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A saúde é tema predominante na 
agenda de cooperação técnica inter-
nacional nos âmbitos multilateral e 
bilateral. O Brasil, pela exitosa e di-
nâmica parceria desenvolvida entre 
o Ministério das Relações Exteriores 
e o Ministério da Saúde, é um dos 
principais difusores da cooperação 
técnica em saúde no mundo em de-
senvolvimento. Contribui para isso, 
não apenas a tradição e a reconhe-
cida experiência de instituições de 
excelência mundial, caso da Funda-
ção Oswaldo Cruz, como também 
os programas nacionais desenvolvi-
dos pelo Ministério da Saúde, dos 
quais tornou-se referência mundial 
o Programa DST/AIDS, já imple-
mentado em países da África e Amé-
rica Latina. 

Por meio da cooperação técnica 
com Organismos Internacionais e 
países desenvolvidos, essa parceria 
proporcionou a modernização das 
instituições de saúde brasileiras, que 
hoje estão habilitadas a transferir a 
metodologia adquirida às institui-
ções dos países em desenvolvimen-
to. Tal é a importância dessa parce-
ria, que foi assinado, entre o MRE e 
o MS, em junho de 2005, Protocolo 
de Intenções com vistas a atender às 
crescentes demandas de cooperação 
horizontal apresentadas pelos países 
beneficiários. 

A cooperação horizontal promo-
vida pelo MS permite ao Brasil de-
senvolver no continente africano e na 
América Latina ações nas seguintes 
áreas: Malária, HIV/AIDS, Sistema 
Único de Saúde, Nutrição, Bancos 
de Leite Humano, Vigilância Am-
biental em Saúde, Vigilância Epide-
miológica, Geminação de Hospitais, 
Fármacos e Imunobiológicos. 

Cooperação
TéCniCa
Brasileira 
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www.abc.gov.br

2 publicação da agência brasileira de cooperação | março 2007ViaABC

Em quase todos os países, os ministérios 
da saúde, ou a entidade responsável pela 
saúde pública, têm uma particularidade, 
quase óbvia: a de ocupar-se da saúde das 
populações adscritas aos seus respectivos 
territórios nacionais. São, portanto, estru-
turas político-administrativas voltadas para 
dentro dos países. Assim, por exemplo, as 
atividades de promoção, de assistência e 
de recuperação da saúde, que são desti-
nadas às populações dos próprios países. 
Carecem, nesse sentido, de janelas para o 
mundo pelas quais se abrem perspectivas 
externas e se oferecem oportunidades de 
projeção. 

A participação desses ministérios nos 
trabalhos da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), sucessora do antigo Es-
critório Sanitário Internacional (o primei-
ro foro multilateral de saúde), ou nos da 
Organização Mundial da Saúde, permite, 
é verdade, uma interação entre as autori-
dades sanitárias, o que poderia sugerir a 
existência de uma janela para o  mundo. 
Essa janela é, no entanto, uma via de mão 
única: permite a percepção da perspectiva 
de fora para dentro, mas não a possibilida-
de de projeção de dentro para fora.

Com efeito, a essência dos trabalhos 
desenvolvidos naqueles foros especializa-
dos refere-se à adoção de recomendações, 
com vistas à sua aplicação nos países. A 
percepção da perspectiva externa sugere, 
então, um arranjo ou um rearranjo inter-
no. A janela se abre, neste caso, de fora 
para dentro e não permite uma projeção de 
dentro para fora. Na prática, os ministérios 
da saúde, enquanto entidades político-ad-
ministrativas não tinham estruturas para se 
projetarem no plano externo. Essa ao me-
nos era a situação até recentemente. 

Tudo, no entanto, muda. A possibili-
dade de disseminação internacional de 
doenças emergentes ou re-emergentes com 
conseqüências de impacto e dimensões 
desconhecidas, a necessidade de aumentar 
e organizar a ajuda humanitária num mun-
do em que a globalização alcança as cons-
ciências individuais e coletivas; a urgência 
política de tentar salvar compromissos in-
ternacionais, entre os quais ocupam posi-
ção central as metas de desenvolvimento 

do milênio; a necessidade de resolver o 
conflito saúde/comércio, que se manifes-
ta de maneira mais visível nas restrições 
levantadas pelo regime de propriedade in-
telectual ao acesso de medicamentos, vaci-
nas e processos diagnósticos – todas essas 
coisas novas reclamam um tipo distinto de 
ação, que seria disciplinada pelo que vem 
sendo chamado “health diplomacy”, ou di-
plomacia na área da saúde.

A ocorrência de ação diplomática na 
área da saúde talvez não seja nova. Exem-
plos, tais como a negociação e adoção da 
primeira versão do Regulamento Sanitário 
Internacional, de 1951, a utilização da saú-
de como instrumento da paz, iniciativa da 
década de oitenta levada a efeito na Amé-
rica Central pelo então Diretor da OPAS, 
Doutor Carlyle Guerra de Macedo, podem 
ser arroladas como ações de diplomacia na 
área da saúde. São, contudo, como talvez 
outros, casos isolados, não-estruturados 
por uma política programática, pela qual 
se desenvolve plenamente e de maneira 
orgânica todas as possibilidades de uma 
diplomacia na área da saúde. 

Os elementos de uma tal política são, 
essencialmente, o discurso, de natureza 
“anunciativa”, e a ação concreta realiza-
da por meio da cooperação. O discurso 
“anunciativo” que não vem acompanhado 
por uma ação é vazio. A ação que não vem 
anunciada por um discurso é cega. 

Este número do Boletim da ABC, todo 
ele dedicado à saúde, é uma oportunida-
de para ressaltar alguns aspectos concre-
tos do convívio entre diplomacia e saúde. 
O Boletim reúne material da cooperação 
ofertada pelo Ministério da Saúde a países 
das regiões das Américas e da África; da 
cooperação prestada àquelas duas regiões, 
pela Fundação Oswaldo Cruz; da Ajuda 
Humanitária; a que segue à implementa-
ção da Convenção-Quadro para o Contro-
le do Tabaco e, naturalmente, a que resul-
ta do próprio programa de HIV/AIDS em 
países em desenvolvimento. O Boletim, 
ademais, traz informações sobre o Regu-
lamento Sanitário Internacional, tendo 
em conta a atualidade do tema à luz da 
preocupação mundial com a eventualida-
de de uma pandemia. 

Este número do  
Boletim da ABC, todo  
ele dedicado à saúde,  
é uma oportunidade para 
ressaltar alguns aspectos 
concretos do convívio 
entre diplomacia e saúde. 

A parceria entre o Itamaraty 
e o Ministério da Saúde

Foto: O Ministro de Estado da Saúde, Agenor Álvares, e o  
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador 
Celso Amorim, no evento de descerramento de placa alusiva 
à instalação do MRE no Ministério da Saúde, no período de 
1960 a 1964. Foto: Gustavo Magalhães (AIG / MRE)
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A cooperação técnica  
desenvolvida pelo MS

O Ministério da Saúde vem, ao longo dos 
tempos, aperfeiçoando a sua atuação no 
cenário nacional por meio do desenvolvi-
mento de ações voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida dos brasileiros, for-
talecendo os serviços de saúde oferecidos 
e a infra-estrutura do Sistema Único de 
Saúde.

O desenvolvimento dessas ações visa à 
prevenção de agravos e a atenção à saúde, 
o que leva o Ministério da Saúde a criar 
programas de grande impacto nas Políticas 
Nacionais e diminuir o número de atendi-
mentos e tratamentos, aumentando a quali-
dade dos serviços oferecidos e gerando uma 
economia de recursos, o que repercute no 
cenário internacional, sendo os programas 
reconhecidos por sua excelência.

O Ministério da Saúde tem sido solici-
tado a cooperar internacionalmente tanto 
no âmbito Norte – Sul como no Sul – Sul, 
sendo que a maior parte desta cooperação 
é horizontal, sendo prestada em maior es-
cala a cooperação técnica e, em menor es-
cala, a cooperação científica e tecnológica, 
podendo ser dito que o Ministério costuma 
receber mais do que prestar.

As ações internacionais do Ministério 
da Saúde são coordenadas pela Assessoria 
de Assuntos Internacionais, com vistas a 
um melhor aproveitamento dessas ações no 
cenário internacional. Tem como objetivo 
conciliar de maneira harmônica as Políti-
cas Nacionais de Saúde e a Política Exter-
na Nacional, e assim evitar a dispersão de 
esforços técnicos.

A Assessoria de Assuntos Internacionais 
do Ministério da Saúde encara a coopera-
ção técnica como um importante instru-
mento de promoção das relações externas, 
bem como de apoio ao seu desenvolvimen-
to. É por meio dos programas e projetos de 
cooperação técnica que o Brasil transfere, 
não comercialmente, experiências e co-
nhecimentos bem sucedidos e de caráter 
técnico para outros países. Os projetos de 
cooperação técnica não prevêem a transfe-

rência de recursos financeiros, abrangem 
apenas atividades de consultoria, formação 
de técnicos e multiplicadores, treinamento 
e transferência de tecnologia/conhecimen-
to e, em casos específicos, pode haver a 
aquisição de equipamentos. 

O repasse desses conhecimentos se dá, 
bilateralmente, por meio de projetos e tra-
balhos conjuntos, entre duas ou mais insti-
tuições executoras de dois países parceiros. 
Por triangulação, com o apoio, geralmente 
financeiro, de uma Agência de Coopera-
ção estrangeira, cabendo ao Brasil a exe-
cução em outro país da cooperação espe-
cifica. Ou ainda, por meio da cooperação 
entre um organismo internacional e uma 
ou mais instituições nacionais, no caso da 
cooperação multilateral.

As demandas de cooperação recebidas 
pelo Ministério da Saúde variam de acordo 
com a área geográfica e com as necessida-
des de cada país, tanto que, para facilitar a 
logística, a Assessoria Internacional é divi-
da por temas e por áreas geográficas.

Desta maneira, as principais deman-
das têm se dado principalmente em áreas 
consideradas de experiência comprova-
da do Ministério da Saúde do Brasil, tais 
como Malária, HIV/AIDS, Sistema Único 
de Saúde, Nutrição, Bancos de Leite Hu-
mano, Vigilância Ambiental em Saúde, 
Vigilância Epidemiológica, Geminação de 
Hospitais, Fármacos e Imunobiológicos. O 
Ministério da Saúde recebe, ainda, deman-
das em outras áreas, além das menciona-
das, como Saúde Mental, Saúde Indígena, 
Gestão Participativa, Bancos de Sangue, 
Cirurgias cardíacas, Tratamento de Quei-
mados, entre outras.

Os países com os quais o Ministério da 
Saúde têm cooperado ultimamente são: 
Angola, Argentina, Arábia Saudita, Cabo 
Verde, Cameroun, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Guiné-Bissau, Haiti, Honduras, Is-
rael, Líbano, Moçambique, Namíbia, Ni-
géria, Panamá, Peru, Quênia, República 
Dominicana, Uruguai e Venezuela.  

As principais demandas 
têm se dado principalmente 
em áreas consideradas de 
experiência comprovada 
do Ministério da Saúde do 
Brasil, tais como Malária, 
Sistema Único de Saúde, 
HIV/AIDS, Nutrição, 
Bancos de Leite Humano, 
Vigilância Ambiental 
em Saúde, Vigilância 
Epidemiológica, Geminação 
de Hospitais, Fármacos e 
Imunobiológicos. 
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malária 
Controle do vetor e prevenção da enfer-
midade, detecção e diagnóstico de casos, 
controle de qualidade de diagnósticos e 
tratamentos efetivos.

