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1. Introdução

O presente documento apresenta os compromissos e as atividades desenvolvidas 
pela parte brasileira, até a presente data no âmbito do Memorando de Entendimento 
Brasil, Cuba e Haiti para o fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância epide-
miológica no Haiti, firmado em 27 de março de 2010, em Porto Príncipe, entre os 
Ministérios da Saúde do Brasil, de Cuba e do Haiti num contexto de reconstrução 
daquele país, após o terremoto de 12 de janeiro de 2010. Cabe destacar que o presente 
relatório inclui informações sobre o desenvolvimento do projeto até julho de 2014.

2. Princípios da Cooperação Brasileira

É importante afirmar que a cooperação brasileira exercida pelo Ministério da 
Saúde do Brasil e entidades conveniadas (UFRGS, – e UFSC) tem como princípio 
fundamental o fortalecimento da autoridade sanitária do Haiti: o Ministério de Saúde 
Pública e da População da República do Haiti. A cooperação brasileira tem foco no 
fortalecimento institucional para a reestruturação do sistema de saúde haitiano.

Assinatura do 
Memorando de 
Entendimento 
Brasil, Cuba 
e Haiti para o 
fortalecimento 
do sistema 
de saúde e 
de vigilância 
epidemiológica 
no Haiti, em 27 
de março de 
2010, em Porto 
Príncipe, entre 
os Ministérios 
da Saúde do 
Brasil, de Cuba 
e do Haiti e o 
Presidente Prevál
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Além disso, assume o compromisso de apoiar as ações que contemplam a transição 
e/ou a transferência de atividades de saúde para o Ministério de Saúde Pública e da 
População do Haiti (MSPP). 

O compromisso do Ministério da Saúde está além da assistência médica, embora 
considere essa uma atividade de extrema importância, tendo como modelo o Sistema 
Único de Saúde do Brasil, um sistema universal, integral, hierarquizado e participa-
tivo, com inserção na comunidade. Além disso, atende uma posição muito clara do 
Ministério de Saúde Pública e da População do Haiti (MSPP) expressa na afirmação 
de que não quer “ser substituído por nenhuma instituição de fora do país, qualquer 
que seja sua origem”.

A cooperação é do tipo Sul-Sul e objetiva o fortalecimento institucional da auto-
ridade sanitária do Haiti, o Ministério de Saúde Pública e da População do Haiti 
(MSPP), e apoia-se nas experiências exitosas do Sistema Único de Saúde do Brasil e 
do Sistema de Saúde de Cuba, e reconhece a importante presença de profissionais de 
saúde cubanos no Haiti e sua contribuição para a Saúde Pública daquele país.

Apresentação 
da cooperação 

cubana nos 
diversos países 
do mundo em 

reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite em 
Havana, em 

agosto de 2010
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O Memorando tem por objetivo a conjugação de esforços das Partes no sentido 
de viabilizar a assinatura de projetos específicos para a realização de atividades de 
recuperação de infraestrutura e capacitação de profissionais de saúde que fortaleçam 
o sistema público de saúde do Haiti, conforme as seguintes competências:

Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:
• apoiar a recuperação e construção de unidades hospitalares; 
• contribuir para a aquisição de equipamentos, ambulâncias e insumos de saúde;
• viabilizar bolsas para capacitar profissionais de saúde haitianos;
• apoiar a qualificação da gestão assistencial e de vigilância epidemiológica no 

