setores mais vulneráveis, e tudo isso ocorreu num
contexto de crescente democratização e descentralização (33), ligado a mudanças tecnológicas e de
ampliação da cobertura do ensino fundamental para
os grupos populacionais socialmente mais atrasados
(34). Contudo, deve-se mencionar que nem todos
os sistemas de proteção social nos diversos países
da Região são suficientemente inclusivos. Vários
mostram fossos que perpetuam a vulnerabilidade e
a estratificação no acesso à proteção social (21, 35).
Em matéria de emprego, em 2011, na Região,
trabalharam cerca de 468 milhões de pessoas, ou
seja, 79% da população economicamente ativa – dos
quais 60,2% (283 milhões) na ALC (21). A maioria
das vagas de trabalho pertencia ao setor dos serviços (61,6%), seguido do industrial. Por sua vez, o
setor agrícola empregou um em cada seis trabalhadores da Região (36). Entre 2000 e 2010, ocorreu
na ALC o ingresso massivo das mulheres na força
de trabalho, com uma taxa de ocupação que passou
de 47,3% para 52,8% no período (37). No entanto,
a mobilidade de salários mantém-se lenta, em especial para as mulheres que trabalham em setores de
baixa produtividade (21). A ALC conseguiu reduzir
a taxa de desemprego urbano para 6,8%, a mais baixa registrada desde que se começou a usar os métodos atuais de medição no início dos anos 1990
(38). Contudo, persistem o subemprego, a informalidade e o desemprego, tanto em áreas rurais como
em zonas urbanas marginais, afetando, em especial,
a população de 15 a 24 anos. O tamanho da economia informal varia de país para país, incluindo não
apenas os mais pobres, mas também outros setores
da população, limitando seu acesso a benefícios, tais
como proteção social e serviços de saúde (38). Nos
Estados Unidos, a taxa de desemprego foi de 8,1%
em abril de 2012, afetando de forma diferenciada
certos grupos étnicos, sendo 13% entre os afro-americanos, 10,3% entre os hispânicos, 7,4% entres
os caucasianos e 5,2% entre asiáticos (39).
Durante 2011, a OIT estimou que aproximadamente 1,3 milhão de trabalhadores na ALC se
enquadravam na categoria de trabalho forçado e
que 10,7 milhões de crianças menores de 15 anos
estavam trabalhando (40). Quanto ao trabalho infantil, há suficientes evidências que documentam
seus efeitos deletérios em longo prazo, entre eles,

CONDIÇÕES SOCIAIS
Entre 1980 e 2010, o Índice Regional de Desenvolvimento Humano passou de 0,573 para 0,704,
permanecendo abaixo do correspondente aos países
da OCDE de 1980 (0,754), mas já se aproximando
de 0,717, valor definido pelo PNUD como índice
de alto desenvolvimento, no entanto, com notáveis
variações entre países e dentro dos países (26).
O eixo da agenda social da Região continua
sendo a luta contra a pobreza e as iniquidades dentro de uma realidade ambivalente. Por um lado, a
combinação de inflexibilidades estruturais fortalece
a reprodução intergeracional de iniquidades associadas a uma escassa redistribuição da riqueza. A
essas rigidezes acrescentam-se o acesso desigual a
emprego digno, educação de qualidade, moradia salubre e a oferta equânime de serviços de saúde para
toda a população, bem como outros marcadores
relacionados à estratificação social. Por outro lado,
há avanços recentes que abrem novas possibilidades para seguir construindo sociedades mais justas
e com acesso mais amplo ao bem-estar. Em valores
líquidos, na ALC, em 2010, mais de 60 milhões de
pessoas saíram da pobreza, uma mudança de proporções sem precedentes (21).
De acordo com a CEPAL, em 2009, a ALC
permanecia a mais desigual, com coeficiente de Gini
médio de 0,52 nos 18 países analisados, superior ao
da África Subsaariana (0,44) e ao da Ásia Oriental
e do Pacífico (0,41) (27). Ademais, estudos recentes
mostram que, em termos de distribuição da renda, a
ALC deixou de ser a Região mais desigual do mundo e que o coeficiente de Gini caiu de 0,56 em 2003
para 0,48 em 2008. Tal avanço parece ser explicado
não somente pelas mudanças ocorridas nas maiores
economias da ALC (Brasil e México), mas também
em mais 11 das 17 economias analisadas. Embora
esse fenômeno tenha se produzido na ALC, têm-se
observado um aumento na disparidade de renda em
outras regiões em desenvolvimento (28-30).
As melhorias observadas na Região devem-se
principalmente ao aumento de rendas laborais (21),
bem como do impacto das políticas de redistribuição da renda (31,32) implementadas por meio de
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minar o desenvolvimento individual físico e mental
das crianças, com sequelas sociais (41). Na Região,
a informação sobre os riscos ocupacionais é incompleta e de qualidade limitada (42, 43). Na ALC, os
registros disponíveis se referem normalmente aos
trabalhadores do setor formal, cuja cobertura do seguro por riscos ocupacionais variou em 2009 entre
12% e 87% (43). A principal causa do subdiagnóstico e da subnotificação das doenças ocupacionais
continua sendo o desconhecimento por parte dos
profissionais da saúde de temas relacionados às patologias de origem ocupacional.
Dados recentes informam que 21% dos jovens
da América Latina nem trabalham nem estudam.
Existe uma relação inversa entre renda e o fenômeno “nem-nem”. A classe média baixa exibe o percentual mais elevado com 61%. Da geração “nemnem”, 74% são de domicílios em que ter apenas o
ensino fundamental é a regra (44).
A educação e a saúde se consagram como pedras miliares do desenvolvimento. Existe uma relação
sinérgica entre ambas que pode ampliar ou reduzir as
condições econômicas e culturais dos países. O aumento dos níveis educativos é associado à melhora da
saúde da população e ao aumento da produtividade,
à mobilidade social, redução da pobreza e construção
da cidadania. Na ALC fizeram-se progressos significativos para a universalização da educação primária.
Em 1990, o acesso à educação primária aproximava-se de 88% para meninos e meninas. Porém, em 2010,
essa cobertura atingiu 95% e em alguns países, até 99%
(27). O atraso escolar – medido pelo número de crianças que abandonam a escola no ensino fundamental
ou que não concluem seu último ano letivo no período
de tempo designado – adequado é muito importante
para o setor da saúde. É exatamente nessa população
que se concentra a gravidez adolescente e, posteriormente, são observadas as maiores taxas de morbimortalidade infantil (21).
Existe certo grau de “hereditariedade” do capital educativo. Os filhos cujos pais não concluíram
o ensino fundamental são aqueles que têm menos
probabilidades de concluir o ensino secundário.
Aproximadamente a metade da população dos países da ALC completou a educação secundária, mas
em seis países não passa de 38%. Diversos estudos
apontam que a educação secundária completa é a
escolaridade mínima para melhorar as condições de
vida das pessoas (45).

Na Região, o tema da equidade de gênero e étnica é cada vez mais visível nas agendas políticas de
muitos países, com número crescente de mulheres
em posições de liderança. Embora insuficiente em
números, em 2010, a participação e representação
das mulheres na vida político–eleitoral da ALC estava ao redor de 20% (46). Em 2011, cinco países
da Região eram governados por mulheres. Houve
maior empoderamento e reconhecimento dos direitos e contribuições das mulheres, dos povos indígenas e afrodescendentes, bem como de grupos
de orientação sexual diversa, como lésbicas, gays e
transexuais (47).
Na ALC, são as mulheres (90%) as que cuidam das pessoas idosas, uma carga física e econômica sem reconhecimento nem compensação. Todas as
evidências indicam que, com o envelhecimento da
população, o aumento epidêmico das doenças crônicas e as deficiências, e a falta de uma resposta institucional adequada, a carga de trabalho não remunerado das mulheres cuidando de idosos continuará
aumentando (48).
Os programas de redução da pobreza concederam às mulheres maior controle sobre os recursos,
incluído o acesso à atenção em saúde e à educação.
Na Região das Américas, as mulheres como grupo
superaram os homens em termos de escolaridade,
embora esses ganhos não sejam refletidos de forma
paritária, principalmente nos salários (49).
Na Região vivem aproximadamente 1.100
etnias indígenas diferentes: na ALC, representam
10% da população, no Canadá 4% e nos Estados
Unidos 1,6% (12, 50, 51). Independentemente de
seu país de residência, essas etnias – bem como os
afrodescendentes – são populações que se encontram em diversos gradientes de exclusão social e
vulnerabilidade. De acordo com o Banco Mundial,
algumas dessas populações recebem apenas entre 46
e 60% dos vencimentos de não indígenas (52). Em
virtude das condições atuais de pobreza e de exclusão social, os efeitos negativos na saúde persistem
de forma intergeracional entre algumas das etnias
discriminadas (53).
A Região das Américas avançou substancialmente no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Quase todos os
ODMs têm alguma relação com a saúde: três deles
são específicos (4, 5 e 6) e outros três (1, 7 e 8) incluem metas estritamente vinculadas à saúde. Isso
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reflete o amplo consenso sobre a relevância da saúde
como insumo e produto do desenvolvimento sustentável, além de evidenciar que o estado da saúde é
um indicador-chave do nível de funcionamento da
sociedade. Embora os ODMs mencionados abordem os principais problemas e fatores que contribuem para a carga de doenças e óbitos das populações mais vulneráveis do mundo, chama atenção o
fato de eles não mencionarem as doenças crônicas
(54).
Embora a Região das Américas como um todo
registre os maiores avanços na redução da mortalidade infantil, nem todos seus países cumprirão com
o ODM 4 (reduzir em dois terços a mortalidade de
menores de cinco anos de idade), considerando que
a mortalidade neonatal permanece um desafio em
municípios e populações vivendo em condições de
vulnerabilidade. Por outro lado, a Região adiantou a
redução da incidência de malária e tuberculose e houve avanços significativos na redução da propagação
do HIV/Aids e no acesso a seu tratamento (ODM
6). Apesar de conseguir progressos importantes para
o acesso universal à saúde reprodutiva (ODM 5), os
números disponíveis indicam que a meta de reduzir
em 75% a taxa de mortalidade materna não será alcançada (10, 54-56). A Região também cumpriu de
forma antecipada as metas de cobertura de água potável (ODM 7) (57). Quanto ao saneamento básico, a
informação disponível em nível regional indica que a
meta não será atingida, especialmente em zonas rurais.
Mas as tendências atuais da Região apontam para o
seu alcance da meta de reduzir pela metade o número
de pessoas que passam fome (ODM 1). Além disso,
fizeram-se progressos para oferecer o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis (ODM 8) (46,
54, 56).
Os ODMs criaram oportunidades sem precedentes para promover ações e investimentos na
saúde, em todos os níveis de intervenção – local, nacional, regional e mundial (54). Instituições como o
Fundo Global para a Luta contra HIV/Aids, Tuberculose e Malária, a iniciativa de Redução da Malária
(“Roll Back Malaria) e a Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI) foram criados a partir
dos ODMs (58). A partir de 2003, o Fundo Global
aprovou US$ 1,54 bilhão para apoiar programas nacionais de países da Região – 70% dos recursos foram
destinados ao HIV/Aids (59). Posto isso, tudo indica que, nos próximos anos, o volume desses recursos