HiV/aids 
Capacitação em ações de prevenção, 
diagnóstico e assistência, apoio ao fortale-
cimento dos programas nacionais de DST/
AIDS, aos direitos humanos, intercâmbio 
em sistemas de informação e apoio à bus-
ca de tratamento universal à população 
afetada.

sistema único de saúde 
Apoio à descentralização dos serviços de 
saúde em outros países e utilização do 
SUS como modelo de sistema de saúde a 
ser implementado.

nutrição 
Fortalecimento das ações de alimentação 
e nutrição por meio da implementação de 
políticas na área, formulação e implemen-
tação de ações de prevenção e controle das 
carências nutricionais (desnutrição, hipo-
vitaminose A, anemia ferropriva e bócio 
endêmico).

Principais áreas da 
cooperação prestada:

Bancos de leite Humano (BLH)
Diminuição das condições adversas de 
saúde de grupos populacionais estratégicos 
e em situações especiais de agravo, parti-
cularmente para recém nascidos de baixo 
peso, com forte impacto para o cumpri-
mento dos objetivos do milênio, no que diz 
respeito à redução da mortalidade infantil 
com ênfase para o componente neonatal; 
elaboração de uma política de aleitamento 
materno e BLH; desenvolvimento de um 
sistema de informação em BLH.

Vigilância ambiental em saúde 
Vigilância, tratamento, controle e moni-
toramento da qualidade da água, manejo 
de resíduos sólidos, manejo de substâncias 
químicas e resíduos contaminantes, pro-
gramas de melhoria sanitária domiciliar.

Vigilância epidemiológica 
Protocolo de patologias para o controle de 
agravos compulsórios, capacitações téc-
nicas em resposta rápida para o controle 
de surtos e epidemias, de acordo com o 
Centro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde, Sistema Nacional 
de Notificação de Agravos e Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica, 
Fortalecimento de Programas de Imuniza-
ções, entre outras.

Geminação de Hospitais 
Localização de um hospital irmão no 
Brasil que pode apoiar instituição estran-
geira em gestão hospitalar, prontuário 
eletrônico, intercâmbio de especialistas e 
fortalecimento institucional.

Fármacos e imunobiológicos 
Transferência de tecnologia.
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Desenho: Dawn Hudson / www.sxc.hu
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Cooperação em saúde com os Países  
de Língua Portuguesa da África (PALoP)

Os países de língua oficial portuguesa da 
África (PALOP), de independência recente, 
alguns assolados por guerras civis, ainda não 
acumularam nem condições, nem experi-
ência suficientes para promover uma sig-
nificativa melhoria das condições de saúde 
de suas populações. Persistem situações de 
disparidades demográficas devidas a gran-
des deslocamentos populacionais, sérios 
problemas de educação, saneamento básico 
e infra-estrutura, além de inadequação na 
gestão do sistema e dos serviços de saúde.

A insuficiência de recursos para a saú-
de e, particularmente, as dificuldades para 
a formação e manutenção, nos serviços pú-
blicos, de quantitativo de pessoal adequado 
e com a qualificação necessária, impuse-
ram, de um lado, a dependência em rela-
ção a assessores especializados de outras 
nacionalidades e, de outro, a ampla utiliza-
ção de pessoal com formação elementar ou 
técnica, sendo os quadros nacionais mais 
qualificados direcionados apenas para os 
cargos de nível central.

Em decorrência da perda de inserção 
territorial e de identidade cultural, desem-
prego, mobilidade demográfica, desnutri-
ção e ausência de vigilância alimentar, de 
seguridade social e de saneamento básico, 
foram gerados níveis críticos de exclusão so-
cial e houve ampliação da transmissão dos 
parasitas da malária, cólera, meningite me-
ningocócica, hepatite, tuberculose, além 
do risco potencial de multiplicação, nesse 
circuito urbano-rural, de vírus de grande 
letalidade, como os da AIDS, febre amare-
la, Ebola, Marburg e outros arbovírus, com 
resultados sanitários catastróficos.

A FIOCRUZ foi convidada pelo Itama-
raty para colaborar com a política externa 
para os PALOP na área da saúde, e aceitou 
o desafio.

primeira etapa 
Os problemas anteriormente relacionados 
foram ressaltados tanto pelos representan-
tes à Reunião de Ministros da Saúde dos 
PALOP, realizada no Rio de Janeiro, em 
199�, como pela missão brasileira aos PA-
LOP, em 1997 e, ainda, reiterada na “Ofici-
na de Trabalho sobre Cooperação Técnica 
para o Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos em Saúde entre a FIOCRUZ e os 
PALOP”, em maio de 2000.

Com base em tais considerações, a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
vem desenvolvendo um crescente esforço 
de cooperação técnica com os PALOP, 
que incluiu, com apoio inicial da Coope-
ração Japonesa (JICA) e, posteriormente, 
da CPLP, a realização de treinamento, no 
Brasil, de profissionais daqueles países em 
áreas prioritárias da saúde pública  e or-
ganização, em Angola e Moçambique, de 
sessões de planejamento e orientação pe-
dagógica para a preparação local de cursos 
de pós-graduação na área de saúde pública. 
Com isto, de 25 alunos africanos recebidos 
na Fiocruz na década de 90, passou-se a 
1�1 nos primeiros cinco anos da década 
atual. Nesse período, entre 1995 e 2005, fo-
ram aplicados recursos da ordem de  US$ 
600 mil, recursos próprios do orçamento 
da FIOCRUZ.

segunda etapa
A partir de 2005, passou-se à etapa de 
consolidação dessa cooperação, através de 
ações de estruturação sustentável das Insti-
tuições nos países africanos, que poderão 
assumir, em definitivo, a continuidade 
das atividades prioritárias, tanto de treina-
mento de pessoal como de atendimento a 
necessidades básicas no campo da saúde 
pública, que inclui os seguintes projetos:

A Fiocruz foi convidada 
pelo Itamaraty para 
colaborar com a política 
externa para os PALOP 
na área da saúde.
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Projeto CPLP 2000 - Está em fase final a 
colaboração do Brasil para a complemen-
tação da orientação pedagógica, tanto a 
nível central em Angola e Moçambique, 
como nos núcleos regionais de Guiné Bis-
sau, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, para 
acompanhamento do processo de educa-
ção à distância dos técnicos de nível médio 
desses países.

Apoio à constituição da Escola Nacional de 
Saúde Pública de Angola (ENSPA) e realiza-
ção do Curso de Mestrado em Saúde Públi-
ca (CMSP) - A estruturação da ENSPA vem 
sendo planejada por grupos da FIOCRUZ 
e do MS de Angola para implantação em 
2007. O projeto inaugural e estruturante 
da Escola será a realização do primeiro 
Mestrado em Saúde Pública do país, com 
professores da FIOCRUZ que se desloca-
rão para Angola, em módulos regulares. 
O curso será complementado com estágio 
de � meses na ENSP, no Rio de Janeiro, 
para a elaboração final das teses. Os 25 a 
�0 professores formados serão os primeiros 
docentes da ENSPA, o que garantirá a con-
tinuidade dos programas de formação, por-
tanto com recursos nacionais angolanos.

A Escola e o próprio Curso poderão re-
ceber alunos de Guiné Bissau, Cabo Verde 
e São Tomé e Príncipe, que não têm ain-
da condições para montar suas Escolas de 
Saúde Pública.

A CAPES/MEC já assegurou recursos, 
da ordem de R$ 600 mil, para financiar 
parcialmente as viagens e estadias dos pro-
fessores, sendo necessário o aporte de re-
cursos complementares por parte da ABC, 
o que está em negociação.

Projeto ANGOLA/PASS-EU, 2006-2007
Estudo prospectivo da área de formação de 
pessoal auxiliar, em realização desde se-
tembro de 2006 pela Escola Politécnica da 
FIOCRUZ, com a possibilidade de apoio 
posterior para desenvolvimento das Unida-
des Técnicas já existentes no país. Existe 
interesse de participação financeira e téc-
nica da União Européia.

Curso de Mestrado Profissional em Ciên-
cias Biomédicas, com ênfase em Labora-
tórios de Saúde Pública - Este Mestrado é 
instrumento fundamental para o desenvol-
vimento do Instituto de Saúde Pública de 
Moçambique. Será realizado com o apoio 
do Instituto Oswaldo Cruz da FIOCRUZ 
em 2007-2008. O orçamento previsto é de 

R$ 800 mil e está em negociação com a  
CAPES, necessitando também apoio da 
ABC (R$ 100 mil) para missões preparató-
rias e capacitação de docentes de Moçam-
bique. O Curso poderá receber alunos de 
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e São 
Tomé e Príncipe.

Criação da Escola Nacional de Saúde Pública 
de Moçambique, apoio às graduações exis-
tentes na área da saúde (medicina, farmácia 
e enfermagem) e criação do curso de odon-
tologia - Com apoio da CAPES/MEC e de-
senvolvido pela parceria entre FIOCRUZ, 
Universidade Federal da Bahia e UNIRIO. 
Esta tem sido uma demanda colocada pe-
las autoridades sanitárias e educacionais de  
Moçambique. Uma missão especial esta-
rá definindo mais precisamente o projeto 
com as autoridades de Moçambique e as 
entidades envolvidas no final de feverei-
ro de 2007. O projeto da Escola Nacional 
de Saúde de Moçambique tem proposta e 
projeto similar ao que já foi descrito para a 
cooperação com Angola, inclusive quanto 
a receber alunos de Guiné Bissau, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe.

Doutoramentos e mestrados da FIOCRUZ 
no Brasil - A Fiocruz tem um dos maiores 
programas de ensino pós-graduado em saú-
de do país . São cerca de �00 vagas anuais 
para Mestrados e 150 vagas anuais para 
Doutorados, que recebem alunos do exte-
rior, segundo as regras da CAPES/MEC e 
do próprio MRE.  Os cursos são gratuitos, 
vale dizer que seus custos são assumidos 
pelo orçamento da própria Fundação. Os 
países da América do Sul têm prioridade 
na ocupação das vagas destinadas a alunos 
estrangeiros. Portanto, os cursos de pós-
gradução que a Fiocruz oferecerá no pró-
prio país parceiro na cooperação terão uma 
complementação natural com os cursos 
oferecidos pela Instituição aqui no Brasil.

Cooperação técnica para o desenvolvimen-
to dos Institutos de Saúde (INS) da CPLP 
Planejamento conjunto da cooperação téc-
nica internacional entre os INS dos países 
da CPLP. Os INS são as estruturas do se-
tor de saúde responsáveis pela geração de 
evidências para a tomada de decisão em 
políticas públicas de gestão dos sistemas e 
serviços de saúde e para o controle de do-
enças. Reunião realizada em Lisboa, em 
novembro último, foi apoiada e totalmen-
te financiada pela International Associa-

tion of National Public Health Institutes 
(IANPHI), resultando na constituição da 
Rede dos INS da CPLP , entre outras im-
portantes iniciativas.

As prioridades são o apoio aos Institutos 
existentes (Moçambique e Angola) e a cria-
ção de um novo Instituto na Guiné Bissau. 
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde ainda 
não definiram suas estratégias a respeito.

A Rede será apoiada com recursos da 
Gates Foundation, através da IANPHI, bem 
como pelo Projeto e-português, da OMS, 
mas outros recursos deverão ser identifica-
dos para possibilitar o desenvolvimento de 
todos os projetos programados, incluindo 
muitas das iniciativas relatadas abaixo.

Resultados esperados - A implementação 
desses projetos permitirá, até o final da dé-
cada atual, assegurar significativa melho-
ria nas condições de funcionamento dos 
sistemas de saúde nos países africanos de 
língua portuguesa, com resultados muito 
positivos para a saúde de suas populações.
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o Brasil e o combate  
internacional contra a AIDS 

Pedro Chequer1 / Mariangela Simao2

a resposta nacional
O aparecimento de uma nova doença no 
inicio da década de 80  gerou uma série de 
mudanças nas estruturas de saúde publica 
em todo o mundo; a revisão de praticas mé-
dicas, a revisita às normas de precauções 
universais no ambiente sanitário, a busca 
continuada de novas linhas de investigação 
e pesquisa, a concepção e desenvolvimen-
to de novas formas e estratégias globais de 
financiamento do setor público, entre ou-
tros, foram eventos que se inseriram ao co-
tidiano de pesquisadores, profissionais de 
saúde, formuladores de políticas públicas, 
legisladores e líderes políticos mundiais. 