Haiti; 
• apoiar medidas de fortalecimento do sistema de atenção básica do Haiti.
Ao Governo da República de Cuba caberá:
• dar apoio e assessorar a logística das operações;
• colaborar com a disponibilização de profissionais de saúde e de apoio;
• apoiar a formação dos profissionais de saúde haitianos.
Ao Governo da República do Haiti caberá:
• identificar áreas para a instalação das unidades de saúde;
• identificar unidades de saúde a serem reformadas;
• apoiar a identificação da logística;
• fornecer segurança às unidades de saúde;
• identificar os profissionais de saúde a serem qualificados; 
• identificar jovens secundaristas para serem formados na área técnica de saúde;
• responsabilizar-se pela totalidade do salário do pessoal haitiano que trabalhará 

nas instalações contempladas no presente Memorando.
Os Governos da República Federativa do Brasil, da República de Cuba e da Repú-

blica do Haiti designam os Ministérios da Saúde do Brasil, de Cuba e do Haiti como 
executores das atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Memorando de Enten-
dimento.
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3. Constituição do Comitê Gestor Tripartite 

O artigo 3 do Memorando definiu que os projetos decorrentes do acordo serão 
coordenados por um Comitê Gestor Tripartite, constituído por um representante do 

Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite – 
representantes 
do Brasil, Haiti 

e Cuba após 
assinatura do 
Memorando, 
em junho de 

2010, em Porto 
Príncipe

Ministério da Saúde de cada país.

4. Vigência do memorando

O Memorando de Entendimento Brasil, Cuba e Haiti para o fortalecimento do sistema de saúde e 
de vigilância epidemiológica no Haiti foi firmado em 27 de março de 2010, em Porto Príncipe, entre os 
Ministérios da Saúde do Brasil, de Cuba e do Haiti tem vigência de 5 (cinco) anos, prorrogável automa-
ticamente por igual período. 
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5. Reuniões de Coordenação do Comitê Gestor Tripartite

O Plano de Ação e o Planejamento das atividades previstas no âmbito do Memo-
rando vêm sendo coordenadas pelo Comitê Gestor Tripartite do Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba- Haiti para o Fortalecimento do Sistema de Saúde e da 
Vigilância Epidemiológica do Haiti.

Reuniões do Comitê GestoR tRipaRtite data e loCal

I Reunião do Comitê Gestor Tripartite 22 e 23 abril de 2010 – Rio de Janeiro e Brasília-Brasil

II Reunião do Comitê Gestor 10 a 16 de maio de 2010 – Porto Príncipe – Haiti

III Reunião do Comitê Gestor 11-15 de junho de 2010 – Porto Príncipe -Haiti

IV Reunião do Comitê Gestor 2-4 de agosto de 2010 – Havana-Cuba

V Reunião do Comitê Gestor 21-22 de outubro de 2010 – Porto Príncipe-Haiti

VI Reunião do Comitê Gestor 14-16 fevereiro de 2011– Havana-Cuba

VII Reunião do Comitê Gestor 30 de março de 2011-Porto Príncipe-Haiti

VIII Reunião do Comitê Gestor  5 e 6 de setembro de 2011- Porto Príncipe-Haiti 

IX Reunião do Comitê Gestor 30 e 31 de janeiro de 2012- Porto Príncipe-Haiti

X Reunião do Comitê Gestor 19 e 20 de abril de 2012-  Porto Príncipe-Haiti

XI – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 19 e 20 de julho de 2012 - Porto Príncipe - Haiti

XII – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 8 e 9 de novembro de 2012 - Porto Príncipe - Haiti

XIII – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 28 de março de 2013 - Brasília - Brasil

XIV – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 27 de junho de 2013 - Porto Príncipe - Haiti

XV – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 12 de dezembro de 2013 - Porto Príncipe - Haiti

XVI – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 6 de maio de 2014 de 2014 - Porto Príncipe - Haiti

XVII – Reunião do Comitê Gestor Tripartite 28 de agosto de 2014 - Porto Príncipe - Haiti
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6. Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária 
do Haiti – PRODOC – BRA/10/005

O Ministério da Saúde assinou com o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento – PNUD, em novembro de 2010 o Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da 
Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – BRA/10/005. Esse projeto consiste na 
execução e manutenção de quatro Hospitais Comunitários de Referência, apoio à for-
mação de 1500 agentes comunitários de saúde e 500 técnicos de nível médio; aquisição 
de equipamentos de infraestrutura e logística e aquisição de rede de frio. 

O Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRO-
DOC – BRA/10/005 vincula a ação de 02 (duas) instituições: o Ministério da Saúde 
do Brasil/MS, como financiador, executor e coordenador estratégico do projeto, e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD como apoiador na exe-
cução do projeto, responsável pelo desenvolvimento de atividades de planejamento, 
monitoria e assistência nos processos de aquisição de bens, serviços e utilização de 
insumos.

A Agência Brasileira de Cooperação/ABC em conformidade com suas diretrizes, 
normas e regulamentos, acompanhará o desenvolvimento do projeto sob os aspectos 
técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, missões e 

Encerramento da 
IV Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite em 
Havana com 

a presença do 
vice-presidente 

de Cuba, em 
agosto de 2010
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Apresentação 
do Projeto 
Sul-Sul de 
Fortalecimento 
da Autoridade 
Sanitária do Haiti 
– PRODOC – 
BRA/10/005 em 
reunião realizada 
em Havana em 
fevereiro de 
2011

reuniões periódicas com seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação do 
cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

Os resultados esperados do Projeto BRA/10/005: 
• Contribuir para a reestruturação e organização dos serviços de saúde haitianos.
• Contribuir para a Prevenção e Controle de Doenças Imunopreviníveis.
• Contribuir para a Qualificação da Vigilância Epidemiológica.
• Monitorar e Gerir o Projeto.
Os principais produtos do Projeto BRA/10/005:
• Estruturas das unidades de saúde haitianas implantadas.
• Estruturas das unidades de saúde haitianas reformadas.
• Agentes Comunitários de saúde formados.
• Técnicos em enfermagem, órteses e próteses, vigilância em saúde, laboratório 

clínico e registro de informação formados.
• Rede de Frio adquirida e em funcionamento.
• Ampliar a cobertura de Vigilância Epidemiológica.
• Projeto de Cooperação Sul-Sul para Fortalecimento da Autoridade Sanitária do 

Haiti monitorado e avaliado.
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7. Operacionalização do Projeto BRA/10/005

O Documento do Projeto BRA/10/005 definiu de maneira pormenorizada:
• a identificação do órgão ou a entidade executora nacional e do organismo inter-

nacional cooperante e suas respectivas obrigações;
• o contexto, a justificativa, a estratégia; 
• os objetivos (outputs), seus respectivos resultados esperados (outcomes) e as ati-

vidades;
• os recursos financeiros e o detalhamento das respectivas fontes; 
• os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execu-

ção e implementação do projeto;
• o cronograma de execução do projeto BRA/10/005; 
• o cronograma de desembolsos;
• o cronograma de elaboração de relatórios e avaliações;
• a vigência;
• as disposições sobre a prestação de contas;
• as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;
• a taxa de administração, quando couber;
• as disposições acerca de sua suspensão e extinção; e 
• tabela contendo síntese dos termos de referência dos postos de consultoria re-

queridos para a sua execução, os quais deverão ser encaminhados à ABC/MRE 
e ao PNUD quando da pretensão de início do processo seletivo dos consultores 
ou anualmente, conforme a conveniência do projeto.

Na implementação do projeto BRA/10/005, a execução dos serviços administrati-
vos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à moda-
lidade de Execução Nacional de Projetos/NEX.

8. Processo Execução do Projeto de Construção dos Hospitais 
Comunitários de Referência e Reformas de Laboratórios

A gestão dos projetos, aquisições e outros serviços de apoio ao Projeto Sul-Sul de 
Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – BRA/10/005 serão 
executados pelo Escritório de Projetos das agências das Nações Unidas (UNOPS – 
United Nations Office for Project Services). 