diminuirá devido a reduções nas contribuições ao
Fundo, bem como a mudanças nos critérios de elegibilidade ao financiamento. Esses critérios afetarão
principalmente os países de renda média, que representam a maioria dos países beneficiados na ALC.
Na etapa pós-2015 e com vistas a 2030, um novo
conjunto de objetivos deve ser proposto para assegurar o contínuo avanço da Região rumo a um desenvolvimento sustentável. Esses novos objetivos devem
conciliar as metas-chave sob os princípios de universalidade e equidade, diferenciando metas segundo
Região e país, e considerando também as diferenças
e gradientes afetando todos os grupos da sociedade,
com ênfase nos mais desfavorecidos e nos idosos. No
âmbito da saúde, prevê-se a priorização da necessidade de fortalecer a capacidade de resposta dos serviços
de saúde através de uma visão mais integral ao invés de
continuar investindo em ações verticais direcionadas a
doenças específicas (58).

SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Estima-se que 25% da carga de doenças associamse a desequilíbrios ambientais (60). O mundo está
presenciando um crescimento demográfico sem
precedentes, bem como a contínua incorporação
de amplos grupos populacionais em uma economia global baseada num modelo de consumo exacerbado. Por um lado, esses fatores aumentaram a
demanda de energia, água, têxteis, minerais e outros
produtos. Por outro, a produção de lixo industrial
e municipal vem afetando gravemente a resiliência
dos diversos ecossistemas. Uma recente avaliação
informa que 15 de 24 dos ecossistemas do planeta
estão se degradando e se tornando não sustentáveis,
e que os danos causados a vários deles já são irreversíveis, colocando toda a humanidade em estado de
maior vulnerabilidade (61).
Na ALC, a opinião pública está cada vez mais
consciente da importância dos danos ao meio ambiente. Entre 2008 e 2010, a proporção de pessoas
que acreditam que as mudanças climáticas afetam o
bem-estar e o desenvolvimento de seu país passou
de 84% para 88%, enquanto a daqueles que priorizam a economia em detrimento do meio ambiente
diminuiu de 37% para 17% (44).
Em 2010, a Assembleia Geral das Nações
Unidas adotou uma resolução na qual reconhece o
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acesso à água e saneamento como direito humano
e determinante social essencial para a mitigação da
pobreza (61.b). Entre 1992 e 2012, o acesso à água
potável na ALC aumentou de 86% para 92%, enquanto o saneamento básico passou apenas de 70%
para 78% (62). A não consecução das metas previstas no ODM 7 para o saneamento, especialmente
em nível rural, tem importantes repercussões negativas na saúde. Além disso, muitas vezes faltam
informações confiáveis sobre a qualidade da água
potável (63).
Entre 2002 e 2010, embora a proporção da população urbana beneficiada pelos serviços de coleta
apropriada de dejetos sólidos (lixo) tenha superado
a taxa de crescimento populacional urbano, essas
conquistas não foram uniformes em todos os países,
e nem em cidades dentro de um país (64). A metade
dos resíduos urbanos produzidos na Região não recebe uma disposição final adequada (65).
Na ALC, estima-se que pelo menos 100 milhões de habitantes estão expostos a níveis insatisfatórios de qualidade do ar (66), situação que se
associa a cerca 133.000 mortes anuais (67). Embora
a maioria dos países tenha um marco legal para o
controle da poluição do ar, em vários deles as normas estabelecendo os limites de exposição precisam
ser atualizadas, uma vez que esses excedem os patamares de exposição internacionalmente recomendados (68).
Além disso, a poluição do ar em espaços fechados permanece um risco em países de baixa
renda, em particular para mulheres e crianças que
passam mais tempo em casa e próximos a estufas
ineficientes que emitem fumaças tóxicas. Em 2007,
estimava-se que, na ALC, 87 milhões de pessoas
ainda queimavam biomassa como sua principal fonte de combustível. As partículas emitidas pelos seus
fumos chegam a ser até 60 vezes superiores às do
ar ambiental externo (69). Relatos indicaram uma
associação direta entre a exposição à poluição do ar
em espaços fechados e as mortes precoces (70, 71).
Na Região, a exposição a contaminantes químicos continua sendo um problema de saúde pública pouco abordado. A produção e o uso global de
químicos entre 1970 e 2010 aumentaram 10 vezes
(72). Na ALC, entre 1999 e 2009, o valor da produção de produtos químicos mais que dobrou, passando de US$ 127.500 bilhões para US$ 260.500 bilhões (73). Houve, nos últimos anos, alguns esforços

para reduzir a exposição a alguns contaminantes,
entre os quais chumbo, mercúrio e asbesto. Contudo, persistem desafios importantes relacionados ao
uso de substâncias químicas, como os praguicidas e
poluentes orgânicos persistentes, cujos relatos sobre
seus efeitos nos sistemas de saúde não são registrados de maneira apropriada e oportuna (74). Isso
afeta grupos de alto risco, em especial, crianças, cuja
vulnerabilidade é maior tendo em vista seu peso
corporal, seu metabolismo e o grau de desenvolvimento de seus órgãos e tecidos (75).
As doenças transmitidas pelos alimentos são
reconhecidamente um problema de saúde pública
decorrente de situações que incluem deficiência no
fornecimento e na qualidade da água e no saneamento, práticas inadequadas de higiene e aumento
das cadeias de produção e da indústria de alimentos em nível nacional e internacional (76). Persiste
a necessidade de melhorar os registros de qualidade
dos alimentos, bem como a vigilância sistemática
de casos e surtos de doenças transmitidas por alimentos.
A segurança alimentar é afetada negativamente pela conjunção de várias forças globais. Entre
elas, a demanda crescente por alimentos – fenômeno ligado às mudanças climáticas que afeta a produtividade agrícola e aumenta o custo da energia
– e a preferência pela produção de biocombustíveis
em detrimento da produção de alimentos. As crises
econômicas recorrentes e a influência da bolsa de
valores, com compromissos em mercados de futuros, também tendem a encarecer a cesta básica. Isso
limita o acesso a alimentos seguros e nutritivos que
permitem às pessoas – em especial, aos mais pobres
– viverem de maneira produtiva e saudável. (77, 78).
Há evidências de que as mudanças climáticas
poderiam provocar uma elevação paulatina do nível
do mar; ondas de calor, furacões e tormentas mais
intensos; inundações e secas graves; deterioração da
qualidade do ar nos ambientes urbanos; e o agravamento das doenças transmitidas por vetores e água.
Poderiam também incidir negativamente na produção e no acesso aos alimentos, provocando ainda
deslocamentos e migrações populacionais com impactos sociais importantes. Todos esses fatores são
possíveis causadores de uma propagação inesperada
de doenças (79).
Muitos países da Região são signatários de
múltiplos acordos, convênios e tratados interna273
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cionais de preservação ambiental que são também
relevantes para a saúde humana. A maioria desses
instrumentos tem caráter voluntário, embora haja
alguns de natureza vinculativa. Contudo, sua implementação pelo setor da saúde tem sido muito
limitada (80). Muitos projetos ligados à iniciativa
denominada “Economia Verde” podem contribuir
para frear as emissões de gases de efeito estufa
produzidos em diversos setores, melhorando assim
a qualidade do meio ambiente e da saúde pública
no mundo todo (81). No entanto, sua implementação não está isenta de debates em assuntos críticos
como a transferência de tecnologia e inovação, e o
respeito da soberania nacional sobre os recursos do
país, entre outros (82).

(1971) e eliminar a pólio (1991). O último caso endêmico de rubéola ocorreu em 2009. Por sua vez, o
último caso endêmico de sarampo notificou-se em
2002, em que pese o recente registro de alguns surtos isolados dessa doença associados à importação
de casos de fora da Região (85). As coberturas de
vacinação são em média de 93% entre as crianças
menores de um ano de idade. Houve notável redução de casos de difteria, tétano e coqueluche (86).
Atualmente, existem vacinas para todos os
membros familiares e da comunidade. A introdução
de vacinas rotavírus e antipneumocócicas na ALC
realiza-se quase que de forma paralela em todos os
países da Região, independentemente de seu nível
de desenvolvimento (87). Prevê-se que novas vacinas estarão disponíveis nos próximos anos, mas essas serão, em geral, mais caras que as tradicionais.
Isso exigirá o fortalecimento dos mecanismos existentes de negociação coletiva para garantir o acesso
equitativo a essas vacinas a preços mais acessíveis
(88).
Diferentemente do que ocorre em outras regiões, 95% de todas as vacinas adquiridas na ALC
são realizadas com recursos nacionais (89). O Fundo Rotativo para a Compra de Vacinas da OPAS
desempenhou um papel importante ao garantir o
acesso dos países a vacinas de qualidade a preços reduzidos e muito competitivos (90). Embora o nível
de cobertura nacional para vacinas infantis supere,
em média, os 90%, mais de 40% dos mais de 15.000
municípios da América Latina alcançam cobertura
de 95% ou mais.
A iniciativa Semana de Vacinação nas Américas nasceu na sub-Região andina em 2003 (91),
e se transformou no porta-estandarte da Região na
luta para a equidade e o acesso à vacinação (92).
Nos últimos nove anos, mais de 365 milhões de pessoas de todas as idades foram imunizadas durante
as campanhas realizadas no marco da Semana de
Vacinação das Américas. E em abril de 2012, todas
as regiões da OMS se reuniram para celebrar a Primeira Semana Mundial da Imunização (86).
Em 2010, a taxa de incidência de tuberculose
(TB) nos Estados Unidos foi de 3,6 por 100.000 habitantes, a mais baixa registrada desde 1953. Apesar
dessa incidência muito baixa, a doença afetou com
maior força os diversos grupos étnicos: asiáticos,
22,4 por 100.000; afro-americanos, 7,0; hispânicos,
6,5; e em caucasianos, 0,9 (93). As taxas de preva-

