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A Região das Américas, junto com o restante do mundo, vem sendo preparada
para enfrentar os grandes desafios impostos pela agenda de desenvolvimento
sustentável pós-2015. Em meio aos 17 objetivos dessa agenda, destacam-se a
saúde e o bem-estar, a redução da desigualdade e a ação sobre uma ampla
gama de determinantes sociais e ambientais da saúde (1). Entre as muitas
lições extraídas no caminho até a conquista — esquiva, em alguns casos — dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, cumpre destacar uma premissa
fundamental nestes tempos de mudança: a primazia do princípio da igualdade
como imperativo ético para nortear, embasar e definir as prioridades da
ação política em matéria de saúde e bem-estar. Enraizado no movimento
Saúde para Todos e no legado de Alma Ata, o princípio da igualdade deve
continuar a inspirar a essência da universalidade e inclusão social exigida para
implementar a agenda mundial e regional pós-2015, eliminar as desigualdades
sociais em saúde e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Se a missão da saúde pública consiste em satisfazer plenamente os
interesses da sociedade ao assegurar as condições por meio das quais as pessoas
podem ser saudáveis (2), então essa missão — nossa missão — deve ser orientada,
primordialmente, com o intuito de mitigar as profundas e ubíquas desigualdades
sociais, econômicas e ambientais que perpetuam um mundo de desigualdades
arbitrárias e injustas nas oportunidades dos cidadãos de gozar plenamente uma
vida saudável, digna e gratificante. Hoje sabemos, graças aos estudos e evidências expressas no Relatório Final da Comissão da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre os Determinantes Sociais da Saúde (3), que a redução e, em última
análise, erradicação das desigualdades em saúde só pode ser alcançada por meio
da ação sobre os determinantes sociais da saúde. E hoje, também sabemos que
essa ação sobre tais determinantes implica, fundamentalmente, o compromisso,
por um lado, com a concretização progressiva da universalização da saúde (isto
é, o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde) e, por outro, conforme reza a Declaração Política do Rio (4), com a adoção de um enfoque integral
de governo e sociedade: o enfoque da saúde em todas as políticas. A Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS) e seus Estados Membros têm sido pioneiros na
adoção, de forma clara e resoluta, desses compromissos regionais com a recente
aprovação de dois documentos fundamentais para tanto: a Estratégia para o
Acesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal de Saúde e o Plano de Ação
sobre a Saúde em Todas as Políticas (5, 6).
Uma questão crucial nesses esforços estratégicos regionais para promover a igualdade na saúde no âmbito do desenvolvimento sustentável é a de
avaliá-la de forma explícita e sistemática. Isso implica uma transição do axiológico para o operacional: abraçar a tarefa de demonstrar objetivamente os avanços rumo à igualdade na saúde. Nessa transição necessária, uma base sólida de
evidências empíricas respalda as recomendações conceituais, metodológicas e
instrumentais que permitem avaliar a igualdade na saúde (ou a sua falta) a partir da observação sistemática e da mensuração, sem vieses, das desigualdades na
saúde em grupos ou gradientes sociais da população (7, 8). Assim, é prioridade
para a OPAS e seus Estados Membros construir e fortalecer as capacidades
institucionais para monitorar as desigualdades sociais em saúde: um sistema de
inteligência sanitária que informe e examine as políticas e intervenções voltadas
para a igualdade em saúde e, com isso, avalie o impacto da ação política sobre
os determinantes sociais da saúde e da defesa da saúde em todas as políticas.
