Not
a biográfica
Dra. Carissa F. Etienne
Dra. Carissa F. Etienne foi eleita Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana
(RSPA) pelos Estados Membros da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em
19 de setembro de 2012 e dará início ao seu mandato de 5 anos em 1o de fevereiro
de 2013. De março de 2008 a 1o de novembro de 2012, a Dra. Etienne atuou como
Subdiretora geral para os Sistemas e Serviços de Saúde na Organização Mundial da
Saúde em Genebra, Suíça. Antes disso, como subdiretora da RSPA de julho de 2003
a fevereiro de 2008, foi responsável por cinco áreas técnicas, a saber: Sistemas e
Serviços de Saúde; Tecnologia, Assistência de Saúde e Pesquisa; Vigilância Sanitária e Controle de
Doenças; Saúde Familiar e Comunitária, e Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental.

A

Ao exercer os mandatos de trabalho na OMS e OPAS, a Dra. Etienne liderou os esforços para renovar
a atenção primária à saúde e fortalecer os sistemas de saúde baseados na atenção primária,
promovendo a integração das funções e a melhoria do funcionamento dos sistemas de saúde. Também
orientou diretrizes de política para reduzir as desigualdades em saúde e promover a saúde para todos
mediante cobertura universal e uma abordagem centrada na pessoa, integrar a saúde a políticas
públicas mais amplas e promover a liderança inclusiva e participativa em saúde.
A Dra. Etienne, junto com o Diretor Adjunto Geral da OMS, encabeçou a elaboração do Relatório
Mundial de Saúde de 2010 – Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura
universal. O relatório é reconhecido internacionalmente por proporcionar uma agenda de ação para
países em todas as etapas atingirem a meta de cobertura universal com o propósito de acelerar o
progresso de maneira sustentável, incluindo também propostas sobre como a comunidade internacional
pode apoiar melhor os esforços para atingir a cobertura universal e melhorar os resultados em saúde.
A Dra. Etienne também teve papel de liderança na agenda global da OMS, respaldando o acesso
universal a produtos médicos seguros e eficazes e a formulação de um código de conduta global para
o recrutamento internacional de profissionais da saúde. Ela também presidiu a iniciativa Parceria
Internacional para a Saúde (IHP+) que visa obter o compromisso de parceiros que possibilite o trabalho
conjunto e a implementação dos princípios internacionais para ajuda humanitária eficaz e cooperação
de desenvolvimento no setor da saúde.
Na Dominica, o seu país natal, a Dra. Etienne iniciou a carreira como médica no Hospital Princess
Margaret, ocupando posteriormente o cargo de diretora médica desta instituição. Também atuou
em outras funções de alto nível na Dominica, como coordenadora do Programa Nacional de Aids,
coordenadora de Resposta a Desastres do Ministério da Saúde, presidente do Comitê Nacional de Aids
e diretora de Serviços de Atenção Primária à Saúde.
A Dra. Etienne se graduou como médica (Diploma de Medicina e Diploma de Cirurgia) pela Universidade
das Índias Ocidentais, na Jamaica, e obteve o título de mestre em Saúde Comunitária em países em
desenvolvimento pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, na Universidade de Londres.