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO
Todos os países da Região atravessam diversas fases
de transição epidemiológica (12). Em nível regional,
dados do período 2007-2009 indicam que 76,4% de
todos os óbitos foram causados por doenças não
transmissíveis, 12,5% por doenças transmissíveis e
11,1% por causas externas, com variações de país
para país (2).
Os países da ALC enfrentam um panorama
epidemiológico complexo (83), caracterizado por
uma carga tripla de doenças. Em primeiro lugar, as
doenças crônicas, além de sua elevada mortalidade,
possuem cargas caracterizadas por problemas recorrentes e deficiências crescentes exercendo uma
forte pressão sobre os serviços de saúde. Em segundo lugar estão as doenças infecciosas, as quais,
apesar da redução de sua mortalidade, continuam
registrando taxas de morbidade elevadas, principalmente nas crianças menores de cinco anos, além de
exigirem importante demanda de serviços gerada
por algumas doenças endêmicas e epidêmicas insuficientemente controladas. Em terceiro lugar está
a crescente carga de doenças provocadas por causas
externas, resultando numa importante demanda de
serviços de saúde, em particular, os de emergência.
Quanto às doenças imunopreveníveis, os programas de vacinação das Américas conseguiram
enormes avanços, evitando cerca de 174.000 mortes
infantis anuais entre 2006 e 2011 (84). A Região
foi líder mundial na eliminação ou redução dessas
enfermidades. Foi a primeira a erradicar a varíola
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lência e de mortalidade por TB continuam elevadas na ALC, apesar de sua queda constante (94).
De acordo com estimativas da OMS, entre 1990 e
2009, a prevalência de TB diminuiu de 97 para 38
casos por 100.000 habitantes e a mortalidade de 8,0
para 2,1 por 100.000 habitantes no mesmo período.
No entanto, o progresso individual dos países não
foi uniforme, situação que demanda ações focadas
em vigilância, prevenção e controle, principalmente
de casos de TB multirresistente, bem como a gestão da coinfecção TB-HIV. Em nível regional, os
padrões da tuberculose refletem e são um indicador
das grandes diferenças entre e dentro dos países.
A malária permanece endêmica em 21 países.
No período de 2000 a 2009, a ALC registrou uma
redução de 52% no número de casos e de 68% de
óbitos. Quase 90% dos casos relatados na Região
derivam dos países endêmicos da América do Sul,
principalmente de populações próximas à Bacia
Amazônica. Considerando a tendência descendente
da malária, prevê-se que os programas de controle comecem a se direcionar para a eliminação dessa
doença (95).
A dengue é uma doença de crescente importância para a saúde pública da Região, com picos
epidêmicos que se repetem a cada três a cinco anos.
Seus quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e
DEN-4) circulam em vários países da Região, o que
favorece o aparecimento de formas mais graves. Entre 2006 e 2010, nas Américas relataram-se aproximadamente cinco milhões de casos, dos quais cerca
de 3% foram graves, com uma letalidade média de
1,6% (96, 97). O controle do principal vetor – Aedes aegypti – permanece foco principal da estratégia
contra a dengue. Novas alternativas sustentadas em
estratégias ecossistêmicas de participação comunitária (98) e de vigilância entomológica são objeto
de pesquisa operacional (99). Desse modo, prevêse que num futuro próximo contar-se-á com uma
vacina contra os quatro sorotipos da dengue. Por
isso, são realizadas análises comparativas para obter
a melhor combinação entre programas de vacinação
e estratégias integrais de controle dos vetores, em
especial, à luz da importância do Aedes aegypti como
vetor da febre amarela e do vírus Chikungunya
(100).
O grupo das chamadas doenças negligenciadas
são um reflexo das iniquidades que afetam diversos
grupos populacionais na ALC. Em termos estraté-

gicos, sua emergência inclui dois elementos interconexos. Por um lado, um conjunto de patologias ligadas à pobreza que fazem parte da agenda inconclusa
da saúde e, por outro, de populações desassistidas
que vivem em situações de grande marginalidade.
Felizmente, nos últimos anos, a luta contra essas
doenças vem ganhando importância e registraramse avanços importantes na redução de várias delas,
em particular, hanseníase, doença de Chagas, oncocercose, tracoma e geohelmintíases. Em compensação, a filariose e a leishmaniose expandiram-se. Estimativas recentes indicam que a carga das doenças
negligenciadas na Região supera a da malária ou da
tuberculose (101). Para avançar rumo à eliminação
desse conjunto de doenças, será necessário aumentar a capacidade diagnóstica e resolutiva da atenção
primária, melhorar a produção e a qualidade dos
dados epidemiológicos que permitam direcionar as
intervenções e, por fim, garantir a produção e abastecimento eficiente dos medicamentos necessários
(102-107).
A incidência da raiva nas Américas caiu de
forma contínua e está próxima da meta de eliminação na Região. Em alguns países registram-se surtos
de raiva humana transmitida por animais silvestres,
entre os quais, os mais importantes são os morcegos
hematófagos (108). A leptospirose é endêmica em
toda a Região, com surtos ocasionais em vários países, particularmente na fase pós-inundação (109).
Persiste o desafio de melhorar a vigilância epidemiológica de outras zoonoses, como a brucelose e
a hidatidose.
As interações entre humanos, animais silvestres e domésticos criam condições propícias para a
transferência de patógenos entre espécies de relevância para a saúde pública. Quase 70% dos eventos
considerados possíveis emergências na saúde pública na Região relacionam-se à interface animal-humano. Os estímulos antropogênicos, o contexto
socioambiental e os sistemas produtivos por si só
não são suficientes para explicar a complexa trama
de interações epidemiológicas. Uma nova forma de
análise desses desafios baseia-se nos princípios da
iniciativa One Health (“Uma só Saúde”), em que
convergem e se inter-relacionam as análises de risco
ligadas à saúde humana, animal e ambiental (109,
110).
A crescente interdependência global, caracterizada pelo aumento de viagens e comércio inter275
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nacionais, bem como de outros fatores emergentes,
tornou a segurança da saúde global e nacional uma
responsabilidade coletiva. As fronteiras já não representam a primeira linha de resposta na contenção de doenças com potencial epidêmico e outros
eventos com possíveis consequências na saúde pública. Uma bem-sucedida e eficiente aplicação do
Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (111)
dependerá cada vez mais do fortalecimento dos sistemas de vigilância nacionais e subnacionais para
garantir a detecção precoce e resposta imediata na
fonte de qualquer risco que ameace a saúde pública
nacional e internacional. Embora os países da Região tenham envidado esforços para melhorarem
seus planos de ação e fortalecerem suas capacidades,
27 deles solicitaram a prorrogação do prazo estabelecido (junho de 2012) pela Assembleia Mundial da
Saúde para a implementação do RSI revisado (112).
Em 2008, registrou-se um surto de febre amarela no Paraguai com 28 casos e 11 mortes; nove dos
casos ocorreram na área metropolitana de Assunção.
Para conter esse surto, aplicaram-se 3,6 milhões de
doses de vacina contra a febre amarela. A produção de quantidade suficiente de vacina de qualidade
contra a febre amarela permanece um desafio (113).
A influenza H1N1, que surgiu no México em
abril de 2009, foi a primeira pandemia do século
XXI (114). Nos 16 meses após seu surto registraram-se, pelo menos, 600.000 casos e mais de 18.000
mortes em todo o mundo. Nas Américas ocorreram
mais de 190.000 casos e 8.500 mortes, provocando
uma imensa demanda por serviços de saúde. (115).
Durante essa pandemia aprenderam-se lições importantes, entre elas, como melhorar a vigilância
epidemiológica, a capacidade dos laboratórios, a
gestão clínica dos casos graves e a preparação de
planos e de resposta operacional, incluindo a participação da sociedade e a articulação com os setores
produtivos e de serviços de saúde. A produção de
vacinas contra a influenza H1N1 significou lidar
com assuntos regulatórios não tradicionais. Como
nunca antes, os países tiveram que enfrentar os grupos antivacinas e a rápida proliferação de múltiplos
falsos boatos sobre eventos adversos da imunização
através da Internet e da mídia (116). A logística
para a distribuição de 350 milhões de doses de vacina foi um verdadeiro desafio, bem como a produção
e a distribuição oportuna de milhares de tratamentos antivirais (117).