Nenhum agravo a saúde apresentou 
avanços de modo tão rápido no que concer-
ne a sua identificação etiológica, modos de 
transmissão, métodos de prevenção, diag-
nóstico e compreensão de sua patogênese, 
como a AIDS. 

A adequada e imediata implementação 
do método epidemiológico, como instru-
mento e ferramenta essencial a compreen-
são do novo fenômeno nosológico, justifica 
em parte a rapidez e segurança com que 
respostas estratégicas foram formuladas e 
a partir das quais se construíram os fun-
damentos de controle no campo da saúde 
pública. Entretanto, apesar desse caráter 
ímpar e singular, o marco referencial mais 
sólido que profundas mudanças trouxe à 
prática da saúde pública, como um reviver 
de boas práticas, resgatando a essência de 
sua abordagem, foi a participação comuni-
tária. 

Ainda que de modo diverso e em di-
ferentes níveis, a sociedade civil em todo 
o mundo, se mobilizou e se envolveu no 
processo de resposta. Nesse aspecto, a ex-
periência brasileira é ímpar, de uma rique-
za imensurável. Em nenhum outro pais, 
entretanto, há registro que corresponda a 
experiência brasileira nessa área. 

Após momentos iniciais de relutância 
e dúvidas quanto à caracterização do novo 
“problema enquanto problema de saúde pú-
blica” em sua concepção clássica de mag-
nitude, transcendência e vulnerabilidade,  
parâmetros de relevância para tomada de 
decisão de caráter político, em virtude da 
movimentação de setores da sociedade 
que já demandavam o estabelecimento de 
ações imediatas e enérgicas, o Governo Fe-
deral, a partir de 1986, dá os primeiros pas-
sos para a normatização técnica, a criação 
de estruturas e corpo funcional com vistas 
ao estabelecimento da resposta a nova de-
manda.  

A concertacão entre governo e socie-
dade, num processo muitas vezes confliti-
vo, mas sempre em comunhão quanto aos 
objetivos finalísticos, gerou em nosso país 
uma prática onde o exercício dos direitos 
de cidadania e os compromissos do Esta-
do se convergem com vistas ao alcance do 
bem comum. Este processo encontra-se 
em consonância com os princípios estabe-
lecidos na Constituição Brasileira e reflete 
normas e princípios que regem o Sistema 
Único de Saúde, onde o controle e a parti-
cipação social são aspectos indispensáveis 

A concertacão entre go-
verno e sociedade, num 
processo muitas vezes 
conflitivo mas sempre em 
comunhão quanto aos ob-
jetivos finalísticos, gerou 
em nosso país uma prá-
tica onde o exercício dos 
direitos de cidadania e os 
compromissos do Estado se 
convergem com vistas ao 
alcance do bem comum.
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e inalienáveis do modus operandi do Siste-
ma Público. 

O princípio constitucional da saúde, 
como um direito de cada cidadão e dever 
do Estado, tem sido, no campo da AIDS, o 
exemplo mais concreto de implementação 
de normas constitucionais na área de saú-
de. Por outro lado, esse processo se dá sem 
que se perca de vista princípios científicos 
na formulação de normas programáticas 
e implementação de práticas baseadas na 
evidência – participação popular, controle 
social e práticas sanitárias cientificamente 
respaldadas.

 De modo distinto daquele eventual-
mente observado em algumas partes do 
mundo, a participação social se dá não ape-
nas na execução de atividades e implemen-
tação de ações especificas, mas encontra-se 
inserida no processo de formulação de po-
líticas públicas enquanto ator privilegiado 
nas diversas instâncias e fóruns de tomada 
de decisão, formulação de diretrizes, esta-
belecimento de prioridades e definição de 
normas técnicas.  

O aporte de recursos públicos ao mo-
vimento social mediante processo com-
petitivo, por sua vez, tem gerado o desen-
volvimento de alternativas operacionais 
eficazes, baseados na realidade de campo 
e em consonância com os princípios fun-
damentais dos Direitos Humanos. Esta 
tem sido outra característica inalienável 
da Resposta Brasileira: O respeito aos Di-
reitos Humanos sob os seus mais diversos 
ângulos: respeito à diversidade cultural, às 
distintas perspectivas de  orientação sexual, 
o permanente e profícuo engajamento em 

A partir dos parâmetros 
estabelecidos pelo tripé 
Direitos Humanos/
Participação e Controle 
Social/Normas Técnicas 
referendadas a partir de 
evidências,  a Resposta 
Nacional estabeleceu  
como um de seus princípios 
a indissociabilidade entre 
prevenção e assistência, 
muito antes de sua adoção 
pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em sua 
sessão especial sobre  
AIDS em 2001.

áreas de defesa dos direitos, como a luta 
contra a homofobia e o racismo, a busca 
de estratégias visando a eqüidade no acesso 
aos bens e serviços, entre outros, tem carac-
terizado a resposta nacional nesse campo, 
na perspectiva de um enfoque multidisci-
plinar e multisetorial. Vale ressaltar que 
o respeito à diversidade cultural tem seu 
limite estabelecido na fronteira entre a 
prática decorrente da tradição cultural e o 
método científico de prevenção, assistência 
e tratamento; o vencer de barreiras entre-
tanto, longe de gerar posições conflitantes 
ou antagônicas, tem se dado de modo par-
ceiro, respeitoso e mudanças necessárias 
são implementadas com vistas a atingir o 
objetivo comum, o controle da epidemia. A 
educação de pares tem sido um dos respon-
sáveis por esse sucesso de reconstrução de 
práticas e sua adaptação a nova realidade 
sanitária.

Uma das grandes contribuicões do 
movimento social tem sido a geração de 
experiências apropriadas para o meio ao 
qual se dirige a intervenção, a partir de sua 
realidade, contexto socioeconômico e cul-
tural. Longe de representar ações de gran-
de envergadura no que diz respeito a sua 
magnitude,  pelas características e missão 
do próprio movimento social, essas ações, 
acima de tudo, têm sido referência-piloto 
para o desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas. Nesse sentido, um sem núme-
ro de iniciativas tem se dado respaldadas 
nestas experiências de pesquisa-ação, que 
após validadas, são incorporadas ao vasto 
elenco de atividades, projetos e programas 
desenvolvidos em todos os níveis de gover-
no, pelo terceiro setor e pela iniciativa pri-
vada empresarial e também para comparti-
lhamento e adaptação a outras realidades 
onde a referencia comum é a presença do 
vírus e a adversidade do meio.

Ao lado da parceria e construção de 
objetivos comuns, o movimento social 
tem exercido uma outra função ímpar 
no enfrentamento da AIDS: Sua função 
vocacional e primeira, de controle social 
das ações e do uso do recurso público. E 
com o objetivo de aperfeiçoar esse pro-
cesso, estabeleceu-se um sistema oficial 
de monitoramento e avaliação, acessível a 
toda comunidade, de modo a assegurar a 
transparência no uso do recurso público e 
instrumentalizar  cidadão e cidadãs em seu 
exercício de fiscalização e controle.

Nesse longo processo de construção da 
resposta nacional, construção essa multi-

Foto: Símbolo de solidariedade da campanha da AIDS, instala-
do em frente ao Congresso Nacional, em comemoração ao Dia 
Mundial de Luta Contra a AIDS - 2004. (www.aids.gov.br)
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disciplinar, multisetorial e acima de tudo 
inclusiva, diversos foram os fatores que con-
tribuíram para o sucesso das ações e con-
sequentemente fizeram o Brasil despontar 
entre os países que mais avançaram  no ce-
nário mundial de combate a epidemia do 
HIV, conforme reconhecido internacional-
mente. Além do processo participativo na 
construção da resposta, fundamentada nos 
princípios de Direitos Humanos e controle 
social, são vários os aspectos que contribu-
íram não apenas para sua imagem interna-
cional, mas acima de tudo para alavancar 
resultados satisfatórios e construir perspec-
tivas sustentáveis em direção ao futuro.  

A partir dos parâmetros estabelecidos 
pelo tripé Direitos Humanos/Participação 
e Controle Social/Normas Técnicas re-
ferendadas a partir de evidências,  a Res-
posta Nacional estabeleceu como um de 
seus princípios a indissociabilidade entre 
prevenção e assistência, muito antes de sua 
adoção pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas em sua sessão especial sobre AIDS 
em 2001. A busca de sua implementação se 
deu mesmo antes do aparecimento de me-
dicação específica em 1996, os antiretrovi-
rais. Já na década de 1980, o fortalecimento 
das estruturas e capacidades técnicas dos 
serviços assistenciais ocorriam pari passo 
com o investimento e proposição de estra-
tégias de prevenção, e a as ações de assistên-
cia e tratamento já eram entendidas como 
componente essencial do fortalecimento e 
ampliação das ações preventivas. Buscou-
se ressaltar o papel da equipe de saúde en-
quanto ferramenta fundamental no proces-
so educativo, não apenas, mas também por 
sua ascendência junto a uma sociedade me-
dicocêntrica. Sob esse ângulo, outro con-
flito se estabelece para implementação do 
novo paradigma, o da participação social, 
que por algum momento era vista como 
uma intromissão indevida não apenas nas 
questões próprias e exclusivas dos serviços 
de saúde, mas acima de tudo uma impro-
priedade técnica em função do background 
da maioria da militância e ativistas.

A comunicação de massa foi desde os 
primeiros momentos um dos sustentáculos 
da disseminação da informação e geração 
de debate em torno do tema. Nesse aspecto 
deve-se ressaltar o importante papel desem-
penhado pela mídia, papel esse que perdura 
em nossos dias, como importante vertente 
no processo de educação continuada. 

A objetividade das mensagens gover-
namentais e principalmente sua ênfase em 

questões consideradas polêmicas ou até 
mesmo tabu na grande maioria dos países, 
tais como, sexualidade, práticas sexuais e 
uso do preservativo tem sido uma das carac-
terísticas marcantes da resposta brasileira, 
em  que pese as dificuldades iniciais devi-
do a pressões por parte de setores religiosos 
conservadores. Também nesse caso, preva-
leceu a evidência científica, a necessidade 
de ação imediata, e os frutos desse enfoque 
são sobejamente conhecidos; o Brasil não 
aguardou que importantes segmentos so-
ciais conservadores se convencessem da 
importância desse enfoque direto e claro, 
mas fez da política de Estado um instru-
mento dessa mudança.

Longe de esgotar os aspectos essenciais 
que fizeram da Resposta Brasileira uma 
referência mundial e exemplo de política 
de Estado, finalizamos esse capítulo in-
trodutório abordando alguns cenários da 
política de acesso universal ao tratamento 
antiretroviral. 

Hoje, cada vez mais se consolida  como 
realidade irreversível: o acesso universal, 
equânime e gratuito da terapia anti-retrovi-
ral, uma política de Estado. Por sinal, não 
apenas este importante capítulo da política 
nacional na área de AIDS se transforma 
em política de Estado, mas o seu conjun-
to de ações, normas e alocação adequada 
de recursos se transformaram ao longo do 
tempo em uma política referenciada técni-
camente, controlada pela sociedade e inte-
gralmente assumida como uma política do 
Estado Brasileiro. Mudanças de gestão nos 
mais diversos níveis não geraram mudan-
ças na linha originalmente traçada, exceto 
a ampliação progressiva da abrangência 
das ações, aperfeiçoamento do processo e 
introdução de avanços tecnológicos e ado-
ção de novas estratégias, decorrentes da 
inovação disponível e novas realidades do 
mosaico que representa a epidemia. 

Além do compromisso técnico daque-
les que têm gerenciado o processo, po-
demos afirmar que o controle social e os 
resultados alcançados são fatores prepon-
derantes desse evento, singular na imple-
mentação de políticas públicas em nosso 
país ou mesmo na maioria dos países em 
desenvolvimento. 

