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Necessidade de harmonização dos 
sistemas de saúde entre países 

fronteiriços 

Integração países América do Sul 



  MERCOSUL 

  SGT 11 – Saúde, 1996 (Harmonização da legislação) 
  Comissão de Vigilância em saúde 

  Subcomissão de VE 

  Subcomissão de controle sanitário de PAF 

  Maior avanço nos temas do comércio de bens e produtos de saúde 

  SIS-Fronteiras (2005) – Ministério da Saúde 

  Programa Integrado de Saúde nas Fronteiras – (MS).  

  Objetivo: Fortalecer os sistemas locais de saúde dos municípios 
situados no limite internacional 

  FIOCRUZ 
  Fórum sobre o processo de integração regional e os sistemas de saúde 

no MERCOSUL (ENSP/FIOCRUZ, 2006) que formulou uma agenda de 
pesquisa sobre o tema. 

  Mestrado Profissional em vigilância de saúde nas fronteiras no âmbito da 
nova unidade da Fiocruz Cerrado-Pantanal (2010) 



  Obje%vo:	  

  Impedir	  que	  	  eventos	  (emergências)	  de	  saúde	  pública	  de	  importância	  

internacional	  atravessem	  fronteiras	  

  Doenças	  emergentes	  (SARS,	  gripe	  aviária,	  poliomielite,	  ebola,	  hantaviroses,	  etc)	  

  Acidentes	  com	  agentes	  químicos	  e	  radionucleares	  

  Exige	  capacidade	  local,	  regional	  e	  nacional	  	  para:	  detectar,	  avaliar,	  

no%ficar	  e	  comunicar	  (VE)	  	  

  Desafios:	  

  Capacitar	  as	  equipes	  locais	  nas	  fronteiras	  



  Assimetrias	  

  População	  flutuante	  	  

  mobilidade	  como	  estratégia	  	  superar	  
dificuldades	  e	  aproveitar	  	  oportunidades	  	  

  Dificuldades	  para	  os	  serviços	  de	  saúde	  

  Registros/Informação	  

  Assistência	  e	  Acompanhamento	  	  

  Dimensionamento	  serviços	  

  Planejamento	  das	  ações	  

  Duplicação	  de	  serviços	  e	  infra-‐estrutura	  

  Alta	  incidência	  de	  aEvidades	  ilícitas	  	  

  Tráfico	  e	  contrabando	  inclusive	  medicamentos	  
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  Linha-‐limite	  =	  	  15.716	  km	  

  588	  municípios	  (IBGE,	  2010)	  

  26	  cidades	  gêmeas	  

  3	  capitais	  estaduais	  na	  Faixa	  

  População	  =	  10	  milhões	  de	  hab.	  

67%	  concentrada	  na	  parte	  SUL	  

3 Arcos e 19 sub-regiões 



Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 
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Faixa de fronteira, municípios,  
Hospitais de Alta e Média Complexidade, 2010 

Hospital de Alta Complexidade Hospital de Média Complexidade 

Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 



Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 

n. equipamentos 
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Equipamentos: Mamógrafo, Tomografia computadorizada e 
Ressonância Magnética, por subregião de fronteira 

Mamogr TC REM 



Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 

Equipamentos odontológicos completos Ultrassom 



Faixa de fronteira, municípios, centro de atenção hematológica 
e ou hemoterapia,  2010 

Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 



Organizado por Paulo Peiter, 2011. Fonte: www. datasus.gov.br 
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 Problemas 
•  Saneamento ambiental 
•  Recursos humanos saúde 
•  Atendimento de média e 

alta complexidade (HGuT) 
não tem infectologista 

•  Vigilância em Saúde 
(informação e processo 
trabalho) 

•  Inserção migrantes 
•  Saúde indígena 
•  Uso de drogas e violência 
•  Venda ilegal de 

medicamentos  

  Necessidades da gestão 
•  Política de capacitação 

continuada 
•  Política de fixação dos 

profissionais de saúde 
•  Aproveitamento das 

complementaridades dos três 
países 

•  Montagem de sistema de 
informação integrado em 
vigilância em saúde 



  É preciso adotar uma nova concepção da “Saúde 

nas Fronteiras” que considere as particularidades 

de cada contexto fronteiriço promovendo a saúde 

e a cidadania, o que só pode ser alcançado com a 

participação de todos os segmentos das 

populações destas regiões. 