O Grupo Técnico de Assistência foi criado para apoiar a implantação de quatro 
Hospitais Comunitários de Referência (HCR) em localidades de Croix de Bouquets, 
Carrefour, Tabarre e Bon Repos identificadas pelo Ministério de Saúde Pública e da 
População do Haiti (MSPP) e aprovadas pelo Comitê Gestor Tripartite. A escolha 
destas localidades tem como estratégia transferir as equipes de saúde cubanas, que 
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atuam nos hospitais de campanha para os quatro Hospitais Comunitários de Referên-
cia (HCR) além de incorporar profissionais de saúde haitianos. 

8.1 Localidades escolhidas para a construção dos quatro Hospitais Comunitários 
de Referência (HCR) Croix de Bouquets, Carrefour, Tabarre e Bon Repos

8.1.1 Carrefour

A localidade conta com aproximadamente 580 mil habitantes. Entretanto, uma 
unidade de saúde instalada na área beneficiaria cerca de 800 mil pessoas. O acesso ao 
terreno de 2.500 m2 é facilitado pela circulação fluida e boas rotas de escoamento do 
trânsito. 

A área abrigava um hospital de nível secundário de 120 leitos que ruiu quase total-
mente com o terremoto. 

A instituição atendia pediatria e realizava partos e cirurgia geral e pediátrica. Trata-
-se de uma instituição privada que foi posteriormente estatizada. Entretanto, segundo 
o representante do MS Haitiano, a instituição não chegou a funcionar no modelo 
público por falta de pessoal. Após o terremoto, boa parte dos profissionais de saúde 
foi contratada por ONGs, como os Médicos sem Fronteiras, e não trabalham mais no 
hospital.

O Hospital Comunitário de Referência (HCR) definido para o local contará com 
15 leitos, estrutura de atendimento ambulatorial de nível básico, apoio para alguns 
exames laboratoriais e de imagem, vigilância à saúde, cirurgias gerais, bem como 
serviço de prevenção e promoção da saúde envolvendo os promotores da saúde e de 
saúde comunitária.

Em visita técnica à localidade, representante do MSPP lembrou que há uma médica 
responsável pelo planejamento dos serviços de saúde e uma enfermeira que define os 
fluxos desses serviços. Relatou também que logo após o terremoto, há um acampa-
mento em torno do hospital abandonado. À época, havia muita violência e os funcio-
nários não tinham acesso. Hoje o ambiente está pacificado, mas como o local comporta 
considerável número de acampados, com barracas espalhadas por todo o terreno 
é foco natural de tensão. Reivindica-se mais acesso à saúde e proteção social mais 
ampla. Os representantes da comunidade tiveram pouco espaço para se manifestarem 
durante a visita técnica ao local, mas apresentaram, informalmente, um diagnóstico 
apurado das necessidades de saúde da região e cobram das autoridades compromisso 
com o desenvolvimento do sistema de saúde e da infraestrutura na região.

Para o Haiti, há dois aspectos que podem influenciar o funcionamento da unidade: 
a organização corporativa dos médicos (como uma possível contingência); e a orga-
nização comunitária (como um possível facilitador do funcionamento da unidade). 
Acredita-se que a região possa contar com cerca de 50 promotores de saúde. As ati-
vidades comunitárias, segundo o representante do MS, apoiariam atividades como 
educação em saúde, imunização, pré-natal com as matronas (parteiras tradicionais), 
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planejamento familiar, grupos de apoio etc. Atualmente, no Haiti, 80% dos partos são 
extra-hospitalares, e realizados por matronas ou curiosas. Com a descontinuidade das 
atividades do hospital a região perdeu 120 leitos. 

A re-alocação dos ocupantes do entorno do hospital será um desafio que o governo 
haitiano espera ter superado quando da construção dos Hospitais Comunitários de 
Referência (HCR). A área necessitará de segurança, organização comunitária, um ges-
tor com boa capacidade de interlocução, além de eletricidade, água, esgoto e descarte 
de lixo, dentre outros. 