Em outubro de 2010, Haiti confirmou sua primeira epidemia de cólera após mais de um século
de a ilha La Hispaniola ter se livrado dessa doença.
Em cinco semanas, a cólera havia se espalhado por
todo o país devido às condições deficitárias de saneamento e de acesso insuficiente a água potável,
somadas à destruição da infraestrutura ocasionada
pelo terremoto em janeiro do mesmo ano. Logo depois, a República Dominicana também foi afetada.
Ao final do primeiro ano da epidemia, Haiti havia
registrado quase 500.000 casos de cólera e 7.000
mortes (118) por essa doença e, na República Dominicana, onde a epidemia teve menor intensidade
e se concentrou nos departamentos fronteiriços e
em zonas periféricas às grandes cidades, notificaram-se cerca de 21.000 casos e 363 mortes (119,
120).
Entre 2001 e 2009, a taxa estimada de novas
infecções por HIV na ALC diminuiu de 22,5 para
18,6 por 100.000 habitantes. Por sua vez, na América do Norte, as taxas de novas infecções anuais
mantiveram-se estáveis, pelo menos, durante os últimos cinco anos. Todos os países da Região implementaram políticas e programas de acesso gratuito
a tratamento antirretroviral (TAR). As mortes por
Aids e a transmissão vertical continuam caindo,
graças ao acesso universal ao tratamento antirretroviral e a medidas preventivas direcionadas às gestantes. A ALC lidera as outras regiões de países de
renda média e baixa (PRMB) na cobertura de TAR.
Em 2009, 475.000 pessoas dessa Região receberam
TAR, o que representa um aumento de 128% com
relação a 2003. Ainda assim, as estimativas indicam
um fosso persistente na cobertura de TAR, e o número de novas infecções ainda supera amplamente
o número de pessoas em tratamento (121). Estudos
indicam que entre 21% e 50% das pessoas vivendo
com HIV nas Américas não sabem que estão infectadas. Estima-se que há aproximadamente 250.000
jovens (15-24 anos) soropositivos (121). Na Região,
de 2007 a 2009, o gasto público destinado à prevenção e controle do HIV representou entre 45% e 97%
do financiamento total destinado ao combate dessa epidemia (122). Os últimos avanços científicos
demonstram que o acesso ao tratamento é também
uma ferramenta eficaz para a prevenção e controle
dessa patologia (123). Estima-se que, ocorrem 89
milhões de novos casos de infecções sexualmente
transmissíveis (IST) anualmente entre as pessoas
276
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de 15 a 49 anos na Região das Américas (124), afetando um em cada 20 adolescentes a cada ano. Dos
países da Região, vários atingiram taxas compatíveis
com a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública, entre eles o Canadá, o Chile,
Cuba e os Estados Unidos. Sua eliminação somente se concretizará quando os países assegurarem o
acesso universal a uma atenção primária de saúde
com maior e melhor capacidade resolutiva, melhorias nos sistemas de informação e a revitalização das
políticas públicas de prevenção e tratamento das
ISTs (124).
Na Região, o consumo de drogas ilícitas representa um grave e crescente problema de saúde
pública. Segundo informações dos países, as mais
utilizadas são maconha, cocaína e solventes voláteis, cujo consumo entre adolescentes oscila entre
3% a 22%. O desenvolvimento e a implementação
de programas de controle de drogas é um tema que
aparece de forma proeminente na agenda de todos
os países da Região (125). A esse respeito, vários
países iniciaram recentemente o debate sobre a
possível descriminação do uso de certas drogas em
busca de novas alternativas baseadas em evidências
projetadas para reduzir a demanda e o atendimento
aos toxicodependentes. (126)
Aproximadamente 250 milhões de pessoas na
Região sofrem de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Em 2007, 3,9 milhões de pessoas
morreram por DCNTs, 37% das quais menores de
70 anos. Os riscos compartilhados das DCNTs são
o tabagismo, o uso nocivo de álcool, a má alimentação e a inatividade física (127, 128). As doenças
cardiovasculares (DCVs) são a principal causa de
morte por DCNTs (129). A hipertensão é um fator de risco comum a outras doenças crônicas. Registra-se que 30% das mortes precoces por DCVs
ocorre no quintil mais pobre, contra apenas 13% no
quintil mais rico. As mortes prematuras por DCVs
são mais frequentes em homens do que em mulheres e ocorrem na idade mais produtiva, causando um
impacto econômico e social de grandes proporções
(130).
Entre 2000 e 2007, a mortalidade por DCVs
na Região diminuiu 19%, de 207,8 para 167,9 por
100.000 habitantes, (taxas ajustadas em 2007), com
diferenças observadas entre as sub-regiões. No
mesmo período, a América do Norte registrou uma
queda de 25% (de 192,3 para 144,2) contra 14% no

Caribe não latino (de 296,4 para 254.9). Na América Latina, por sua vez, entre 2000 e 2009, a redução também foi de 14% (de 229,9 para 191,4 por
100.000 habitantes). As reduções notadas na América do Norte e América Latina foram lineares e
estatisticamente significativas, e no Caribe não latino a queda foi estatisticamente significativa, porém
não linear (131, 132).
Embora registrem baixas taxas de mortalidade, os transtornos mentais na ALC são responsáveis por aproximadamente 22% da carga total de
doenças expressa em anos de vida ajustados por
incapacidade (DALYs) (12, 133). A depressão e os
transtornos relacionados ao uso do álcool ocupam,
respectivamente, o primeiro e o segundo lugar nessa
carga (134). Embora na maioria dos países tenham
ocorrido avanços importantes em termos de reforma dos serviços e proteção dos direitos humanos
das pessoas com transtornos mentais, vários desafios persistem, em particular, a subnotificação de
casos e o fosso no acesso ao – e qualidade do – tratamento. Os países atribuem menos de 2% de seus
orçamentos saúde à saúde mental, e 67% dessas verbas destinam-se aos hospitais psiquiátricos (135).
As neoplasias malignas como um todo representam a segunda causa de morte nos países das
Américas. Os principais cânceres são os de pulmão,
estômago, cólon e mama. Sua incidência é maior
em países de baixa e média renda, onde se somam
também os de colo uterino em mulheres e de próstata em homens (129). A incidência de neoplasias
malignas depende de inter-relações complexas entre fatores biológicos, genéticos e ligados aos estilos
de vida, incluindo-se outros determinantes sociais,
como pobreza, educação, emprego, habitação, transporte, poluição e nutrição. Outro fator importante
a considerar é se as exposições aos fatores de risco
foram voluntárias ou involuntárias. O peso de cada
um desses fatores varia conforme o grau e intensidade da exposição e os gradientes sociais. Nem
sempre todos esses fatores estão suficientemente
caracterizados, nem suas interligações bem estabelecidas (136). Nas Américas, a mortalidade por câncer está diminuindo. Entre 2000 e 2007, as taxas de
mortalidade por 100.000 habitantes por neoplasias
malignas ajustadas por idade caíram 8% (de 131,3
em 2000 para 121,3) (131, 132). Com base nos conhecimentos e na tecnologia disponíveis, estima-se
que 50%-60% das mortes por câncer são prevení277
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veis, mas que, para tanto, é preciso realizar ações
múltiplas em nível regulatório, bem como incentivar mudanças no estilo de vida ao longo da vida.
A detecção precoce e o tratamento eficaz são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos
pacientes com câncer (136).
O diabetes causa na Região aproximadamente
242.000 mortes anuais. Estima-se que 22.000 (8%)
destas são evitáveis, considerando que ocorreram
em pessoas menores de 50 anos de idade (137). O
padrão da mortalidade varia de país para país. Enquanto a taxa de incidência de diabetes tende a cair
em alguns países (por exemplo, Argentina, Canadá
e Estados Unidos), em outros (por exemplo, Cuba,
Equador, El Salvador e México) a tendência é ascendente. É importante considerar que, em muitos
casos de morte de pessoas diabéticas, o diabetes
não é registrado como causa subjacente da morte,
mas sim outras doenças ou complicações crônicas
associadas, como as doenças cardiovasculares ou
renais (138). Projeta-se que o número de pessoas
com diabetes nas Américas aumentará de 62,8 milhões em 2011 para mais de 91 milhões em 2030.
Esse aumento pode ser reduzido através do fortalecimento das medidas de prevenção, da contenção
da epidemia de obesidade e melhores resultados na
atenção em saúde das pessoas que já sofrem da doença (139).
Relatos indicam que, na Região das Américas,
a redução do consumo de tabaco em 20% e da ingestão de sal em 15%, paralelamente ao tratamento
de pacientes com alto risco de DCVs mediante uma
combinação de medicamentos apropriados poderia
prevenir, a um custo razoável, até 3,4 milhões de
mortes em 10 anos (140). Esse tipo de evidência
contribui para fortalecer as estratégias para que os
países, sob uma gestão bem informada dos ministérios de saúde, continuem promovendo políticas
multissetoriais que incentivem o autocuidado individual responsável baseado na prevenção e que
melhorem a disponibilidade de medicamentos essenciais.
Em nível regional, uma mudança deletéria no
consumo de alimentos e nos hábitos alimentares
está se configurando rapidamente, impactando em
amplos setores da população, especialmente naqueles de baixa renda e escolaridade (141). O elevado
consumo de alimentos processados de alta densidade calórica e ricos em gorduras, açúcares e sal asso-