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É justamente sob o lema de ajudar a comandar as evidências — como
tem recomendado a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde — que
a Revista Pan-Americana de Saúde Pública lança, com este número, a publicação
de uma Série Temática sobre Igualdade em Saúde e Desenvolvimento
Sustentável, um esforço técnico multidisciplinar que nasce do programa
especial da OPAS de mesmo nome. Neste e nos números subsequentes da
Revista, será apresentado um conjunto de artigos de pesquisa originais e
revistos por pareceristas que contribui tanto para a produção de conhecimento
generalizável sobre aspectos cardinais da temática em questão, como para
a consolidação da base empírica que sustenta a construção de capacidades
institucionais para abordar a igualdade em saúde como dimensão-chave do
desenvolvimento sustentável no cenário regional. Assim, por exemplo, a Série
começa com o estudo de Restrepo et al. do Centro Internacional de Equidade
em Saúde da Universidade Federal de Pelotas, Brasil, em que apresentam
o estado atual da desigualdade na saúde reprodutiva, materna e infantil
na América Latina e Caribe, a partir detalhada análise dos microdados de
pesquisas padronizadas disponíveis (9). Esse artigo é muito oportuno, pois
complementa esplendidamente o recente relatório mundial da OMS sobre a
situação da desigualdade (10) e serve aos propósitos do movimento regional
uma Promessa Renovada para as Américas (11, 12).
A Série também presta particular atenção à conjuntura e aos
contextos histórico-sociais da Região das Américas e ilustra dimensões
localmente relevantes para inserir a perspectiva de igualdade na saúde e
no desenvolvimento sustentável. O estudo de Castro et al. (13) aborda a
perspectiva da etnia, e o trabalho de Haeberer et al. (14), a do gênero na
geração de desigualdades no acesso à saúde e a situação da saúde na Região,
respectivamente; o estudo de Munayco et al. (15) documenta a magnitude
e a tendência das desigualdades sociais na incidência da tuberculose,
inculcando a necessidade de abordar seus determinantes sociais na estratégia
de controle; já o artigo de Mujica et al. (16) ilustra de maneira sistemática e
inovadora a extensão das desigualdades em saúde entre os países da Região
(e dentro deles) segundo gradientes populacionais definidos de acordo com
a cobertura do acesso a serviços de água e saneamento, sublinhando o papel
dos determinantes ambientais na saúde populacional; por último, o estudo de
Ferrelli (17), destaca de modo persuasivo a inextricável relação entre coesão
social e igualdade em saúde nas aspirações a mudanças sociais.
Por fim, cumpre destacar que a Série sobre Igualdade em Saúde e
Desenvolvimento Sustentável que começa neste número também oferece,
traduzido ao espanhol com a generosa permissão dos respectivos editores,
um seleto conjunto de artigos de elevado mérito científico e relevância
prática publicados originalmente em inglês em revistas de grande impacto.
O importante artigo de Hosseinpoor et al., da OMS e Fundação Rockefeller
(18), sobre a necessidade do monitoramento orientado para a igualdade em
saúde no contexto da cobertura universal de saúde, incluído neste número,
é um exemplo. Outros exemplos são o artigo de Andrews et al. (19) sobre as
razões e as vantagens de concentrar, preferencialmente, as ações de controle da
tuberculose nos grupos populacionais mais desfavorecidos economicamente e
o artigo reflexivo de Arcaya et al., da Universidade de Harvard (20), sobre as
definições, conceitos e teorias subjacentes à noção de desigualdade em saúde.
A Série complementa outros artigos científicos excepcionais
publicados anteriormente na Revista (21–24) que documentam experiências
nacionais recentes de êxito na implementação de políticas de inclusão
social e mecanismos de proteção social nas Américas, exemplos fortes
de respostas eficazes para reduzir desigualdades sociais e levar à frente
o enfoque do direito à saúde. Esta Série representará uma contribuição
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substancial para a convicção de que, nas Américas, no nosso caminho rumo
à saúde e ao desenvolvimento sustentável, não estamos alheios à igualdade.
Naturalmente, para além da Série e mantendo a fidelidade à sua linha
editorial, a Revista continuará promovendo a publicação de contribuições
científicas originais de alta qualidade que priorizem a temática relativa à
igualdade em saúde e desenvolvimento sustentável, instruam sobre as boas
práticas e as lições extraídas nos cenários regional e mundial, e contribuam
para a institucionalização das capacidades locais para abordar a igualdade em
saúde, esse mandato fundamental para o desenvolvimento sustentável, esse
requisito essencial para conseguir satisfazer plenamente a missão coletiva de
assegurar as condições por meio das quais as pessoas hão de alcançar o gozo
pleno do estado de completo bem-estar físico, mental e social.
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