8.1.2 Bon Repos

Houve resistência de pessoas na região de Bon Repos impedindo a atividade dos 
engenheiros da UNOPS na localidade. 

8.1.3 Croix de Bouquets 

A localidade abriga aproximadamente 60 mil habitantes. Entretanto, ao se incluir 
as seções comunais esse número pode chegar a 120 mil. O local para a construção do 
Hospital Comunitário de Referência (HCR) tem 11.000 m2 de área total, dos quais, 
4.000 m2 destinados especificamente para a montagem da unidade. Havia no local um 
mercado municipal. O terreno foi disponibilizado ao MSPP pela prefeitura. O restante 

Visita de técnicos 
do Brasil e da 

UNOPS ao 
terreno de Bon 

Repos localidade 
prevista para 
a construção 

de um Hospital 
Comunitário de 

Referência (HCR) 
e do Instituto 

Haitiano de 
Reabilitação 

(IHR), em junho 
de 2011
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da área ainda não possui destinação definida. Portanto, há a possibilidade de expan-
são do espaço destinado para a construção do Hospital Comunitário de Referência 
(HCR). Existe, na região, um centro público de saúde, vinculado ao MSPP, mas com 
características distintas do modelo brasileiro: conta com aproximadamente 10 leitos e 
atende a partos. A região possui também um hospital de campanha cubano com 5 a 6 
leitos. Segundo informações de autoridades cubanas, planeja-se desativar o hospital, a 
partir da construção do Hospital Comunitário de Referência (HCR).

Segundo o representante do MSPP, a construção do Hospital Comunitário de Refe-
rência (HCR) seria agilizada, pois o terreno já conta com instalações elétricas. Além 
disso, ao contrário da primeira área visitada, não é necessário demolir ou adequar 
qualquer estrutura existente. A construção do Hospital Comunitário de Referência 
(HCR) seria responsável pela destinação do lixo hospitalar, além de abastecimento e 
armazenamento próprio de água. 

O embaixador brasileiro no Haiti, Igor Kipman, solicitou reunião com represen-
tantes do novo governo haitiano para apresentação dos projetos de construção do 
Hospital Comunitário de Referência de Bon Repos e do Instituto Haitiano de Reabili-
tação, considerando as dificuldades apontadas pela UNOPS para início dos trabalhos 
de levantamento topográfico e preparo do terreno para a construção.

Grupo de 
pessoas da 
comunidade 
de Bon Repos 
no terreno. Ao 
fundo placa 
que sinaliza 
que o terreno 
está destinado 
a construção de 
outro edifício, 
conflitando com 
o documento de 
destinação do 
terreno para a 
construção do 
HCR e IHR. Haiti, 
junho 2011
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Reunião dos 
engenheiros 
brasileiros e 
técnicos da 
UNOPS para 
a elaboração 
do Edital de 
Licitações do 
HCR e IHR, em 
junho de 2011

8.2 Construção do Instituto Haitiano de Reabilitação e Oficina de Órteses e 
Próteses

8.2.1 Apoio ao Haiti em Estratégias de Integração de Deficientes Físicos

A iniciativa de construção do Instituto Haitiano de Reabilitação, projeto modular 
do mesmo tipo daquele utilizado para a construção dos Hospitais Comunitários de 
Referências (HCR), envolveu o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exte-
riores/ABC, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Hospital 
Albert Einstein e Secretaria de Estado para Integração da Pessoa Deficiente do Haiti 
(SEIPH). O IHR desenvolverá atividades de Reabilitação no campo da assistência e da 
formação de recursos humanos bem como vinculará uma Oficina de órteses e próteses 
utilizando os equipamentos já adquiridos por Cuba para a Oficina.

O Instituto Haitiano de Reabilitação e a Oficina de órteses e próteses serão 
construídas em Bon Repos, no Haiti, local definido pelo MSPP. 