ciado com a diminuição significativa na ingestão de
frutas e verduras e uma redução da atividade física
provocou uma alarmante epidemia de sobrepeso e
obesidade. Estima-se que, em toda a Região, 50%
a 60% dos adultos e 7% a 12% das crianças menores de cinco anos e mais um terço dos adolescentes
estejam com sobrepeso ou obesos (142). Pior ainda, prevê-se que esse valor aumente rapidamente e
atinja os 289 milhões (ou 39% da população total)
até 2015. Em quase todos os países, o problema é
mais marcante nas mulheres (143). Uma análise de
57 estudos prospectivos indica que cada 5kg/m2 em
excesso do índice de massa corporal (IMC) associase a um aumento da mortalidade próximo a 30%
(40% por DCVs, 60%-120% por complicações associadas ao diabetes, 10% por câncer e 20% por doenças respiratórias crônicas) (144).
Embora a prevalência de desnutrição crônica na Região esteja diminuindo, ainda persistem
déficits nutricionais em alguns países, como Guatemala e Honduras, onde a metade das crianças e
um terço das crianças, respectivamente, apresentam
essa condição – a grande maioria deles concentrados no quintil mais pobre da população (145, 146).
Isso representa uma enorme vulnerabilidade frente
às situações de desastres, como as secas que afetam
as populações rurais isoladas vivendo em regime de
economia de subsistência.
Mesmo reconhecendo a diminuição no consumo de tabaco registrada em vários países, sua prevalência em toda a Região permanece elevada em
22%, muito próxima à média mundial (24%) (147).
As taxas mais altas encontram-se na América do
Sul, com 44% e 30%, entre homens e mulheres, respectivamente (12). Vinte e nove países da Região
ratificaram a Convenção-Quadro para o Controle
do Tabaco (148). Dada a latência entre a exposição ao fumo e seus efeitos, espera-se que os danos
à saúde ocasionados pelo tabagismo na Região continuem crescendo, pelo menos, nas próximas duas a
três décadas (149). O consumo de álcool nas Américas é um importante fator de risco de doença e
deficiência e está associado com, pelo menos, 5,6%
de todos os óbitos (150).
A Reunião Plenária de Alto Nível das Nações Unidas sobre as Doenças não Transmissíveis,
celebrada em Nova Iorque em setembro de 2011,
representou um marco global e regional de proporções excepcionais. A declaração política aprovada
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durante a reunião reconhece que as DCNTs são um
enorme desafio para desenvolvimento socioeconômico de todos os países, e menciona que as alianças
intersetoriais que combinam recursos e competências são parte inerente da solução. Essas parcerias
devem incluir não apenas setores do governo, como
também organizações não governamentais, associações profissionais, instituições acadêmicas e o setor privado (151). Vários países da Região – entre
eles, Argentina, Brasil, Canadá, México e Trinidad
e Tobago – estabeleceram mecanismos nacionais de
trabalho multissetorial. A Aliança Pan-Americana
para a Nutrição e o Desenvolvimento é outro mecanismo que facilita o lançamento de programas intersetoriais para abordar o problema da obesidade e
as doenças não transmissíveis (141).
Na Região, a mortalidade por causas externas
é um problema crescente de saúde pública que afeta
principalmente o grupo de pessoas na faixa de 15
a 44 anos de idade. Entre 2000 e 2007, as taxas de
óbito por causas externas nos homens passaram de
229,1 para 237,8 por 100.000 habitantes, enquanto
que nas mulheres – ainda que com taxas menores –
também registraram uma tendência de alta, passando de 63,2 para 69,9 por 100.000 habitantes (152,
153).
A maioria dessas mortes ocorreu por causas
acidentais (37%), acidentes de trânsito (27%) e violência (13%), enquanto as 23% restantes ocorreram
por suicídios (10%), eventos de intenção não determinada (9%) e outras causas (4%) (153). Continuando assim, os acidentes de trânsito serão a terceira causa de carga de doença até 2020. Para conter
essa onda, os países adotaram medidas focadas em
duas vertentes: 1) realizar uma mudança estrutural
da segurança no trânsito com uma visão em longo
prazo e um forte compromisso de todos os atores –
que supere as respostas isoladas e fragmentadas; e
2) propor um conjunto de objetivos, metas e prazos
para reduzir os acidentes, incluindo o desenvolvimento de indicadores que permitam avaliar de forma sistemática o progresso. Colômbia, Costa Rica
e Estados Unidos são três exemplos bem-sucedidos
dessa linha de ação (154).
Dos quase 600.000 homicídios anuais no
mundo todo, 25% ocorrem na Região, com frequência dez vezes maior em homens do que em mulheres (12). Esses eventos evidenciam um pronunciado
gradiente social definido pela educação. Metade dos

homicídios se concentra no quintil de mais baixa
escolaridade da população adulta masculina – 73
vezes maior em comparação com o quintil de mais
alta escolaridade (152).
As principais causas da violência são associadas a fatores como iniquidades sociais prevalentes,
desemprego, aumento da densidade populacional
e segregação urbana onde coexistem riqueza e pobreza extrema. O crescimento do narcotráfico e do
crime organizado também contribui para exacerbar essa nova epidemia do século XXI até níveis de
crescente gravidade (155). Os gastos causados pela
violência esgotam os orçamentos dos setores da saúde, social e judiciário, pelos custos relacionados com
o tratamento dos sobreviventes e a apreensão dos
criminosos. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que os custos econômicos da
violência tão somente na América Central são de
US$ 6,5 bilhões, equivalentes a 8% do PIB anual
dessa sub-Região – a metade desse valor é ligado à
saúde. A violência usurpa o poder da cidadania: corrói a coesão social e, ao infundir o medo e restringir
a capacidade dos cidadãos de ir e vir com segurança,
limita também a capacidade de a sociedade construir alianças e formar movimentos que poderiam
fortalecer a democracia (156).
Na Região vivem 140 a 180 milhões de pessoas com alguma deficiência que limita suas habilidades pessoais e sua qualidade de vida (157, 158).
O número de pessoas com deficiência está aumentando devido ao crescimento demográfico, ao envelhecimento da população e aumento das doenças
crônicas, além de vítimas de acidentes, desastres e
atos violentos, maus hábitos alimentares e abuso
de substâncias. A cegueira e os impedimentos visuais são uma deficiência frequentemente ligada à
pobreza e marginalização. Estima-se que, em zonas
rurais, até 88% dos casos de cegueira são curáveis,
como é o caso da catarata não operada (159).

SISTEMAS DE SAÚDE
Uma das características dos sistemas de saúde da
Região é sua segmentação, representada por diversas formas de financiamento e afiliação. A oferta
de serviços de saúde é também fragmentada, com
uma multiplicidade de diferentes instituições, instalações ou unidades não integradas na rede assis279
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tencial. Tanto a segmentação como a fragmentação
aumentam a iniquidade no acesso e reduzem a eficiência na atenção e a gestão dos serviços (160).
As razões subjacentes dessa segmentação e
fragmentação são complexas e com frequência refletem fatores sistêmicos de natureza social, política
e econômica que se acumularam ao longo da história e se transferiram entre gerações. Nesse contexto,
os próprios serviços de saúde se transformam num
importante determinante da saúde, uma vez que podem contribuir para melhorar a equidade à medida
que avançam para uma cobertura universal financiada com recursos públicos progressivos que minimizam as despesas diretas das famílias e eliminam
práticas discriminatórias e diferenças na qualidade
de sua assistência (41).
Nos últimos anos, os países da Região avançaram na universalização dos sistemas de saúde por
meio de reformas políticas e mudanças que ressaltem o direito à saúde. Dito isso, persistem vários desafios, em particular, como avançar para uma cobertura integral dos serviços, reduzir os co-pagamentos
e outros gastos diretos e garantir benefícios iguais
para toda a população. Outros importantes desafios
são melhorar a qualidade da atenção e adequar a capacidade de resposta dos serviços à demanda (161).
Muitas dessas questões continuam inconclusas e
precisam ser fortalecidas (83, 161).
Região comemorou os 30 anos do lançamento
da estratégia da atenção primária em saúde (APS)
e da meta de Saúde para Todos (162-164). Essas
celebrações reafirmaram a importância de tornar
efetiva a implementação dos valores e princípios da
estratégia da APS, incluindo sua abordagem integral e multissetorial. Em alguns países da Região,
a prática da APS limitou-se a servir de primeiro
nível de atenção frequentemente focado em grupos
de baixa renda, com apenas algumas ações de promoção e prevenção em saúde, e cuja capacidade de
resposta vê-se comprometida em situações de crises
de saúde (165).
Por outro lado, é animador observar vários países da Região empenhados em diferentes estágios
para tornar a APS parte substancial de seus esforços
de renovação de seus modelos de saúde, e não apenas aumentando os recursos para “continuar a fazer
a mesma coisa”. Em vez disso, os países tratam de
fazer da APS um dos componentes de uma rede de
serviços melhor equipada para dar resposta às novas

demandas geradas pelas mudanças demográficas,
epidemiológicas, sociais, tecnológicas e culturais,
entre outras (165, 166).
O período recente caracterizou-se por um dinamismo contínuo no desenvolvimento de políticas, estratégias e planos de recursos humanos alinhados às políticas globais, regionais e nacionais.
Na Região surgiu um amplo consenso sobre o papel
gestor da “autoridade sanitária” em matéria de recursos humanos. Por um lado, isso implica buscar
uma coerência estratégica na organização dos sistemas e serviços de saúde e, por outro, construir uma
relação estreita com as instituições formadoras. Em
mais de um caso, o resultado mais destacado foi uma
ampliação efetiva da cobertura através de equipes
multiprofissionais de saúde familiar e comunitária,
responsáveis por uma população de um território
definidos, em zonas rurais, urbanas, periféricas ou
remotas (167, 168).
Ainda considerando os avanços na matéria, os
países da Região não conseguiram ainda uma distribuição satisfatória de sua força de trabalho na
saúde. Permanece o desafio crítico de melhorar a
governança do setor educacional para reduzir algumas das incoerências e desequilíbrios prevalentes. A
excessiva hierarquização que impera entre as diversas categorias profissionais, em que as práticas colaborativas são inexistentes, é também uma questão
que merece atenção (169, 170). Em alguns países,
as reformas e os programas enfrentam problemas
estruturais difíceis de superar. A emigração massiva
de profissionais de saúde, frequentemente recémformados, procedentes dos países do Caribe, é um
claro exemplo disso (171).
Nos Estados Unidos, em 2009, havia mais de
15 milhões de trabalhadores da saúde, representando 11% do total da força de trabalho do país (172),
sendo 784.000 médicos – dos quais, 305.000 exclusivos do primeiro nível de atenção. Contudo, antecipa-se que para cumprir a “Lei da Atenção em Saúde
a Preço Acessível” para 2015, haverá um déficit de
quase 63.000 médicos, com agravamento crescente
até 2025 (173).
Historicamente, na ALC, ampliar a cobertura
dos serviços de saúde tem sido o principal objetivo
em vários dos países. Contudo, as evidências indicam que a qualidade da atenção é o eixo central para
manter e melhorar a saúde dos indivíduos e das populações (174).
280