A decisão legal adotada em novembro 
de 1996 foi precedida de um  processo de 
avaliação técnica ao longo dos meses que 
se antecederam e certamente se deu após 
um longo processo de mobilização social. 
Errôneo se creditar a apenas um fator cau-

...a decisão política repre-
sentou a incorporação clara 
e explícita do princípio cons-
titucional vigente, mas nem 
sempre observado: Saúde 
como direito do cidadão e 
dever do Estado.
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sal essa decisão; houve uma concertacão 
de esforços, compromisso e compreensão 
do problema por parte da equipe técnica, 
demanda social, sensibilidade política em 
avaliar e prover a forma legal e os recur-
sos necessários que se soma ao ambiente 
apropriado para implementação de novas 
tecnologias e insumos na rede do Sistema 
Único de Saúde, fruto de um longo proces-
so de desenvolvimento de capacidade ins-
talada. Entretanto, a decisão política por si 
só, independentemente das circunstâncias 
de seu entorno, foi magnânima, por suas 
implicações de cunho econômico e pelos 
riscos de fracasso que poderiam advir de 
sua implementação. Por outro lado, repre-
sentou a incorporação clara e explícita do 
princípio constitucional vigente, mas nem 
sempre observado: Saúde como direito do 
cidadão e dever do Estado. 

Enfrentou-se no âmbito externo criti-
cas de renomados cientistas e pesquisado-
res, de organizações e de organismos inter-
nacionais; não se considerava o Brasil com 
capacidade suficiente para administrar 
técnica e operacionalmente decisão de tal 
envergadura, principalmente pelo caráter 
inovador e relativamente desconhecido da 
nova terapia, com exigências de sofistica-
ção técnica e tecnológica, pelo menos para 
aquele momento. Alem disso, a decisão im-
plicava o gerenciamento de dezenas de mi-
lhares de tratamentos e acompanhamento 
clínico, laboratorial e psicossocial dos pa-
cientes arrolados e não apenas de alguns 
milhares. 

Desconheciam ou duvidavam que o 
país, direta ou indiretamente,  havia se 
preparado ao longo dos anos que se antece-
deram para esse momento. Educação con-
tinuada de profissionais de saúde e implan-
tação dos avanços tecnológicos tão logo 
disponíveis era uma das características da 
Resposta Brasileira. Entretanto, desafios 
de magnitude e origens diversas estariam 
por ser enfrentados. A máquina pública foi 
mobilizada e juntos Estado, usuários do 
SUS, redes de pessoas vivendo com HIV se 
somaram num esforço gigantesco.  

O reconhecimento se deu logo que se 
avaliou o primeiro ano de implantação: 
queda substancial da mortalidade por 
AIDS, redução expressiva das internações, 
decréscimo significativo da ocorrência de 
enfermidades oportunistas, e logo se cons-
tatou um alto custo beneficio: o investi-
mento passou a representar economia de 
recursos públicos.

 De desafio a reconhecimento interna-
cional que perdura até os nossos dias; e os 
desafios se avolumam, a medida que  novos 
problemas advindos da própria terapia sur-
gem, fato este inerente a qualquer interven-
ção médica, principalmente quando envol-
ve o aporte de medicamentos. O aumento 
constante dos gastos decorrentes da política 
estabelecida, função da necessidade per-
manente de importação dos produtos sob 
patente e que se amplia a cada dia,  é fator 
adicional de preocupação. A utilização das 
salvaguardas do TRIPS (Acordo sobre os 
Direitos de Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio) é uma alternativa 
para garantia da sustentabilidade da políti-
ca de acesso universal e gratuito, já que o 
país se encontra tecnológicamente prepa-
rado para ampliar seu elenco de  produção 
nacional de antiretrovirais. 

É a partir desse cenário multifacetado,  
multidisciplinar e multisetorial, cenário 
este muitas vezes conflitivo e de desafios de 
caráter político, social e tecnológico que o 
Brasil inicia o estabelecimento de políticas 
públicas visando o compartilhamento de 
experiências com outros povos e nações, 
na perspectiva de um processo de enrique-
cimento mútuo a partir de um intercâm-
bio respeitoso, mutuamente soberano no 
âmbito da cooperação sul-sul, bilateral ou 
trilateral, esta última, prática em desenvol-
vimento. 

A comunicação de massa foi 
desde os primeiros momen-
tos um dos sustentáculos 
da disseminação da infor-
mação e geração de debate 
em torno do tema. Nesse 
aspecto deve-se ressaltar o 
importante papel desempe-
nhado pela mídia, papel esse 
que perdura em nossos dias, 
como importante vertente 
no processo de educação 
continuada.
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Sem dúvida alguma, a maior contribuição 
que o Brasil ofereceu na área de coopera-
ção internacional não está necessariamen-
te regida por acordos, convênios ou memo-
randos de entendimento. Como anterior-
mente descrito, a implantação do acesso 
universal ao tratamento anti-retroviral, 
desde seu primeiro momento, passou a ser 
acompanhado e monitorado internacional-
mente por agências internacionais, pelos 
governos dos países em desenvolvimento e 
por países desenvolvidos. Os primeiros si-
nais de resultados positivos foi a mensagem 
que aguardavam: Sim, era possível a um 
país em desenvolvimento, com caracterís-
ticas de ingresso médio e também de baixo 
ingresso, adotar a terapia combinada para o 

tratamento da AIDS e ser bem sucedido. A 
progressiva consolidação do processo e seu 
continuado sucesso, do ponto de vista de 
resultados, estabeleceu de modo definitivo 
o parâmetro de referência, e aí se ressalta a 
adesão ao tratamento e o não aparecimento 
de altos níveis de resistência viral.

Um dos aspectos técnicos discutidos 
internacionalmente, sobre os riscos que 
enfrentaria o Brasil na implantação dessa 
política, estava relacionado à não adesão ao 
tratamento e altas taxas de resistência viral, 
o que consequentemente poderia levar à 
alta incidência de novas infeções com ví-
rus resistentes à terapia. Isto efetivamente 
não se registrou, estudos demonstram uma 
alta taxa de adesão ao tratamento, similar à 
dos países desenvolvidos e uma excelente 
resposta terapêutica com geração de taxas 
de resistência dentro do esperado para esse 
tipo de terapia. 

A cooperação técnica do Brasil na área 
de AIDS tem se dado através de diversos 
mecanismos. Por meio da celebração de 
acordos formais entre governos, processos 
de rápida implementação entre áreas técni-
cas dos Programas Nacionais de AIDS, por 
intermédio de estrutura estabelecida em 
2005, o Centro Internacional de Coopera-
ção Técnica, iniciativa conjunta Governo 
Brasileiro e UNAIDS ou por intermédio 
de mecanismos de cooperação trilateral.  
Deve-se ressaltar que, independentemente 
da modalidade ou estratégia utilizada, o 
princípio que rege o processo de coopera-
ção é o respeito à autonomia nacional, a ob-
servância dos princípios de direitos huma-
nos e a perspectiva de intercâmbio de expe-
riências, longe do tradicional enfoque de 
cooperação na perspectiva de “assistência 
técnica”. Intercâmbio pressupõe oportuni-
dade de aprendizagem de ambas as partes, 
conforme estabelecido nos princípios que 
necessariamente deveria reger a coopera-
ção horizontal: “Nenhum pais é tão rico 
que não necessite receber e nenhum tão 
pobre que nada tenha a oferecer”.

As ações de cooperação externa remon-
tam ao ano de 1996. Em maio daquele ano, 
realiza-se, no Rio de Janeiro, a “Oficina de 
Planejamento Estratégico de Cooperação 
Horizontal para a Prevenção do HIV/AIDS 
entre os Países da América Latina e do 
Caribe em HIV/AIDS”. Como atividade 
última dessa Oficina conformou-se o Gru-
po de Cooperação Técnica Horizontal da 
América Latina e do Caribe em HIV/AIDS 
(GCTH), que desencadeou uma ampla 

O princípio que rege o pro-
cesso de cooperação é o res-
peito à autonomia nacional, 
a observância dos princípios 
de direitos humanos e a 
perspectiva de intercâmbio 
de experiências, longe do 
tradicional enfoque de coo-
peração na perspectiva de 
“assistência técnica”.

o Brasil no Cenário da  
Cooperação Internacional em AIDS
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articulação entre os países da região, pro-
movendo e incrementando ações de coo-
peração bi e multilateral entre esses países. 
Atualmente o GCTH reúne 21  Programas 
Nacionais de DST e AIDS da região que 
buscam respostas concertadas e otimizadas 
para o enfrentamento da epidemia de HIV/
AIDS.  O estabelecimento dessa instância 
de cooperação foi uma iniciativa brasileira, 
em atividade integrada com o Chile e Ar-
gentina, e tem sido referência do processo 
implementado pelo Brasil para a coopera-
ção com os países da América Latina.

Deve-se ressaltar entretanto, que mes-
mo em período anterior à criação do GCTH 
foram desenvolvidas algumas atividades de 
caráter internacional, ainda que, de um 
modo geral, em reduzido grau de institu-
cionalização. Entretanto, desde 1989, por 
exemplo, realizam-se, anualmente, os Se-
minários Brasil-França, primeiro país com 
o qual o Brasil firmou acordo de coopera-
ção na área. Essa iniciativa conjunta tem 
possibilitado um intercâmbio de experiên-
cias entre os dois países, o aperfeiçoamento 
de técnicos brasileiros naquele país e gera-
do oportunidades de exposição de pesqui-
sadores e cientistas franceses à experiência 
brasileira. Trata-se portanto da mais longa 
cooperação técnica na área de AIDS uma 
vez que perdura ate os nossos dias.

Em novembro de 1997 ocorreu em Sal-
vador, Bahia, o I Curso Internacional de 
Planejamento, Administração e Avaliação 
de Programas de DST/HIV para Países de 
Língua Portuguesa. Em seguida realizou-
se uma missão técnica das delegações de 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São 
Tomé e Príncipe a Brasília, e começa-se 
a configurar os termos de projetos de co-
operação técnica com esses � países. Esse 

curso marcou, pois, o início da cooperação 
com países do continente africano.

É também por volta desse período que 
têm início tratativas com os Governos de El 
Salvador e Peru, que resultaram nos primei-
ros projetos de cooperação técnica formal-
mente firmados com países da América La-
tina e do Caribe. A cooperação com Cuba 
que também se inicia em 1997, de modo 
informal com doação de equipamentos e 
capacitação de pessoal, teve seu processo 
formalizado durante os primeiros meses de 
2000, sendo posteriormente renovado até 
200�, em função do seu êxito inicial. 

Da mesma forma, nessa época foram 
implementadas uma série de atividades 
pontuais de cooperação, negociadas em 
caráter informal e a partir de contatos dire-
tos entre os distintos Programas Nacionais 
de DST/AIDS, principalmente no âmbito 
do GCTH. 

A cooperação com os países africanos 
de língua inglesa teve sua semente lança-
da  em meados de 1999, e surge como uma 
nova demanda, por iniciativa do Ministé-
rio das Relações Exteriores, por intermé-
dio das embaixadas brasileiras, de realizar 
ações efetivas de cooperação com a África 
do Sul, Namíbia, Quênia e Zimbábue. 
Nesse sentido, realizaram-se duas missões 
(agosto e novembro de 1999), com o intui-
to de elaborar um diagnóstico situacional, 
bem como de levantar áreas de interesse 
mútuo para futuros projetos de cooperação 
técnica. Por solicitação do UNDCP, in-
cluiu-se nessas missões uma reunião com a 
SADC (South African Developing Coun-
tries), buscando articular a cooperação por 
intermédio desse organismo multilateral. 
A partir dessas missões, foram definidos 
como países com maiores possibilidades de 

A cooperação com os países 
africanos de língua inglesa 
teve sua semente lançada  
em meados de 1999, e surge 
como uma nova demanda, 
por iniciativa do Ministério 
das Relações Exteriores, por 
intermédio das embaixadas 
brasileiras nos distintos 
países, de realizar ações 
efetivas de cooperação  
com a África do Sul, 
Namíbia, Quênia e 
Zimbábue.
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desenvolver projetos e atividades de coope-
ração técnica, a África do Sul e a Namíbia; 
o primeiro, em função da sua importância 
regional e da gravidade da epidemia, e o 
segundo em função do comprometimento 
e interesse demonstrados, e também devi-
do aos fatores mencionados em relação ao 
primeiro. Nessa oportunidade, o Brasil ofe-
rece à África do Sul transferência de tecno-
logia para a produção do AZT com o apoio 
técnico da Fundação Oswaldo Cruz.

