
 
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
Brasília, Brasil 

Outubro de 2013 
 

Comissão de Saúde e Proteção Social 
 

Declaração sobre os efeitos negativos do bloqueio  
na saúde do povo cubano 

 

Considerando que o direito à saúde é um direito humano fundamental para todos os povos 
das Américas; 
 
Ratificando a resolução 66/114, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, de 
25 de outubro de 2011, que propõe a necessidade de se levantar o bloqueio econômico, 
comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos; 
 
Nós, parlamentares das Américas, reunidos em Havana (Cuba), em 27 e 28 de outubro de 
2011, por ocasião da Reunião de trabalho da Comissão de Saúde e Proteção Social da 
Confederação Parlamentar das Américas: 
 
Deploramos especialmente os efeitos negativos do bloqueio, que limitam o direito à saúde, e 
que são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização 
Panamericana da Saúde1: 
 
- Aumento dos custos e dificuldade de abastecimento para comprar medicamentos, reativos, 

peças de reposto para o material de diagnóstico e de tratamento, instrumentos médicos e 
cirúrgicos, os quais dificultam o acesso aos cuidados de saúde das pessoas e implica que o 
Estado cubano tenha que incrementar as despesas para garantir a assistência gratuita a 
todos os cidadãos; 

 
- Encarecimento dos artigos sanitários de uso quotidiano e dificuldades para sua aquisição, o 

qual afeta o progresso da saúde pública; 
 
- Dilação dos progressos em matéria de saúde pública, devido à privação, em reiteradas 

ocasiões, de acesso aos empréstimos e doações de instituições financeiras e internacionais, 
bem como às contribuições da sociedade civil; 

 
-  Limitação de intercâmbios científicos e de atividades de investigação no campo médico com 

outros países porque é extraterritorial e transgride os princípios que regem as relações 
internacionais e viola numerosas resoluções das Nações Unidas e de outros organismos 
internacionais; 

 

Recomendamos a adoção desta declaração pela COPA durante a XII Assembleia Geral, que 
se leva a cabo em outubro de 2013, em Brasília, Brasil.  

Adotada pela Assembléia Geral da COPA, no dia 16 de outubro de 2013, em Brasília, Brasil 

                                                 
1
 Contribuição da Organização Mundial da Saúde e da Organização Panamericana da Saúde no Relatório do 

Secretario Geral da ONU sobre a aplicação da resolução 65/6, acerca da necessidade de levantar o bloqueio 

econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos, 16 de agosto de 2011, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/114&referer=/english/&Lang=F.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/114&referer=/english/&Lang=F