SAÚDE NAS AMÉRICAS, EDIÇÃO 2012 • VOLUME REGIONAL

De 2005 a 2010, na ALC, o gasto total com
saúde como proporção do PIB passou de 6,8% para
7,3% (175, 176). Para o mesmo período, o gasto público médio com saúde nessa Região aumentou de
3,3% para 4,1% do PIB, enquanto que no Canadá passou de 7,1% para 8,4% (177) e nos Estados
Unidos de 6,4% para 8,0% (178). Também durante o mesmo período, o gasto privado com saúde na
ALC caiu de 3,5% para 3,2% do PIB (175, 176).
Em 2010, o gasto total com saúde per capita variou
entre US$ 90 na Bolívia a US$ 2.711 nas Bahamas
(176), US$5.499 no Canadá (177) e US$ 8.463 nos
Estados Unidos (178). O nível de gasto com saúde
relacionado à aquisição de bens e serviços nos Estados Unidos era mais de oito vezes maior que o da
ALC (176).
Ainda que o gasto per capita seja relevante, não
há uma relação linear entre despesas e resultados na
saúde (166). Há outras variáveis que também têm
um grande peso, entre elas, as políticas de proteção
social (ou a falta delas), a gestão e organização do
sistema de saúde, a abrangência dos programas de
saúde pública e das ações de promoção da saúde, e a
regulamentação do mercado da saúde (174).
Os gastos diretos das famílias tiveram um efeito empobrecedor nos domicílios. As experiências
indicam que a cobertura universal e o agrupamento
de recursos financeiros constituem as melhores opções para a proteção financeira das famílias diante de situações de despesas médicas catastróficas
(174). Nos Estados Unidos, entre 2000 e 2008, o
custo das apólices de seguro de saúde elevou-se em
72%, afetando financeiramente tanto a empregadores como empregados. Os gastos diretos cresceram 44% (179). Em 2010, as despesas de saúde das
pessoas com DCNT representaram 75% dos gastos
com saúde (180). Os hospitais que representaram
1% dos estabelecimentos de saúde gastaram 35% de
todo o orçamento (181). Além disso, como resultado da crise econômica, a população sem seguro
de saúde nos EUA passou de 15,4% em 2008 para
16,7% em 2009 (46,3 e 50,7 milhões de pessoas,
respectivamente) (182).
Embora nos últimos cinco anos os países da
ALC tenham avançado na formulação e implementação de políticas farmacêuticas, são poucos os países que as atualizaram (183). A incorporação dos
medicamentos como parte das garantias de saúde é
um elemento crucial para assegurar efetivamente o

acesso universal aos serviços de saúde. Em 2008, estimou-se que o gasto direto per capita anual médio
da ALC em medicamentos foi de US$ 97, com uma
faixa de US$ 7,50 na Bolívia para mais de US$ 160
na Argentina e Brasil. O uso de genéricos na Região
não avançou como desejado, em parte, pela falta de
incentivos e marcos regulatórios apropriados (183,
184).

GESTÃO DE DESASTRES E ALERTAS
SANITÁRIOS
No período 2006-2010, quase um quarto do total
dos desastres no mundo ocorreu nas Américas (442
de 1.915), e os 48 milhões de pessoas afetadas por
esses desastres na Região representaram 5% da população total (904 milhões) afetada globalmente
por desastres. O impacto econômico dos desastres
na Região superou os US$ 157 bilhões, equivalente
a 34% das perdas globais, e mais da metade desse
custo deveu-se a tormentas tropicais (US$ 87,7 bilhões) (185).
Diante de emergências de grande magnitude,
para salvar vidas, é necessário manter o funcionamento efetivo dos serviços de saúde. Entre 2000 e
2009, mais de 45 milhões de pessoas nas Américas
ficaram sem atenção à saúde durante meses, e às
vezes anos, devido aos danos causados diretamente por um desastre (186). Nesse sentido, esforços
intersetoriais devem ser envidados para garantir a
segurança dos hospitais (187). Três grandes eventos
marcaram a Região em anos recentes: em 2009, a
rápida disseminação da pandemia de influenza A
(H1N1) e a incerteza associada ao seu possível impacto, e em 2010, o terremoto devastador que afetou severamente o Haiti, seguido da epidemia de
cólera em toda a ilha de La Hispaniola.
Na maioria dos casos, os países da Região são
capazes de responder de maneira autossuficiente a
desastres menores, embora a ajuda externa seja sempre necessária em casos de desastres de grande magnitude. Posteriormente ao terremoto no Haiti, uma
lição importante aprendida foi que, para melhorar as
futuras atividades de ajuda humanitária nos países
de baixa renda, a comunidade internacional teve de
ajudar a fortalecer a capacidade de articulação dos
governos como parte do apoio geral para a redução
de riscos e prontidão para desastres (188). O Haiti
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continua precisando da solidariedade internacional,
e os compromissos assumidos devem ser atendidos.
Dois anos após o terremoto e a epidemia de cólera,
a reconstrução do país é ainda um desafio.

be). Dito isso, a diferença digital permanece um dos
principais problemas na Região das Américas. As
limitações socioeconômicas, a constante inovação
tecnológica, a escassa infraestrutura e a falta de alfabetização digital são alguns dos principais fatores
que contribuíram para aprofundar esse fosso (190).
Um exemplo bem-sucedido foi a Biblioteca Virtual em Saúde (191), com presença em mais de 30 países da Região, facilitando e intermediando o acesso à
informação científica e técnica nas mais diversas esferas de interesse do campo da saúde, desde a docência,
a promoção e a atenção em saúde, até a formulação e a
avaliação de políticas e intervenções baseadas em evidências. Destaca-se também o uso crescente da banco
de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) na banco de dados Cochrane. Em 2011, LILACS representou 18% de todas
as revisões do Cochrane (192).
Estudos bibliométricos realizados entre 1996
e 2010 sobre a produção científica em todas as categorias em nível mundial mostrou que somente cinco
países da Região figuraram entre os primeiros 50
lugares e de acordo com a seguinte ordem: 1º Estados Unidos, 7º Canadá, 15º Brasil, 28º México e
36º Argentina. Em temas relacionados à medicina,
a ordem foi 1º Estados Unidos, 7º Canadá, 16º Brasil, 31º México e 47º Cuba, enquanto que em temas
relacionados à bioquímica, genética e biologia molecular a ordem foi 1º Estados Unidos, 8º Canadá,
17º Brasil, 29º Argentina e 32º México. No entanto,
ao analisar a produção em temas relacionados à epidemiologia o número de países da Região incluídos
dentro dos primeiros 50 cresceu para sete, de acordo
com os seguintes resultados: 1º Estados Unidos, 3º
Canadá, 17º Brasil, 30º México, 35º Chile, 44º Colômbia e 47º Costa Rica (193). Entre 1960 e 2010,
o número de publicações na ALC em temas relacionados à epidemiologia teve um crescimento contínuo de 20% por década. Brasil, México, Argentina
e Chile em conjunto produziram 65% das quase
47.000 publicações indexadas em MEDLINE (12).
Na maioria dos países da ALC, a pesquisa em
temas afins a saúde pública e epidemiologia dependem, em grande medida, de apoios financeiros externos, tanto para iniciar novos projetos de pesquisa
como para sustentar os de longo prazo. Esse financiamento estimulou projetos de pesquisa Norte–
Sul. A diáspora de pesquisadores da ALC é outro
dos temas insuficientemente analisado (12, 194).

INFORMAÇÃO, PESQUISA E
TECNOLOGIA EM SAÚDE
Os países da Região apresentam uma grande heterogeneidade em relação à cobertura e qualidade de
seus sistemas de informação em saúde (SIS). Um
estudo de 2008 revelou que sete de 26 países melhoraram a cobertura de seus registros sobre suas
estatísticas vitais, com abrangência superior a 85%
em nível nacional, enquanto que outros sete países
somente registram cerca de 50% desses eventos,
ou seja, registram um de cada dois nascimentos ou
mortes. Em relação à qualidade dos dados, 19 (59%)
dos países estudados apresentaram boa qualidade de
dados, enquanto sete (22%) dados de baixa ou muito baixa qualidade. Dois países da América Central
e 14 do Caribe foram excluídos da análise devido a
graves deficiências na disponibilidade de dados sobre mortalidade (189).
No caso da mortalidade materna e infantil, a
análise dos dados disponíveis evidencia diferenças
nas formas de medir esse indicador, uma que vez há
divergências importantes nas estatísticas de morbidade, recursos e serviços que limitam sua comparabilidade. Dada a relevância desses temas, persiste
a necessidade de investir na melhoria da produção,
cobertura e qualidade dos dados, bem como a capacidade para sua análise (189).
Em nível global, em anos recentes obtiveramse desenvolvimentos significativos em matéria de
geração de informação e de conhecimentos resultantes do crescente número de projetos de pesquisa
e do crescente uso de tecnologias e redes de informação. As evidências resultantes permitiram inovar
políticas e melhorar os conteúdos programáticos,
para prevenção e controle de doenças e ampliar o
escopo da promoção da saúde.
A denominada “rede social” (Web 2.0), com
sua filosofia de empoderamento do cidadão, permitiu que os usuários tivessem a possibilidade de
mobilizar em tempo real, opiniões e experiências,
por meio de espaços colaborativos na Internet (por
exemplo, Facebook, LinkedIn, Twitter ou YouTu282
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Apesar das limitações e diferenças na disponibilidade de recursos entre os países, a ALC conta
com pesquisadores altamente qualificados e interessados em promover projetos de cooperação Sul–Sul.
As semelhanças culturais, idiomáticas e os desafios
favorecem essas trocas. Iniciativas como SciELO
(Scientific Electronic Library Online), criada em
1997, oferecem acesso aberto a publicações de revistas selecionadas em espanhol, português e inglês,
e contribuíram para melhorar a visibilidade da produção científica latino-americana, além de facilitar
o intercâmbio de informação e produzir projetos de
pesquisa compartilhados. Brasil e Cuba, por exemplo, conseguiram experiências bem-sucedidas na
execução de projetos de colaboração Sul–Sul, sobre
temas relacionados ao desenvolvimento de biotecnologia que beneficiaram ambos os países (12).
Em geral, os projetos de pesquisa e desenvolvimento nos diferentes campos da saúde tendem a responder às necessidades estabelecidas pelos mercados.
Na ALC, entre 2005 e 2010, o número de ensaios clínicos novos aumentou 14 vezes, passando de 51 para
732 (195). Embora o crescimento represente um notável avanço, falta estimular outros tipos de projetos,
em especial, aqueles que ajudam a reduzir os fossos
de conhecimento em temas priorizados em função das
necessidades da saúde pública regional.
Tendo em vista as limitações imperantes e no
afã de diminuir as diferenças, será necessário continuar a promover o desenvolvimento de projetos de
pesquisa compartilhados, sustentados em protocolos reconhecidos internacionalmente. Também será
preciso intensificar ao máximo a inter-relação entre
pesquisadores e decisores, fazendo uso das tecnologias de comunicação disponíveis em acesso aberto.
Por sua vez, o investimento em pesquisa na saúde
deveria crescer, considerando uma maior cooperação público-privada (196).
Dentro de uma realidade globalizada em constante expansão, é fundamental garantir o acesso a
bens públicos mundiais em temas como o meio ambiente, a saúde, a cultura e a paz. Nesse contexto,
o livre acesso à informação e aos conhecimentos é
essencial (197). Fortalecer a capacidade em pesquisa
é uma das propostas mais custos-efetivas e sustentáveis para promover efetivamente a saúde e o desenvolvimento (198).
Estudos de custo-efetividade indicam que vários países da Região melhoraram a seleção e inte-