Entretanto, é com os países lusófonos 
da África que o processo de cooperacao 
marcha com mais celeridade. Estas inicia-
tivas intermediadas pela  Agência Brasileira 
de Cooperação (ABC) buscam fortalecer 
as respostas nacionais às DST, HIV e AIDS 
daqueles países, produzindo impactos em 
um amplo leque de áreas consideradas 
prioritárias pelos Planos Nacionais de Luta 
contra a SIDA (PNLS) dos PALOP, como 
prevenção, aconselhamento, assistência, 
vigilância epidemiológica, capacitação da 
sociedade civil, apoio legislativo e gestão 
de programas. Cabe ressaltar o grau de 
flexibilidade contido nestes projetos, o que 
tem permitido sua adequação às mudanças 
das necessidades de cada país com vistas 
à implementação de uma resposta eficaz. 
A partir dessa perspectiva de prioridade, 
é lançada, em 2005, iniciativa envolven-
do países lusófonos da África (Guiné-Bis-
sau, Cabo Verde, São Tome e Principe) 
e Timor-Leste, cuja linha de cooperacao 
estabelece o compromisso do Brasil em 
prover todos os medicamentos anti-retrovi-
rais nacionalmente produzidos a todos os 
pacientes que se inserem nos critérios de 
elegibilidade; isto denota o compromisso 
brasileiro na provisão de insumos com vis-
tas ao acesso universal à terapia, ressalvada 
a condição da origem nacional do medica-
mento. Estima-se que haja em torno de 10 
mil pacientes nesses países. Inclui-se nessa 
iniciativa dois países latino americanos, a 
Bolívia e o Paraguai. 

Um dos obstáculos para a implemen-
tação imediata da cobertura universal é 
a dificuldade que enfrentam os países na 
identificação dos pacientes, uma vez que 
o diagnóstico laboratorial da infecção 
pelo HIV é condição indispensável para a 
elegibilidade. A parceria estabelecida com 
o UNICEF, que tem o compromisso de 
fornecer testes rápidos para o diagnóstico 
sorológico, representa importante passo 
para o alcance de um dos objetivos da ini-
ciativa. Deve-se entretanto ressaltar que o 

âmbito dessa cooperação não se restringe 
ao suprimento de anti-retrovirais, mas en-
volve um amplo elenco de atividades que, 
em última instância, visa à auto-suficiência 
dos países no manejo clínico dos pacientes, 
à implementação de ações de prevenção 
e ao fortalecimento da sociedade civil. O 
eixo de referência do projeto têm sido a 
promoção e o respeito aos direitos humanos 
fundamentais, a redução do estigma e da 
discriminação, como nos demais acordos 
estabelecidos.

Áreas Temáticas 
objeto de cooperacao
Um princípio inalienável da cooperação 
brasileira, no âmbito sul-sul, é o de atender 
o interesse do país com o qual se estabele-
ce o acordo de cooperação, a partir de suas 
necessidades e interesses, e segundo os li-
mites da capacidade nacional em explorar 
determinada área temática. Nesse sentido, 
algumas áreas têm sido mais frequentes 
como objeto de cooperação, conforme pas-
samos a descrever:
-	Vigilância Epidemiológica em HIV/

AIDS; assistência e tratamento, gestão de 
programas de Aids; legislação; capacitação 
e fortalecimento da sociedade civil; infor-
mação, educação e comunicação; acon-
selhamento; implementação de ensino à 
distância em escolas de segundo grau;

- Capacitação de professores em aspectos 
de prevenção às DST/AIDS; abordagem 
sindrômica das infecções transmistidas 
sexualmente; estratégias de prevenção 
da infecção pelo HIV; diagnóstico labo-
ratorial e aconselhamento; organização 
da Sociedade civil e direitos humanos; 
assistência e manejo clínico de pacientes; 
prevenção e fortalecimento de lideranças 
e do trabalho com organizações não-go-
vernamentais;

-  Realização de pesquisas conjuntas e inter-
câmbio de conhecimentos em diagnósti-
co, assistência, vigilância epidemiológica, 
tratamento e tecnologia da informação;

-  Desenvolvimento Institucional / “Gover-
nance – Capacity Building”/Capacitação 
de Recursos Humanos;

- Atenção às Pessoas Vivendo com HIV e 
AIDS – manejo clínico;

-  Logística de medicamentos – ARV;
-  Promoção de Práticas Sexuais Seguras;
-  Promoção de Direitos Humanos;
-  Advocacy e Controle Social;
-  Atenção à gestante HIV+ e às crianças 

expostas ao HIV

Um dos obstáculos para a 
implementação imediata 
da cobertura universal é a 
dificuldade que enfrentam 
os países na identificação 
dos pacientes, uma vez que 
o diagnóstico laboratorial 
da infecção pelo HIV é con-
dição indispensável para 
elegibilidade.
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O Centro Internacional de Cooperação 
Técnica em HIV e AIDS (CICT) é uma 
iniciativa do Governo Brasileiro e do Pro-
grama Conjunto sobre HIV/AIDS das Na-
ções Unidas (UNAIDS), baseada na neces-
sidade de ampliar e criar capacidades técni-
cas locais e sustentáveis para a implantação 
de programas nacionais de resposta à epide-
mia de AIDS, com a perspectiva de propi-
ciar cooperações horizontais e intercâmbio 
de conhecimento e capacidades entre os 
países em desenvolvimento, com ênfase na 
perspectiva sul-sul. Esta instância, criada 
em 2005, tem como objetivo geral:
- Fortalecer capacidades locais de respos-

tas ao HIV/AIDS, por meio da elabora-
ção, implementação, monitoramento e 
avaliação de programas de cooperação 
técnica horizontal entre países em de-
senvolvimento; 

-  Promover o cumprimento dos compro-
missos assumidos na Sessão Especial 
da Assembléia Geral das Nações Uni-
das sobre HIV e AIDS (UNGASS); e 

- Fomentar atividades de cooperação 
técnica horizontal entre países em de-
senvolvimento.

E seus objetivos específicos são:
- Identificar, definir e promover áreas de 

excelência a partir das respostas locais, 
para beneficiar os países que deman-
dam colaboração técnica; 

- Desenvolver uma rede internacional 
de organizações governamentais e não 
governamentais que possam colaborar 
tecnicamente de forma qualificada; 

- Desenvolver programas de estudo e de 
treinamento baseados nas áreas de ex-
celência; 

o Centro Internacional de 
Cooperação Técnica em HIV e AIDS

O Centro Internacional de Cooperação Técni-
ca em HIV e Aids (CICT) é uma iniciativa do 
Governo Brasileiro e do Programa Conjunto 
sobre HIV/AIDS das Nações Unidas (UNAIDS), 
baseada na necessidade de ampliar e criar ca-
pacidades técnicas locais e sustentáveis para 
a implantação de programas nacionais de res-
posta à epidemia de aids, com a perspectiva 
de propiciar cooperações horizontais e inter-
câmbio de conhecimento e capacidades entre 
os países em desenvolvimento, com ênfase na 
perspectiva sul-sul
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- Desenvolver e disseminar materiais de 
“boas práticas” e outros recursos técni-
cos baseados na experiência e no co-
nhecimento acumulados de países em 
desenvolvimento; 

- Facilitar o reconhecimento de neces-
sidades e o desenho de programas de 
colaboração em países parceiros; 

- Promover o engajamento coordenado 
e integrado dos co-participantes do 
UNAIDS, doadores bilaterais e outros 
parceiros internacionais em programas 
de cooperação horizontal; 

- Promover políticas e programas de res-
posta à AIDS, equilibrados, efetivos e 
abrangentes, baseados nas diretrizes 
dos “Três Princípios” (Three Ones) e 
nas experiências de êxito identificadas 
nos países em desenvolvimento.

Apesar de sua recente criação o Centro 
tem desempenhado papel de extrema rele-
vância enquanto instância técnica que  im-
plementa e operacionaliza tecnicamente 
os acordos de cooperação, celebrados pelo 
Governo brasileiro, e demandas diversas do 
Sistema das Nações Unidas e agências bi-
laterais de cooperação. As áreas temáticas 
focalizadas encontram-se em consonância 
com a capacidade da resposta brasileira e 
numa segunda fase envolverá a capacidade 
instalada em outros países, uma vez que o 
centro deve ser entendido como uma rede 
de servicos e experiências exitosas que ex-
trapola a fronteira nacional. 

A seguir, as áreas temáticas de atuação 
mais relevantes: 
- promoção, prevenção e proteção espe-

cífica na área de HIV/ITS; 

- diagnóstico, tratamento e assistência; 
desenvolvimento institucional e gestão;

- epidemiologia e vigilância epidemioló-
gica; 

- fortalecimento da sociedade civil; 

- promoção e defesa dos direitos huma-
nos;  monitoramento e avaliação; e 

- propriedade intelectual.

Com vistas à ampliação de sua capa-
cidade operativa, foi elaborado edital de 

O respeito à autonomia dos 
povos, o intercâmbio de 
experiências  mutuamente 
enriquecedoras no âmbito 
da cooperação horizontal 
têm sido e continuarão 
a ser nossa referência 
permanente.

convocação para pré-qualificação de insti-
tuições latino-americanas, abrangendo as 
diversas áreas relacionadas ao HIV e Aids.

Dentre as atividades desenvolvidas, 
destacamos:
-  Desenvolvimento e Implementação 

de projetos de cooperação com países 
latino-americanos que recebem recur-
sos do Fundo Glogal de Luta contra a 
AIDS, Malária e Tuberculose (Hondu-
ras, Nicarágua, Bolívia, Equador, Peru 
e Colômbia);

-  Promoção, em parceria com a Pasto-
ral da AIDS da CNBB, de Oficina de 
Trabalho com representantes de ins-
tituições católicas latino-americanas 
voltadas para o atendimento de pessoas 
vivendo com HIV, com o objetivo de 
fortalecer a formação da Rede Latino-
americana de pastorais da AIDS;

-  Apoio técnico ao projeto de coopera-
ção entre Brasil e Moçambique, com 
vistas a capacitar educadores de ensino 
médio e superior para trabalhos de pre-
venção em ambiente escolar;

-  Apoio técnico à elaboração de projeto 
de cooperação entre Brasil e Angola, 
com vistas a fortalecer o programa an-
golano de combate à AIDS;

-  Organização, em parceria com UNAI-
DS, de oficina de trabalho para apoiar 
os processos de implementação dos 
“Três Princípios” (Three Ones) em 
países em desenvolvimento (Índia, 
Tailândia, Argélia, Mali, Senegal, Ni-
géria, Quênia, Zâmbia, Rússia, Ucrâ-
nia, Guatemala, Honduras, Guiana e 
Brasil;

-  Participação em reunião dos pontos 
focais do Grupo de Cooperação Técni-
ca Horizontal (GCTH) para divulgar 
o Centro e discutir processo de ela-
boração de Edital de Convocação de 
organizações latino-americanas para 
participar do Banco de Consultores do 
CICT;

-  Apoio técnico à Assessoria de Coope-
ração Externa do PN-DST/AIDS na 
condução de processos de colaboração 
técnica com países membros do PCI, 
CPLP, GCTH, Rede de Cooperação 
Tecnológica, entre outras atividades;
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-  Articulação com redes latino-america-
nas de organizações da sociedade civil, 
com vistas a promover atividades de 
capacitação em temas como: proprie-
dade intelectual, acesso a medicamen-
tos, negociação e legislação na área de 
medicamentos, dentre outros;

-  Promoção e ampliação das ações de 
prevenção e assistência nas regiões de 
fronteiras, por meio de projetos com 
Uruguai e seminário sobre o tema com 
países que fazem fronteira na região 
amazônica. 