8.2.2 Reformas de Unidades de Saúde do MSPP

As instalações de unidades de saúde haitianas, a serem definidas pelo Comitê Gestor 
Tripartite, nessas localidades que sofreram danos provocados pelo terremoto e/ou são 
referências, deverão ser reformadas para dar apoio à organização do sistema nessas loca-
lidades e servirem de modelo como um projeto-piloto de sistema organizado de saúde.
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8.2.3 Reforma de Laboratórios de Saúde Pública

Até o momento, identificou a necessidade de reforma de dois laboratórios de saúde 
pública, um em Cabo Haitino e o outro em Les Cayes. Tais laboratórios desenvolverão 
as atividades laboratoriais de forma descentralizada para apoiar o Laboratório Nacio-
nal de Saúde Pública, situado em Porto Príncipe.

Maternidade de 
Jacmel visitada 

em junho de 
2010

Reunião 
de técnicos 
brasileiros e 

cubanos sobre 
o projeto 

arquitetônico e 
de engenharia 

para reforma de 
2 laboratórios de 

Saúde Pública 
descentralizados. 

Haiti, junho 
2011
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8.2.4 A Formação dos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor Tripartite

Na Primeira Reunião do Comitê Gestor Tripartite, o Brasil propôs a criação de 
Grupos Técnicos para o desenvolvimento das atividades prioritárias dos projetos a 
serem desenvolvidos no âmbito do Memorando, com a indicação de pelo menos um 
representante por país, para cada tema, para possibilitar uma maior interlocução téc-
nica com o Comitê Gestor Tripartite e assim, dar continuidade aos encaminhamentos 
e propostas consensuadas pelos Governos. 

Nesse sentido, o Comitê Gestor Tripartite decidiu criar os Grupos Técnicos para a 
formação de recursos humanos, vigilância epidemiológica e imunização, organização 
de serviços e assistência. Foi proposta, recentemente, a criação do grupo técnico para 
o financiamento das ações de saúde.

O Grupo Técnico de Reabilitação apoiará a implantação do Instituto Haitiano de 
Reabilitação, que utilizará um projeto modular do mesmo tipo utilizado para a cons-
trução dos Hospitais Comunitários de Referências (HCR). Esse projeto é uma parceria 
entre o Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República e a Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, e o Instituto de 
Responsabilidade Social do Hospital Albert Einstein.

Será construída também, no mesmo local, uma Oficina de órteses e próteses que 
contará com o apoio da República de Cuba.

Delegações do 
Brasil, Cuba 
e Haiti no 
encerramento 
das reuniões 
dos Grupos de 
Trabalho
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Oficina de 
órteses e 
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2011
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8.2.5 Sistema de Urgência e Emergência para o MSPP

O Brasil apoiará o desenvolvimento de um sistema de urgência e emergência para 
o Haiti, por meio de doação de 30 ambulâncias do tipo 4X4, com equipamento básico 
de atendimento, bem como a realização de treinamento técnico por técnicos brasileiros 
do SAMU a partir de demanda feita pelo MSPP, utilizando os recursos extraordinários 
aprovados pela Lei nº 12.239, de 19 de maio de 2010, com execução pelo Projeto de 
Cooperação Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti (BRA/10/005).

30 Ambulâncias 
do tipo 4x4 
em processo 
de aquisição 
(antes do 
embarque para 
Porto Príncipe) 
pelo UNOPS 
pelo Projeto de 
Cooperação 
Sul-Sul de 
Fortalecimento 
da Autoridade 
Sanitária do Haiti 
(BRA/10/005)

8.3 Formação de Recursos Humanos

O Grupo Técnico de Formação foi criado para implantar um programa de forma-
ção de técnicos de saúde (Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Enfermagem 
e Oficiais Sanitários) bem como a formação de recursos humanos nas áreas de enfer-
magem, laboratório, radiologia e órteses e próteses.