gração de tecnologias em saúde em função de suas
necessidades nacionais. Além disso, os países estabeleceram, de forma coletiva, redes que promovem
avaliações conjuntas e trocas de informação sobre o
tema (199). Considerando o permanente processo
de inovação tecnológica, esse tipo de rede será cada
vez mais estratégico para proporcionar um apoio
científico e técnico melhor e mais oportuno para a
produção de novas políticas e regulações sobre uso e
aplicação de tecnologias em saúde.
O comércio de produtos de saúde está diretamente relacionado e regulado pelas diversas disposições incluídas nas negociações que culminaram no
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) entre a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
e a Organização Mundial do Comércio (OMC) (200).
Dentro desse marco legal, e com a finalidade de preservar os interesses da saúde pública, adotaram-se vários mecanismos para dotar de flexibilidade os acordos
ADPIC, de modo que os países que não têm uma capacidade produtiva instalada possam encontrar soluções para ter acesso a insumos de saúde (201). Nos
últimos anos, negociações e pressões transcenderam
inicialmente as decisões e acordos adotados em Doha
(202). Ainda assim, os interesses da saúde pública referentes ao acesso a medicamentos e tecnologias foram resgatados por novas iniciativas, principalmente
por meio da Estratégia Global e Plano de Ação da
OMS sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual (203), que garantem certo equilíbrio nas
negociações sobre o tema (204).

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E SAÚDE
Ética e saúde são temas da maior relevância e evoluem permanentemente à medida que se renovam
paradigmas e se estendem os limites do conhecimento e da tecnologia. Os países da Região avançaram nesse campo, principalmente em assuntos básicos por meio da instalação de “comitês de ética”,
cuja missão é emitir normas que garantam os direitos e a segurança dos indivíduos, particularmente os
mais vulneráveis, evitando incorrer em riscos desnecessários associados a projetos de pesquisa clínica
e/ou de prática médica. Contudo, há muitos outros
desafios que precisam de atenção.
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CAPÍTULO 7 • SÍNTESES E PERSPECTIVAS

Um dos temas emergentes é o relacionado ao
uso dos recursos disponíveis para a saúde, partindo
do princípio de que os recursos sempre são limitados e as necessidades ilimitadas. Portanto, é fundamental maximizar os benefícios. Esse tema deixou
de ser exclusivo da justiça redistributiva e se transformou numa questão de natureza ética. O processo
de seleção das prioridades e as decisões sobre a distribuição de benefícios para um determinado grupo
de pessoas em detrimento de outro são alguns dos
debates éticos que não podem ser ignorados. Da
mesma maneira, a questão da proporção de recursos que devem ser alocados a ações primárias em
relação àqueles investidos na atenção terciária é um
dilema permanente. A equidade na distribuição dos
recursos é complexa e não está livre de controvérsias, uma vez que os princípios de eficiência, equidade e ética nem sempre coincidem (205).
Outros assuntos em discussão são os relacionados à “morte digna” em casos terminais e irreversíveis, bem como os resultantes das inovações tecnológicas e sua aplicação em nível individual e coletivo,
que geram novas incertezas (206). Os avanços na
genômica, na proteônica e na biologia celular, que
em alguns momentos parecem desafiar as próprias
leis da evolução, são, sem dúvida, acontecimentos
relevantes cujo potencial inclui desde a geração de
novos agentes terapêuticos individualizados, baseados nos perfis genéticos e metabólicos próprios de
cada paciente, até o uso de células-tronco capazes
de substituir tecidos e órgãos (207). Embora essas
e outras inovações prometam grandes melhorias na
eficácia dos tratamentos, também podem encarecer
os serviços, além de gerar desafios para sua regulamentação. Também, estão surgindo novos dilemas sobre a equidade no acesso a esses benefícios
potenciais, cuja discussão é complexa e em alguns
momentos paradoxal. Por um lado, o mundo precisa
das inovações para continuar avançando; por outro,
persiste o desafio de como garantir o acesso de muitos grupos da população aos serviços mais básicos de
saúde. Esses temas levantam grandes expectativas e
controvérsias, cujo debate continua inconcluso.
Vários países da Região consideram a saúde
como direito humano e bem público, e muitos deles
conseguiram avanços na conformidade de normas,
padrões e princípios relacionados a esse tema. Nesse
contexto, é cada vez mais frequente a intervenção
de tribunais de justiça nacionais na resolução de

conflitos. A busca de uma solução judicial para a
atenção à saúde tem se tornado o recurso do cidadão para reclamar seu direito à saúde, mas a abrangência desses processos ainda precisa de ajustes,
haja vista o debate em andamento entre os setores
saúde e justiça e da busca contínua de consenso sobre esses procedimentos no âmbito da sociedade em
seu conjunto (208).

SAÚDE GLOBAL
O conceito de saúde global está em expansão, em
parte porque a saúde é tida como elemento-chave do desenvolvimento sustentável e do combate à
pobreza, bem como componente vital de uma governança mais eficaz para a segurança mundial. De
fato, a saúde transformou-se num instrumento estratégico da diplomacia e das relações internacionais, e é um dos campos de maior crescimento e interdependência em temas científicos, tecnológicos,
econômicos e comerciais. A crescente relevância
da saúde em nível mundial gerou uma explosão de
novos atores e iniciativas internacionais, cada um
tratando de protagonizar na promoção de diversas
agendas. Nas últimas duas décadas, a arquitetura e
o funcionamento da saúde global mudaram de maneira dramática. Não obstante, apesar de criar novas oportunidades para mitigar problemas da saúde,
essa heterogeneidade de atores e interesses também
estimulou a fragmentação, redundâncias e fossos,
cuja governança está se tornando cada vez mais difícil e complexa (209).
Como desdobramento desse amplo universo de
interesses, o fluxo de recursos financeiros destinados
à saúde global apresentou um contínuo aumento.
Dados recentes mencionam que, apesar da crise financeira global, a assistência para o desenvolvimento da saúde (ADS) entre 2009 e 2011, continuou
crescendo a um ritmo anual de 4%, alcançando um
total de US$ 27,73 bilhões (210). A OMS não está
alheia a esses desafios e, por mandato de seus Corpos Diretivos, empreendeu um processo de reforma
para fortalecer sua capacidade de resposta diante de
novos desafios da saúde no século XXI, com a flexibilidade necessária para responder da maneira mais
eficiente possível: desde como lidar com a agenda
inconclusa e ainda tratar de eliminar os problemas
de saúde pendentes que dizem respeito ao enfren284
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tamento das ameaças emergentes que podem alterar
a saúde pública mundial (211, 212). À luz da crescente complexidade das agendas de saúde, a OMS e
a OPAS têm se tornado espaços privilegiados para
facilitar o diálogo e a convergência entre os múltiplos interesses e atores, considerando as dimensões
éticas, políticas e sociais da saúde.
Nesse mesmo sentido, diversos temas interligados à saúde são periodicamente analisados com
diversos graus de profundidade em múltiplos fóruns
das agências dos sistemas das Nações Unidas e Interamericano. Além disso, em pelo menos dez instâncias de integração regional e sub-regional, também são analisadas, propostas e articuladas ações
conjuntas para fortalecer diversos campos prioritários da saúde, com ênfase em vigilância; prevenção e controle de doenças; ampliação da cobertura
e universalização dos serviços; desenvolvimento e
gestão dos recursos humanos; acesso a medicamentos essenciais e inovação tecnológica em saúde; fortalecimento de programas de saúde reprodutiva; e
controle de riscos relacionados, por exemplo, com o
saneamento básico e outros determinantes da saúde.
No nível sub-regional cabe destacar o papel
da Comunidade Andina de Nações (CAN), da Comunidade do Caribe (CARICOM) e mercado comum, do Mercado Comum do Sul (Mercosul), do
Sistema de Integração Centro-Americana (SICA),
da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e da Cúpula das Américas, e mais
recentemente, da União de Nações Sul-Americanas
(UNASUR), da Aliança Bolivariana para os Povos
de Nossa América – Tratado do Comércio dos Povos (ALBA) e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).
Por sua vez, em nível inter-regional, a ALC
também priorizou temas relacionados à saúde em
diferentes espaços de diálogo e mecanismos de integração, entre eles, a Cúpula Ibero-Americana, a
Cúpula América Latina, Caribe e União Europeia
(ALC-UE) e o Fórum de Cooperação América Latina–Ásia do Leste (FOCALAL) (213).

ro cada vez maior de alertas sanitários. Tal cenário
parece refletir um momento histórico semelhante,
embora de proporções diversas às registradas no início do século XX, quando se tornou necessário desenvolver uma maior capacidade internacional para
enfrentar os desafios à saúde resultantes da crescente migração de populações da Europa, Ásia e África
para as Américas, a “Grande Imigração”, a qual está
associada ao aumento do comércio transcontinental e à elevada prevalência de doenças infecciosas e
transmitidas por vetores. Essas próprias circunstâncias criaram o contexto que deu origem à Organização Pan-Americana da Saúde (214). À medida que
os países das Américas evoluíram, também evoluíram seus processos de integração regional, incluindo o Pan-Americanismo como expressão de boa
vontade em todas as frentes – diplomática, política,
econômica, social e cultural – criando e promovendo relações, associações e cooperação entre os países
do hemisfério em diversos âmbitos de interesse comum (215, 216).
Há consenso de que a saúde pública é “a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e
promover a saúde através dos esforços comunitários
organizados” (217), baseada no princípio de que as
ações realizadas hoje protegerão a saúde e o bem-estar da população amanhã. À diferença dos serviços
assistenciais, cuja responsabilidade central é resolver os problemas atuais derivados da acumulação de
riscos e, em particular, tratar a doença, a prática da
saúde pública visa reduzir ou eliminar aqueles riscos
que poderiam no futuro afetar a saúde comunitária e
individual. A ênfase operacional da saúde pública é
traduzida em ações coletivas, reconhecendo-se que
os acontecimentos somente serão modificados por
meio do compromisso da sociedade. Por um lado,
os conhecimentos e as evidências do passado nos
permitem construir as possíveis tendências e cenários do futuro e, consequentemente, desenvolver e
implementar as possíveis soluções. Por outro, os valores das sociedades determinam o que é desejável e,
na medida do possível, como estabelecer prioridades
e metas para seu alcance. Esse processo dialético e
reiterativo nos torna responsáveis não só diante das
presentes gerações, mas também as próximas (218).
Além disso, a saúde está fundamentada em sólidos
princípios de ética e justiça, que reafirmam que
nenhum ser humano é intrinsecamente superior a
outro. Tais pressupostos apoiam responsabilidades

PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES
O primeiro decênio do século XXI caracterizou-se
por uma ampla movimentação populacional e crescente troca de bens e produtos, além de um núme285
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intergeracionais que conferem às gerações futuras
os mesmos direitos que às atuais (219).
Sabe-se bem que os níveis de saúde atuais
são o resultado de políticas públicas e de decisões
pessoais tomadas, tanto no presente como no passado. Exemplo dessa influência intergeracional é
o fenômeno atual do aquecimento global: mesmo
que fossem estabilizadas hoje as concentrações dos
gases do efeito estufa, seus efeitos acumulados sobre os ecossistemas não cessariam porque é muito
tarde para evitar todos os impactos das mudanças
ambientais globais, mas ainda poderíamos ser mais
eficazes e eficientes aplicando ações de mitigação
dos danos (220). Reconhece-se cada vez mais que
a saúde é, simultaneamente, indicador, produto e
insumo do desenvolvimento sustentável. Por definição, o conceito de desenvolvimento sustentável
suporta uma visão voltada ao futuro, destacando a
responsabilidade intergeracional de tal forma que
as gerações atuais não comprometam a capacidade
de gerações futuras satisfazerem suas necessidades
(221). A emergência desse paradigma implica que,
para levar adiante as agendas de saúde, torna-se imperativo agirmos não somente modificando os fatores causais imediatos e de curto prazo, mas também
reforçando a ênfase nos fatores intermediários e
distais, cujos efeitos somente poderão se concretizar
em médio e longo prazo.
A abordagem dominante da prática da saúde
pública até o momento tem se baseado num modelo
de causalidade visando modificar os fatores causais
proximais por meio de intervenções custo-efetivas
e, na medida do possível, de curto prazo (218). A
vantagem desse modelo é a fácil identificação de
populações em risco e a simplificação da definição
de políticas e intervenções. Um exemplo bem-sucedido da eficiência e a eficácia desse modelo é o
programa de imunizações, que permitiu inclusive
erradicar a varíola em nível mundial e – se os esforços se encaminharem conforme os planos – fará o
mesmo com a poliomielite no futuro próximo. No
entanto, esse modelo é um tanto reducionista quando aplicado a outros problemas de saúde pública,
como, por exemplo, a prevenção e o controle de doenças crônicas não transmissíveis.
Enfrentar hipertensão, estilo de vida sedentário, obesidade e sobrepeso e o tabagismo como causas proximais das DCNTs possui relevância porque
resolve, em parte, a carga de doença e mortalidade.

Contudo, sua sustentabilidade depende de intervenções nos fatores causadores intermediários e distais,
bem como multi- e intersetoriais que modifiquem
no médio e longo prazo os comportamentos subjacentes por trás das causas proximais mencionados
acima. Essas “causas das causas” são essencialmente
de natureza estrutural e só poderão ser alteradas sob
determinadas condições – revisando e reformulando as políticas que determinam as condições em que
as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, de modo a reduzir de maneira progressiva
e eficaz aquelas iniquidades evitáveis que afetam de
maneira injusta a saúde individual e coletiva, indistintamente de sua composição étnica, preferência
sexual, crença ou filiação política (222).
Apesar de diferenças filosóficas entre as duas
abordagens – por um lado, a APS, e os determinantes
sociais e ambientais da saúde, por outro – seus princípios subjacentes são cada vez mais convergentes e
complementares entre si. Daí que seus fundamentos
conjuntos deixam claro que a saúde é mais que a ausência de doenças e ressalta que o foco principal é a
redução de iniquidades, bem como quão relevantes
são a APS e os determinantes sociais e ambientais
da saúde, tanto em países pobres como ricos. Além
disso, fomentam o empoderamento comunitário e
promovem ações multissetoriais direcionadas estrategicamente pelo setor saúde (223).
Essas novas realidades demandam a progressiva transformação do modelo de prestação de serviços de saúde, especialmente em relação aos recursos humanos. Por um lado, tornam imprescindível
a formação de equipes multi- e interdisciplinares
de saúde em todos os níveis de atuação e, por outro, exigem a profunda reorientação dos programas
de formação e educação permanente dos recursos
humanos, para que as referidas equipes de saúde
possam reunir habilidades, atitudes e enfoques necessários para responder de maneira mais integral e
coerente ao desafio de cuidar da saúde individual e
coletiva.
Os ministérios da saúde se deparam com desafios crescentes na busca de formas para tornar realidade o princípio de “saúde em todas as políticas”.
Ao mesmo tempo, essa complexa procura afeta a
estrutura de governança, não só dos países (onde os
ministérios são divididos em eixos setoriais), como
também nos programas e nas agências de cooperação internacional. (224).
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Para avançar nesse tipo de modelos e estratégias multi- e intersetoriais, dever-se-á renovar
em parte as propostas metodológicas, assim como
as métricas que se empregarão e as evidências para
respaldar as políticas e as ações necessárias. Tal enfoque estará sujeito à exigência de que os sistemas
de informação sejam capazes de estabelecer as ligações necessárias entre políticas, determinantes e riscos em saúde. Nesse contexto, embora as evidências
baseadas em critérios de custo-efetividade sejam
fundamentais, também será importante reconhecer
o peso das percepções e as demandas geradas pelos
diversos grupos populacionais, cujas expectativas,
por sua vez, se tornam insumos estratégicos para
definir os novos horizontes da saúde em nível nacional e internacional.
A Região das Américas concretizou avanços
e melhoras contínuas na saúde de sua população.
Persistem, é claro, diferenças importantes e temas
emergentes que os países estão tratando de resolver de forma individual e coletiva. À luz da maior
interdependência e globalização que caracterizam a
situação atual da saúde, as mudanças demográficas
e epidemiológicas continuam avançando em cada
um dos países a velocidades diferenciadas, mas concorrentemente com transformações políticas, econômicas, culturais e tecnológico-científicas, entre
outras, cujos efeitos em curto, médio e longo prazo
ainda não foram estabelecidos ou pesquisados o suficiente. Abre-se assim uma porta a novos espaços
de reflexão e atuação que, sem dúvida, já são parte
dos desafios a serem enfrentados pelas agendas da
saúde regional e global.
Vivemos numa época de marcantes contradições. O mundo que desfruta de tecnologias de uma
sofisticação inimaginável, mas que também abriga
mais de um bilhão de pessoas que não se alimentam o suficiente. A economia mundial avança rapidamente a novos níveis de produtividade por meio
de melhorias contínuas na tecnologia, enquanto
destruímos o ambiente. Os níveis de educação alcançam elevados patamares, mas temos novas crises
associadas ao consumo de tabaco e drogas, à depressão, violência e outros problemas que atribuímos à
vida moderna. A renda não tem sido repartida de
maneira justa. O modelo desigual de distribuição
econômica trouxe maior desconfiança e insegurança, prejudicando a todos, incluindo àqueles que supostamente se beneficiaram mais. Esse modelo de

consumo cria demandas artificiais para todas as situações, associadas mais a situações de status que a
necessidades reais (225). O subproduto das distorções e contradições do modelo de crescimento econômico dominante, que privilegiou interesses especiais de minorias e maximizou benefícios de curto
prazo, desembocou em três crises concomitantes: a
econômica, a social e a ambiental, cuja somatória
trouxe uma crise de complexidade sem precedentes na história da humanidade. Cada uma das crises
é onerosa. Elas causam sofrimento humano e são
extremadamente ineficientes, uma vez que desperdiçam investimentos e gastam recursos que serão
necessários para o desenvolvimento futuro (226).
Para responder a esse enorme desafio é importante redefinir objetivos, metas e estratégias
que permitam redirecionar de maneira propositiva
e proativa ideias para um desenvolvimento sustentável que reduzam os fossos entre nações e grupos
sociais, que significará renovar a governança em
todos os níveis de decisão e execução, bem como
incentivar a construção de valores comuns de forma democrática e participativa, de modo a torná-los uma realidade no novo mapa de ação, com uma
visão mais generosa, ampla, inclusiva e pacífica que
possa ser sustentada em longo prazo.
A urgente necessidade de avançar na construção de bens públicos globais comuns a toda a humanidade exigirá que as instâncias internacionais
assumam mais responsabilidades. Esse compromisso possui múltiplas implicações: desde como serão
entendidos e tratados os assuntos relacionados à soberania dos países até a própria reforma do sistema
das Nações Unidas, incluindo uma progressiva convergência temática entre os órgãos de cooperação
multilateral e bilateral, para ajudá-los a melhorar os
níveis de eficiência e eficácia necessários para seu
trabalho.
Esses desafios aplicam-se à saúde. Para avançarmos a modelos mais integrados de saúde, com
benefícios mais sustentáveis, precisamos também
rever estrategicamente a própria arquitetura e o
funcionamento da governança em saúde em todos
seus níveis, desde o local ao nacional e internacional
e vice-versa. É fundamental continuar avançando
na melhoria da eficiência setorial, tratando de reduzir a segmentação e a fragmentação dos serviços,
fortalecer novas propostas multi- e intersetoriais
que permitam reduzir riscos tanto proximais, como
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intermediários e distais. Tais avanços serão conquistados à medida que sejam introduzidos novos – e
mais inclusivos – modelos de governança, com uma
composição multissetorial e com a participação da
sociedade civil, da academia e do setor privado. Esses modelos permitirão criar políticas, programas e
ações mais convergentes e mais bem articulados entre si. A saúde das atuais e futuras gerações depende
disso. Esses são temas de interesse para todos e não
só dos governos.
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