Cooperacão externa Brasileira 
e o papel de outras agências de 
Cooperação
À medida que se amplia a demanda e au-
menta o leque de áreas tematicas, expan-
dem-se também as oportunidades de envol-
vimento de outras agências de cooperacao, 
no âmbito das agências multilaterais e bila-
terais. Nesse sentido, destacam-se a GTZ 
(agência do governo alemão) Department 
for International Development (DFID – 
agência do governo inglês), Fundação Ford 
e os Centers for Diseases Control (CDC), 
o UNICEF, a Organização Panamericana 
de Saúde, e o UNAIDS enquanto instância 
integrante do Centro. 

O processo de cooperação triangular, 
portanto, vem se tornando uma prática 
cada vez mais presente enquanto estratégia 
de envolvimento de países desenvolvidos e 
agências multilaterais, sem perder o caráter 
de cooperação horizontal e sem assumir o 
enfoque de “assistência técnica”. Esta es-
tratégia tem gerado dividendos e vantagens 
do ponto de vista político, operacional e 
também financeiro, uma vez que o aporte 
de recursos, que se somam a partir de di-
versas fontes, incluindo o aporte nacional, 
tem gerado otimização e aumento da efici-
ência, reduzindo-se de modo substantivo o 
paralelismo de ações, muitas vezes concor-
rentes e díspares.

Conclusão
As novas e recentes iniciativas internacio-
nais que vêm se somar ao esforço continu-
ado das agências multilaterais, bilaterais, 
governos e organizações da sociedade civil 
na área de AIDS, longe de minimizar o re-
levante papel que tem o Brasil exercido e 
tem ainda a desempenhar no cenário mun-
dial, efetivamente demanda uma perma-
nente ampliação de sua capacidade na área 
de cooperacao internacional e vem forta-
lecer seu modus operandi segundo princí-
pios norteadores estabelecidos. O respeito 
à autonomia dos povos, o intercâmbio de 
experiências  mutuamente enriquecedoras 
no âmbito da cooperacao horizontal têm 
sido e continuarão a ser nossa referência 
permanente.

1  Consultor Regional do UNAIDS  
para a America Latina

2  Diretora do Programa Nacional  
de AIDS do Brasil
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De acordo com dados da Organização 
Mundial de Saúde – OMS o número e a 
intensidade das Ajudas Humanitárias têm 
crescido em larga escala sendo que atual-
mente 55 países são afetados por emergên-
cias relacionadas a conflitos e 1 a cada 280 
pessoas ao redor do mundo é ou refugiada, 
ou deslocada ou retornou a seu país após 
um conflito. Para se ter um exemplo, mais 
de 50 % de todos os países sub – saharianos 
foram afetado por conflitos nas duas últi-
mas décadas. Isso sem contar com as emer-
gências decorrentes de catástrofes naturais 
que também têm crescido devido a fatores 
climáticos entre outros. 

A cada um ou dois anos grandes crises 
internacionais humanitárias geram um au-
mento na proporção de doadores oficiais, 
devido à grande atenção dada pela mídia, 
como foi o caso do Sudão em 1998, Timor- 
Leste e Kosovo em 1999. 

Um ponto interessante a ser citado é 
que, uma boa proporção das ONGs come-
çam as suas ajudas humanitárias não com 
um projeto em busca de recursos, mas sim 
com recursos em busca de projetos, o que 
pode reduzir o sofrimento da população 
civil necessitada.

Vemos, no entanto, de acordo com a 
Organização de Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico, a necessidade de Ajuda 
Humanitária crescer exponencialmente e 
o apoio financeiro dos doadores decrescer 
em média �0% ao ano. Além disso, deve-
mos nos lembrar de que muitas vezes um 
determinado conflito recebe apoio quando 
é recente, mas à medida que a situação vai 
se arrastando, este apoio vai diminuindo, 
enquanto muitas vezes se torna ainda mais 
premente o apoio “pós-conflito”. Exemplos 
dessa situação são: o Kosovo que só recebeu 
ajuda em 1999, o Afeganistão, que embora 
em “conflito” até hoje, teve seu apogeu de 
ajuda em 2002 e o Iraque que teve seu auge 
em 200�.

A CAP (Consolidated Appeals Process) 
é um órgão da ONU sobre Ajuda Humani-
tária, e é responsável por �0% da Assistên-

Ajuda Humanitária prestada pelo MS

cia Humanitária Global. Em uma análise 
de oito anos de contribuições globais da 
ONU, a CAP mostrou que a extensão dos 
recursos está concentrada em um pequeno 
número de crises humanitárias, o que dei-
xa uma enorme lacuna na Ajuda Humani-
tária global.

Devido a um imperativo de ordem mo-
ral e política, os países desenvolvidos estão 
cada vez mais participando de Assistências 
Humanitárias. A França e a Grã-Bretanha 
tendem a direcionar seus fundos de emer-
gência para a África. Os Estados Unidos 
destinam maior parte de suas doações a 
países da comunidade Hispânica, e a Espa-
nha tende a fazer doações a países da Amé-
rica Latina. A União Européia como um 
todo, criou em 1992 a ECHO (Serviço de 
Ajuda Humanitária da União Européia), 
que atuou em catástrofes como El Niño na 
África, América, e Ásia; no caso do fura-
cão “Mitch” na América Central, e outras 
catástrofes.

A definição de Ajuda Humanitária é 
variável, mas a mais aceita é a da União 
Européia:
-  “A finalidade da ajuda humanitária é 

prestar assistência a cidadãos de países 
terceiros, vítimas de catástrofes natu-
rais (terremotos, inundações, secas, 
tempestades), de desastres provocados 
pelo homem (guerras, conflitos, rebe-
liões) ou de crises estruturais (graves 
rupturas de natureza política, econô-
mica ou social).

- Concentra-se principalmente no forne-
cimento de bens e serviços (por exem-
plo, alimentos, medicamentos, vacinas, 
abastecimento de água, apoio psicológi-
co, desminagem, vestuário, abrigo, rea-
bilitação). Além disso, a ajuda assume 
uma forma preventiva (plantação de 
árvores para prevenir inundações, etc.)

- -O seu único objetivo é evitar ou aliviar 
o sofrimento humano. A ajuda destina-
se fundamentalmente às pessoas vulne-
ráveis e prioritariamente às populações 
dos países em desenvolvimento.

A finalidade da ajuda 
humanitária é prestar 
assistência a cidadãos de 
países terceiros, vítimas 
de catástrofes naturais 
(terremotos, inundações, 
secas, tempestades), de 
desastres provocados pelo 
homem (guerras, conflitos, 
rebeliões) ou de crises 
estruturais (graves  
rupturas de natureza 
política, econômica ou 
social).

Beirute, Líbano - Escombros de Haret Hreik,  
bairro de muçulmanos xiitas no lado oeste da cidade. 

Fotos: Marcello Casal Jr/ABr
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- A característica principal da ajuda é o 
fato de ser concedida sem discrimina-
ção em razão de raça, religião, sexo, ida-
de, nacionalidade ou filiação política.

- As decisões de ajuda humanitária de-
vem ser tomadas com imparcialidade, 
exclusivamente em função das neces-
sidades e do interesse das vítimas. Por 
conseguinte, não existe um critério 
que estabeleça as condições para se 
beneficiar desta ajuda, que não é reem-
bolsável.”
Para viabilizar as ações de Ajuda hu-

manitária foi criado, no âmbito do Mi-
nistério da Saúde, um grupo para discutir 
inicialmente questões de doação, mas que 
pretende vir a trabalhar todas as questões 
de Ajuda Humanitária. Ao Grupo compete 
identificar o que será doado pelo Ministé-
rio da Saúde, de acordo com a demanda 
do país, o estoque nacional e a catástrofe 
ocorrida; solicitar às diversas áreas do Mi-
nistério que tenham estoque específico 
para doações; e elaborar materiais especí-
ficos para as mesmas.

O objetivo maior do grupo é atender 
às solicitações de ajuda humanitária pro-
venientes de outros países, com eficiência 
e agilidade, conforme rege a Carta Maior 
da República Federativa do Brasil em seu 
Título I, Art. �, inciso IX que diz: 

”as relações internacionais do Brasil re-
gem – se entre outras por uma coopera-
ção entre os povos para o progresso da 
humanidade.”
Neste último ano, o Ministério da 

Saúde tem apoiado países na América do 

Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Suriname, Uruguai e 
Venezuela) na América Central (Jamaica, 
El Salvador, República Dominicana, Hon-
duras, Panamá e Guatemala) na África, 
(Argélia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mar-
rocos, Moçambique, Namíbia e São Tomé 
e Príncipe) e, no Oriente Médio, o Líbano 
foi beneficiado. 

Em quase todos esses países era possí-
vel elaborar projetos de cooperação decor-
rentes da necessidade gerada pela situação 
emergencial, entretanto só com o Equador 
e com o Líbano foram desenvolvidas ações 
efetivas de cooperação.

No caso do Equador, foram enviadas 
duas técnicas em Vigilância Ambiental 
em Saúde para apoiar no caso do vulcão 
Tungurahua, localizado a poucos metros 
da cidade de Baños,que causou grandes 
prejuízos para a população civil equato-
riana. Foram feitas doações de medica-
mentos, bem como um levantamento de 
ações futuras que poderiam diminuir ou 
prevenir conseqüências tão danosas no 
caso de outra erupção do vulcão.As técni-
cas foram muito bem recebidas, tanto pela 
população quanto pelo governo equatoria-
no, e a missão obteve resultados bastante 
positivos.

Ao Líbano foram enviados três técni-
cos após o conflito, em 2006, que apoia-
ram tanto na parte estrutural, quanto no 
dano psicológico causado à população 
civil. Além de doações de medicamentos, 
também foram elaboradas propostas de 
cooperação na área de capacitação técnica 
para resposta rápida no controle de surtos 
e epidemias, revisão do protocolo de pato-
logias, e Vigilância, tratamento, controle 
e monitoramento da qualidade da água. A 
missão manteve uma excelente relação de 
trabalho com o Ministério da Saúde liba-
nês e espera que os projetos sejam imple-
mentados rapidamente.

De acordo com o Comitê Internacio-
nal da Cruz Vermelha, uma aproximação 
compreensiva da situação é aquela que 
leva em conta as necessidades de assistên-
cia, proteção ou, ao menos alívio aos piores 
danos causados pela situação, que combi-
na estratégias de prevenção e controle de 
pequeno e médio prazo e que tem efeitos 
positivos na população. Ajuda a salvar vi-
das, a diminuir o sofrimento, a melhorar 
a saúde, a manter os sistemas de saúde, a 
devolver a economia, de forma a restaurar 
a dignidade da população.

Beirute, Líbano - O Ministro das Relações Exteriores, 
Embaixador Celso Amorim, é recebido no aeroporto 
da capital libanesa pelo Ministro dos Negócios Es-
trangeiros e dos Emigrados, Fawzi Salloukh, e outras 
autoridades do país, na ocasião da  entrega da ajuda 
humanitária do Brasil aos libaneses atingidos por 
ataques israelenses. Foto: Marcello Casal Jr/ABr 
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O Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI), adotado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é o instrumento por meio 
do qual são monitoradas e controladas do-
enças que podem ter disseminação interna-
cional. A primeira versão do RSI, de 1951, 
sofreu revisões em 1969, em 197� e 1981, 
sendo esta última a que continua em vigor. 