Os trabalhos foram realizadas de 5 a 11 de junho de 2010, a partir de visita técnica 
da equipe do Ministério da Saúde e colaboradores do projeto, e contou com a partici-
pação de técnicos de Cuba e do Haiti. 
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O Grupo Técnico de Formação a partir de um diagnóstico das necessidades do 
Haiti elaborou o Plano de Trabalho para a formação de Recursos Humanos de acordo 
com as orientações do Comitê Gestor Tripartite.

Durante os trabalhos, a representante do Brasil no Grupo Técnico de Formação, 
Clarice Ferraz, ressaltou a importância da participação tripartite para a elaboração 
Plano de Trabalho para a formação de Recursos Humanos o que irá contribuir para a 
reestruturação do sistema de saúde do Haiti. 

8.3.1 Capacitação de profissionais de saúde haitianos nas áreas de gestão e de 
assistência

Nessas unidades, serão capacitados profissionais de saúde haitianos nas áreas de 
gestão e de assistência, contando com isso com a cooperação de técnicos brasileiros e 
cubanos. O projeto contempla também a formação de dois mil agentes comunitários de 
saúde, em projetos-piloto, em parceria com o Instituto Haitiano de Saúde Comunitária, 
que já desenvolve atividades de parceria com o Ministério da Saúde Pública do Haiti. 

8.3.2 Grupo de Formação de Recursos Humanos

A partir das reuniões de trabalho e apresentação da realidade e demandas por trei-
namento pelos representantes do Haiti, foram apresentadas as experiências do Brasil e 

Grupo Técnico 
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durante IV 

Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite, em 

Havana, agosto 
de 2010
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de Cuba na formação de recursos humanos para a atenção básica. Dessa forma, foram 
definidas as etapas de Trabalho Tripartite com definição de cronograma de trabalho e 
responsabilidades pelo Grupo de Formação de Recursos Humanos.

1) Definição das competências. Responsabilidade do Haiti – prazo: até 30 de ju-
nho de 2010 para encaminhamento aos parceiros.

2) Definição de objetivos e de conteúdos curriculares. Responsabilidade triparti-
te – compartilhamento e adaptação dos documentos já existentes relativos aos 
processos de formação – até 31 de julho de 2010.

3) Elaboração de documentos de referência. Responsabilidade tripartite – mate-
riais pedagógicos adaptados – até setembro de 2010.

4) Constituição de equipes de formação (definição de professores, capacitação, 
definição de responsabilidades conjuntas): responsabilidade tripartite – até se-
tembro/2010.

5) Implementação do projeto de formação – responsabilidade tripartite – até ou-
tubro/2010.

8.4 O Instituto Haitiano de Saúde Comunitária – INHSAC

O MSPP indicou o Instituto Haitiano de Saúde Comunitária – INHSAC como par-
ceiro para participar do processo de formação aprovado pelo Comitê Gestor Tripar-

Apresentação 
e aprovação 
do Plano de 
Formação 
de Recursos 
Humanos na 
IV Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite 
realizada em 
Havana, agosto 
de 2010
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tite. Trata-se de instituição universitária de referência, com foco orientado à formação 
em saúde comunitária. Capacitam até o nível de mestrado. 

A partir da indicação do MSPP foi realizada no dia 9 de junho de 2010, uma visita 
técnica ao Instituto Haitiano de Saúde Comunitária – INHSAC, no qual o Diretor-
-Executivo, André Paul Carrenard, apresentou em detalhes a missão do INHSAC que 
é habilitar recursos humanos para gestão eficaz do Sistema de Saúde, concebido para 
servir a formação de quadro do MSPP. 

Há três níveis de formação:
a) Médicos e enfermeiros. Já foram formadas 759 pessoas. 
b) Auxiliar de enfermagem. 214 formados, até 1995, quando a formação foi inter-

rompida.
c) Agentes de Saúde Comunitária. 58 pessoas. Está descontinuada.
A educação continuada tem priorizado os seguintes aspectos:
• vacinação
• contracepção
• prevenção de infecções por vetores
• transmissão vertical
• HIV
• Pessoas vivendo com HIV (aspecto psicossocial)
Discutiu-se qual a capacidade de o INHSAC ministrar formação, com base nas 

demandas do país. O Instituto tem a preocupação com essas demandas, mas seu tra-
balho é marcado por instabilidades na continuidade do financiamento internacional. 
Além disso, há dificuldades financeiras por parte dos estudantes.