Pelo texto do RSI em vigor, as únicas 
doenças de notificação obrigatória à OMS 
são cólera, febre amarela e peste. Num 
quadro de globalização, com a possibilida-
de de rápida disseminação de doenças há 
a possibilidade do aparecimento das do-
enças re-emergentes. Além daquelas três, 
passaram a ser consideradas as chamadas 
doenças novas como SARS, Ebola, para ci-
tar algumas. A �8ªAssembléia Mundial da 

Implementação do Regulamento Sanitário  
Internacional(2005) no Brasil e preparação  
para uma possível pandemia de influenza

O Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI), 
adotado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
é o instrumento por meio 
do qual são monitoradas e 
controladas doenças que 
podem ter disseminação 
internacional. A primeira 
versão do RSI, de 1951, 
sofreu revisões em 1969, 
em 1973 e 1981, sendo 
esta última a que continua 
em vigor. Pelo texto do RSI 
em vigor as únicas doenças 
de notificação obrigatória 
à OMS são: cólera, febre 
amarela, peste. 

Saúde (AMS) adotou, em 1995, a Resolu-
ção WHA �8.7, pela qual recomendava-se 
dar início ao processo de revisão e atuali-
zação do RSI,  que durou dez anos, com 
intensa participação dos Estados Partes e 
Estados Associados do Mercosul. A revisão 
do texto foi finalizada e finalmente adotada 
pela 58ª AMS, em maio de 2005, por meio 
da Resolução WHA 58.�. Essa nova versão 
do RSI deverá entrar em vigor em 15 de ju-
nho de 2007. 

O RSI (2005) compreende uma série 
de questões relacionadas ao processo de 
notificação e verificação de eventos que im-
pliquem potencial de risco de propagação 
internacional de doenças. Esses eventos 
não são restritos à ocorrência de doenças 
transmissíveis, mas contemplam também 
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problemas de saúde de natureza química e 
radionuclear. Para que um evento seja con-
siderado de interesse internacional e, por-
tanto, objeto do RSI, devem ser avaliadas 
características específicas, que poderiam 
resultar em Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII). A 
avaliação utiliza um Algoritmo, que nada 
mais é do que um instrumento de decisão 
sobre critérios definidos. Os eventos avalia-
dos compreendem amplo leque, desde as 
doenças específicas até aquelas considera-
das de importância, independentemente 
de sua definição prévia enquanto entidade 
nosológica. Para as doenças específicas, 
adotam-se duas formas de avaliação: va-
ríola, poliomielite por vírus selvagem, in-
fluenza humana causada por novo subtipo 
de vírus e SARS, entre outras semelhantes, 
a notificação à OMS é compulsória, inde-
pendentemente de sua forma de ocorrên-
cia na população; para outras doenças, 
que sob determinadas condições têm apre-
sentado um maior risco de disseminação 
internacional, deve-se aplicar sempre o 
algoritmo. O algoritmo, então, definirá se 
essas doenças cumprem os critérios esta-
belecidos para notificação. Um evento ou 
uma doença específica deverá ser sempre 
notificado quando forem cumpridos al-
guns critérios avaliados de forma contex-
tualizada para uma população, em tempo 
e espaço específicos, além de serem consi-
derados, também, aspectos relacionados à 
probabilidade de restrições internacionais 
ao trânsito de pessoas, bens e mercadorias 
e comércio internacional.

A partir da notificação de um evento 
(ou de alguma das doenças específicas re-
lacionadas no Anexo 2 do RSI), todas as 
informações sobre esse evento são analisa-
das pela OMS e pela autoridade sanitária 
do país afetado, em caráter confidencial. 
Para auxiliar o processo, a OMS conta 
com a participação de um grupo ad hoc, 
denominado Comitê de Emergência, que 
trabalharia em conjunto com as autori-
dades do país afetado. Na hipótese de o 
evento ser classificado como uma ESPII, 
serão definidas medidas específicas que 
devem ser adotadas pelo país afetado e/
ou pelos demais países para evitar a sua 
propagação internacional. Essas medidas 
devem ser as menos restritivas possíveis 
ao fluxo internacional de pessoas, bens 
e mercadorias, bem como ao comércio 
internacional, e devem respeitar as ques-
tões relacionadas aos direitos das pessoas. 

O Comitê de Emergência será integrado 
por especialistas das diferentes esferas do 
conhecimento científico e procedentes 
de vários países, de maneira a manter um 
equilíbrio regional.

Deve-se destacar que, diferente da 
forma atual de notificação de doenças, 
que exige a comunicação oficial da ocor-
rência de uma doença em seu território, 
pela autoridade sanitária do país afetado, 
a OMS poderá levar em conta fontes não 
oficiais de informação para conhecimento 
dos eventos que poderiam constituir uma 
ESPII. Nessa situação, a OMS deverá con-
sultar, preliminar e confidencialmente, o 
país onde possivelmente esteja ocorrendo o 
evento, para confirmar a informação.

Outro elemento importante do RSI 
(2005) diz respeito à necessidade de que 
sejam alcançadas capacidades básicas de 
vigilância e resposta pelos serviços de saú-
de nacionais (Anexo 1 do RSI 2005). Essas 
capacidades deverão ser alcançadas pelos 
países em um período de 5 anos, após a en-
trada em vigor do novo Regulamento. Este 
período inclui um tempo de 2 anos para 
avaliação das capacidades existentes em 
cada país, para definição das necessidades 
de aperfeiçoamento visando alcançar os ní-
veis requeridos para detecção e resposta a 
uma ESPII. Para tal, deverá ser oferecido 
apoio para avaliação das capacidades exis-
tentes, bem como para alcançar as capaci-
dades requeridas pelo Regulamento. Para 
essa tarefa, antes da entrada em vigor, a 
OMS deverá desenvolver os instrumentos 
e metodologia de avaliação das capacida-
des básicas. Para tal, é importante que os 
países participem desta atividade visando 
tornar os instrumentos mais adequados às 
diferentes realidades de organização de 
serviços nacionais de saúde.

atividades desenvolvidas 
pelo ministério da saúde para a 
implementação do rsi (2005) 
no âmbito do merCosUl
Desde o ano de 2000, o Brasil vem desen-
volvendo ações coordenadas com os Esta-
dos Partes e Estados Associados do MER-
COSUL, com vistas a concluir o processo 
de revisão do RSI, inclusive com o estabe-
lecimento de um Grupo Técnico Assessor 
(GTA). 

Com a finalização do processo de re-
visão do RSI, em 2005, foi acordado no 
âmbito da Reunião de Ministros da Saú-
de do Mercosul que as atividades do GTA 

deveriam incluir a  implementação do RSI 
(2005) na região, com definição do papel 
de cada organismo nacional na implemen-
tação, bem como a elaboração de diretrizes 
para avaliação das capacidades básicas dos 
países e aplicação das medidas sanitárias 
nas passagens de fronteiras terrestres; a 
progressiva utilização do instrumento de 
decisão, previsto no Anexo 2 do RSI na 
região; o exercício de aperfeiçoamento 
do Algoritmo; e a contínua promoção da 
participação dos países sul-americanos nas 
atividades de implementação. 

atividades desenvolvidas pelo 
ministério da saúde para a 
implementação do rsi (2005) e 
preparação para uma possível 
pandemia de influenza
Com vistas à implementação do RSI (2005) 
e preparação para uma possível pandemia 
de influenza, vêm sendo desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde, as seguintes ati-
vidades:  a) Revisão da legislação sanitária 
brasileira; b) Envio do texto do RSI (2005) 
ao Congresso Nacional do RSI (2005); c) 
Coordenação da implementação do RSI 
(2005) no âmbito do Ministério da Saúde; 
d) Aperfeiçoamento do instrumento de de-
cisão (Anexo 2); e) Avaliar e desenvolver ca-
pacidades básicas de vigilância epidemioló-
gica e em pontos de entrada; f) Preparação 
para uma possível pandemia de influenza.

Desde março do presente ano, en-
contra-se em funcionamento o Centro 
Integrado de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde (CIEVS) que 
tem a função de detectar emergências de 
saúde pública, propiciar o gerenciamento 
de informações sobre estas emergências e 
da resposta apropriada pelo MS. O CIE-
VS opera continuamente (2� horas/dia, 
�60dias/ano) e conta com estrutura tecno-
lógica que possibilita ampliar a capacidade 
de uso de informações estratégicas e de 
comunicação com outras esferas de gestão 
do SUS. Esse Centro amplia a capacidade 
de detecção e resposta à todas emergências 
de saúde pública de relevância nacional 
e pode ser uma ferramenta fundamental 
para o enfrentamento de uma possível pan-
demia de influenza.
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A Convenção-Quadro para 
Controle do Tabaco 

A Convenção-Quadro para Controle do Ta-
baco é o primeiro tratado internacional de 
saúde pública negociado sob os auspícios da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Esse tratado articula um grupo de ações 
intersetoriais baseadas em evidências cujo  
objetivo maior é a proteção da saúde e qua-
lidade de vida humana do consumo e expo-
sição à fumaça de tabaco. 

Foi adotado por unanimidade pela  
Assembléia Mundial da Saúde em maio 
de 200�, após um período de mais de qua-
tro anos de intensas  discussões, nas quais 
o  Brasil teve um papel preponderante ao  
presidir toda a sua negociação envolvendo 
192 países. 

Entrou em vigor em fevereiro 200� 
após a �0ª ratificação. Vale ressaltar que  a  
Convenção-Quadro fez história como um 
dos tratados da ONU que mais rapidamen-
te entrou em vigor e conseguiu adesões. Até 
10 de dezembro de 2006 já contava com 
1�2 Estados Partes.

A Convenção- Quadro representa  uma 
reação do mundo ao alarmante cenário de 
5 milhões de mortes anuais por doenças re-
lacionadas ao tabaco em todo o mundo, das 
quais 200 mil acontecem no Brasil. Uma 
reação ao fato de que  em detrimento do co-
nhecimento acumulado sobre os graves ris-
cos, o  tabagismo vem crescendo de forma 
alarmante, como conseqüência de estraté-
gias de grandes companhias transnacionais 
que têm se deslocado velozmente de países 
ricos, onde a restrição ao consumo de taba-
co vem se tornando cada vez maior, para 
países pobres, que já respondem hoje por 
80% do seu consumo. 

Esses países oferecem um terreno fértil  
para o comércio de tabaco traduzido numa   
grande população de jovens, pronta para 
ser estimulada a iniciar o consumo; numa 
mão de obra de baixíssimo custo , impor-
tante ingrediente para  otimizar a produ-

ção; e numa menor atenção dos governos 
com o controle do tabagismo, pois ainda 
têm que concentrar esforços e recursos  
para controlar outros problemas ligados à 
pobreza como a desnutrição, a mortalidade 
materno infantil, dentre outros.

Esse cenário levou a OMS a estimar 
que, se as atuais tendências de consumo 
forem mantidas até 2020, a mortalidade 
atribuída ao tabaco praticamente duplica-
rá, e de cada dez mortes decorrentes do uso 
do tabaco sete acontecerão em países em 
desenvolvimento.

A Convenção oferece aos países diretri-
zes para a implementação de medidas que 
têm objetivos informar a população sobre 
os riscos associados ao tabagismo, promover 
a cessação do tabagismo, proteger a popula-
ção dos riscos do tabagismo passivo, coibir a 
promoção e a propaganda dos produtos de 
tabaco, regular os produtos de tabaco quan-
to aos seus conteúdos e sua etiquetagem, 
controlar o seu comércio ilegal, promover 
uma política de preços e impostos sobre 
produtos de tabaco sob a ótica da promo-
ção da saúde, promover alternativas viáveis 
à  produção de fumo, dentre outros. 

Um dos eixos mais importantes da Con-
venção é a promoção de cooperação e o 
intercâmbio de informações e experiências  
entre os países como forma de potencializar 
a capacidade de os mesmos alcançarem os 
seus objetivos.

A Convenção gerou uma grande mobi-
lização de países e organizações em torno do 
tema. Por exemplo, em 1999 quando ainda 
iniciavam-se as discussões para as suas ne-
gociações, em função da intersetorialidade 
afeita ao tema, a ONU criou uma força ta-
refa, a United Nations Ad Hoc Interagency 
Task Force on Tobacco Control através de 
Resolução United Nations Economic and 
Social Council  (Conselho Social e Econô-
mico das Nações Unidas - ECOSOC). São 

Proteger as gerações 
presentes e futuras 
das devastadoras 
conseqüências sanitárias, 
sociais, ambientais e 
econômicas geradas pelo 
consumo e pela exposição  
à fumaça do tabaco.



www.abc.gov.br

22 publicação da agência brasileira de cooperação | março 2007ViaABC

membros dessa força tarefa a FAO, a OIT, a 
UNICEF, o Banco Mundial dentre outras. 
A OMS atua como Secretaria-Executiva da 
mesma.

Vale salientar que, desde 1991, o Ban-
co Mundial mudou sua política passando 
a proibir a utilização de seus recursos para 
financiamento da produção de tabaco e a 
estimular os países a investirem esforços 
para o controle do consumo como parte de 
estratégias para o combate à pobreza e para 
o desenvolvimento sustentável.

O processo de negociação por si só 
mobilizou o compromisso de vários países.
Com o tratado, nos últimos � anos, vêm 
sendo implementandas leis mais rígidas 
para  banir o fumo em ambientes fechados, 
para obrigar a disseminação de advertên-
cias sanitárias fortes nas embalagens  e para  
restringir a propaganda e o patrocínio de 
eventos culturais e esportivos por marcas de 
cigarros dentre outros.  

O processo de negociação da Conven-
ção-Quadro também  gerou grande mobili-
zação entre  Estados Partes e Associados do 
MERCOSUL. 

Em junho de 200�, o Ministro da Saú-
de do Brasil propôs, durante a XIV Reunião 
de Ministros de Saúde do MERCOSUL, 
Bolívia e Chile, que o tema “controle do 
tabaco” passasse a fazer parte da agenda do 
Sub-Grupo de Trabalho n.º 11 - “Saúde” 
do MERCOSUL. Em 200� foi formalizada  
através de Acordo de Ministros de Saúde  
uma  Política de Controle do Tabagismo e 
seu Plano de Trabalho para a Região, ali-
nhadas com as diretrizes e obrigações gerais 
da Convenção Quadro . Outro compromis-
so assumido pelos Ministros de Saúde foi o 
de promover a ratificação e implementação 
da Convenção Quadro. Até dezembro de 
2006  quase todos os  Estados Partes e As-
sociados do Mercosul haviam ratificado o 
tratado, exceto a Argentina que está com o 
processo de ratificação em andamento.

O Brasil foi o segundo país a assinar o 
tratado e foi o 100º país a ratificar.

A maior parte das obrigações estabeleci-
das pelo tratado já são cumpridas no Brasil,   
uma vez que ações nacionais abrangentes 
para controle do tabaco já vinham sendo 
articuladas  pelo governo desde 1987. São 
ações calcadas em educação e legislação, 
com o objetivo de prevenir a iniciação entre 
jovens, promover a cessação do tabagismo e 
proteger todos dos riscos da  exposição a fu-
maça de tabaco em ambientes fechados.

Como resultado, o Brasil tem conse-
guido reduzir o consumo de tabaco, apesar 
de ser o segundo maior produtor e o maior 
exportador de fumo, fugindo às tendências 
globais de crescimento de consumo em pa-
íses em desenvolvimento. 

Entre 1989 e 200� o consumo per ca-
pita de cigarros caiu em �2%. Além disso, 
a prevalência de fumantes na população 
acima de 15 anos, que era �2% em 1989, 
em 200� caiu para 18,8%, atingindo pata-
mares próximos aos observados atualmente  
em países desenvolvidos como o Canadá e 
Estados Unidos reconhecidos como lide-
ranças no controle do tabagismo.

Um outro importante resultado dessas 
ações nacionais refere-se ao fato de que a   
curva de mortalidade por câncer de pul-
mão entre homens parou de crescer recen-
temente, o que nos leva a supor que tenderá 
a cair nos próximos anos como resultado da 
redução do consumo. Vale lembrar que o 
câncer de pulmão em 90% dos casos ocor-
re entre fumantes, mostrando a forte asso-
ciação entre essa doença e o tabagismo. 
O câncer de pulmão lidera a mortalidade 
por câncer no Brasil. Isso sem falar que as 
doenças cardiovasculares e câncer são as 
principais causas de mortes no País, e têm 
no tabagismo um importante fator casual, o 
que aponta para o grande impacto que essa 
redução de consumo trará para o Brasil.

 Esses resultados levaram o governo do  
Brasil a ser reconhecido como liderança in-
ternacional nessa área, (American Cancer 
Society, 200�), e também a ser eleito por 
consenso para presidir todo o processo de 
negociação do tratado. 

Entre 1989 e 2004 o  
consumo per capita de 
cigarros caiu em 32%.  
Além disso, a prevalência 
de fumantes na população 
acima de 15 anos que era 
32% em 1989, em 2003  
caiu para 18,8%, atingindo 
patamares  próximos aos 
observados atualmente  
em países desenvolvidos  
como o Canadá e Estados 
Unidos reconhecidos como 
lideranças no controle do 
tabagismo.

...São ações calcadas em 
educação e legislação, com 
o objetivo de prevenir a 
iniciação entre jovens, pro-
mover a cessação do taba-
gismo e proteger todos dos 
riscos da  exposição a fuma-
ça de tabaco em ambientes 
fechados.
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ViaABC: Como se insere a saúde hoje no 
âmbito internacional?
Ministro: A percepção da saúde como 
agenda internacional é relativamente nova. 
Via-se a saúde, assim como os demais temas 
sociais, dentro de um enfoque puramen-
te economicista ou mesmo um obstáculo 
para o desenvolvimento do comércio. Hoje, 
apesar do foco ainda ser em grande parte 
centrado nos fluxos financeiros, percebe-se 
que não há desenvolvimento sem que haja 
uma população saudável. Os determinan-
tes sociais impactam não só na saúde pro-
priamente dita do indivíduo, ela é condição 
fundamental para a sua produtividade, ca-
pacidade de apreensão do conhecimento e 
participação cidadã. De alguma forma, seja 
pelo impacto econômico dos gastos dire-
tos e indiretos com a saúde da população, 
seja pela ampliação causada pelas doenças 
emergentes e re-emergentes, cuja transmis-
são se calcula em escala planetária, o mun-
do começa a dar mais atenção às causas da 
saúde.

ViaABC: Qual o papel do Brasil nesse ce-
nário?
Ministro: Nós temos no Brasil o maior sis-
tema de saúde de acesso universal do pla-
neta. Isso dentro de uma realidade de um 
país em desenvolvimento, com uma dívida 
social de centenas de anos e vários proble-
mas estruturais ainda por resolver. Mesmo 
assim conseguimos feitos na saúde que ser-
vem de base para políticas internacionais 
de outros países, organizações e fundações 
internacionais. É o caso do programa de 
DSTs e HIV/Aids, mas também do progra-
ma de saúde da família, de vacinação, de 
leite materno, de alimentação e nutrição, 
da atuação estruturada da vigilância em 
saúde, do Profae, que é um Programa de 
Formação de Trabalhadores na área da saú-
de, e tantos outros que seria difícil enume-
rar. Sem falar da participação de liderança 
do Brasil nos foros internacionais, como é 
o caso da Convenção-Quadro de Controle 
do Tabaco, da aprovação recente do novo 
Regulamento Sanitário Internacional, na 
condução de negociação para que a pro-
priedade intelectual não seja obstáculo 
intransponível para o acesso a medicamen-
tos, vacinas e outros produtos essenciais 
à saúde. Isso no campo das negociações 
internacionais. Outro aspecto importante 
é a cooperação, principalmente, aquela re-
alizada no âmbito sul-sul.

ViaABC: o que o Brasil tem feito nessa 
área de cooperação?
Ministro: Dentro das diretrizes do Gover-
no brasileiro, de priorizar a relação com os 
parceiros da América do Sul e da África 
de língua portuguesa, temos ampliado o 
leque de atuação do país com respeito ao 
fortalecimento de parcerias com os países 
do Mercosul, com grandes projetos como o 
caso da fábrica de medicamentos bi-nacio-
nal com a Argentina e também com diver-
sos outros projetos de capacitação técnica 
com países da região e também da Améri-
ca Central e do Caribe. Na África estamos 
ajudando na criação de institutos de saúde 
coletiva para fortalecimento dos sistemas 
de saúde dos países daquela região. Além 

de parcerias importantes como o IBAS 
(Índia-Brasil-África do Sul) e outras com 
grupos de países desenvolvidos e em desen-
volvimento, como o caso da UNITAID, do 
Advanced Market, entre outras.  

ViaABC: E sobre a questão da ajuda hu-
manitária?
Ministro: Temos duas formas de atuação. 
No caso da ajuda emergencial, em caso de 
catástrofe, procuramos ajudar com o envio 
de medicamentos e técnicos. Há, porém, 
casos crônicos, como o da HIV/AIDS, que 
tentamos diminuir o impacto da pandemia 
com doação de antiretrovirais para países 
das Américas e da África.

ViaABC: Como se dá e qual a importância 
da parceria com o MRE?
Ministro:	A parceria que já foi de estrutura 
– há pouco inauguramos placa para regis-
trar o período em que o Ministério da Saú-
de e o Ministério das Relações Exteriores 
ocupavam o mesmo espaço, já que aquele 
Ministério ocupava os três primeiros an-
dares deste prédio de 1960 até 196� – hoje 
apresenta uma miríade de inter-relações 
bastante significativas. Fomos parceiros 
em todas essas iniciativas e temos diversos 
outros projetos em curso. Estamos na van-
guarda mundial desse processo de saúde e 
diplomacia, muito mais adiantados que a 
maioria dos países desenvolvidos. Talvez 
mais um exemplo a ser seguido. Somos 
parceiros nas discussões em foros inter-
nacionais e na formulação de projetos e 
propostas de cooperação internacionais, 
compatíveis com a política externa do país. 
Nós entramos com o conhecimento técni-
co e com os anseios das políticas públicas 
de saúde, o MRE com a acumulação no 
jogo diplomático e no direcionamento de 
objetivos no âmbito internacional. Logica-
mente, cada dia o panorama se torna mais 
complexo, necessitando uma ampliação e 
consolidação das estruturas para nos pre-
pararmos para o aumento da demanda, no 
sentido de garantir a própria sustentabilida-
de do SUS e vigor do Brasil para além das 
fronteiras nacionais.

Entrevista com o  
Ministro de Estado da Saúde, Agenor Álvares 
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reesTrUTUração da aBC
O Decreto N.º 5.979, de 6 de dezembro de 
2006, que aprova a nova Estrutura Regi-
mental do Ministério das Relações Exte-
riores, promove modificações na estrutura 
organizacional da Agência Brasileira de 
Cooperação, que passa a adotar uma divi-
são temática e não mais geográfica, o que 
permitirá um maior engajamento nos obje-
tivos traçados pela política externa brasilei-
ra no âmbito da cooperação sul-sul.

 A partir de levantamento das atividades 
recentes da Agência, distinguiram-se onze 
principais áreas temáticas: agropecuária, 
energia / biocombustíveis, meio ambiente, 
saúde, desenvolvimento social, formação 
profissional/educação, gestão / administra-
ção pública, tecnologia da informação / 
governança eletrônica, defesa civil, urba-
nismo e transportes.

Este boletim dá início  
a uma série de publicações 
sobre a cooperação brasileira 
nas áreas temáticas atendidas 
pela ABC, após sua recente 
reestruturação . 
O Ministério da Saúde inaugura 
esta série, apresentando 
as ações de cooperação 
desenvolvidas pelo ministério.
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