9. Organização de Serviços de Assistência 

9.1 Organização da assistência de saúde com base territorial

Para apoiar a organização da assistência de saúde com base territorial serão cons-
truídos 3 (três) Hospitais Comunitários de Referências (HCR), modulares, incluindo 
hospedagem de técnicos, para treinamento técnico, além dos módulos assistenciais. 

Os Hospitais Comunitários de Referências (HCR) estarão localizados nas regiões 
de Carrefour, Croix des Bouquets e Bon Repos, e deverão ser mantidas pelo período 
de 2 (dois) anos, tempo necessário para que haja a absorção dos serviços de saúde, 
conhecimento e gestão pelos funcionários do Governo Haitiano.
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9.2 Vigilância Epidemiológica e Imunização

O Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica e Imunização tem como obje-
tivo principal a implantação de um programa de Fortalecimento da Vigilância Epide-
miológica e do programa de Imunização.

Os trabalhos do Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica e Imunização foram 
iniciados a partir da realização de Visita Técnica dos representantes dos Ministérios da 
Saúde do Brasil e de Cuba, no período de 10 a 16 de junho a Porto Príncipe, para tomar 
conhecimento da situação e se incorporar a agenda de trabalho do Governo do Haiti.

• Desenvolvimento de Plano de Trabalho para Vigilância Epidemiológica.
• Realização de avaliação de proposta de apoio ao Programa Haitiano de Imuni-

zação 
Nesse período os técnicos brasileiros discutiram sobre os Antecedentes e Situação 

Atual do PEV (Plano Ampliado de Vacinação do Haiti).

9.2.1 Plano Ampliado de Vacinação (PEV)

Outro eixo do projeto constitui apoiar o Plano Ampliado de Vacinação (PEV) do 
Ministério da Saúde Pública e da População, através do fortalecimento da estrutura 
logística e de cooperação técnica.

Apresentação do 
grupo técnico 
de Vigilância 
Epidemiológica 
e Imunização em 
Porto Príncipe, 
junho de 2010
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9.2.2 Vigilância epidemiológica

E, finalmente, apoiar a estruturação da vigilância epidemiológica, fortalecendo o 
Ministério da Saúde Pública nas ações de formação e organização dos níveis centrais 
e departamentais.

9.2.3 Coberturas vacinais

As coberturas de vacinação de rotina no Haiti são estimadas em 53% com DPT3 
para os menores de 1 ano de idade nos últimos 5 anos, 58% para OPV 3 e 51,5% para 
a 1ª dose da vacina Sarampo/Rubéola.

9.2.4 Sarampo

O último caso de Sarampo notificado foi em 2001. O Haiti realizou campanhas de 
vacinação contra o sarampo, a última foi em 2007 com a vacina S/R para o grupo de 
1 – 19 anos de idade. Após essa campanha de vacinação a taxa de cobertura de vacina-
ção de rotina tem sido baixa e o risco de reintrodução é bastante elevado. A reintrodu-
ção do sarampo será muito grave tendo em conta a fragilidade do estado nutricional 
das crianças e a fragilidade dos serviços de saúde.

Devido às baixas coberturas de vacinação com OPV, existe um risco permanente 
de mutação do vírus vacinal que pode resultar em uma situação como a dos anos 
2000-2001, um vírus vacinal derivado e que produziu uma epidemia de pólio na His-
paniola com mais de 30 casos.

9.2.5 Tétano Neonatal (TTN), Difteria e Coqueluche

O TNN persiste como um problema grave de saúde pública. A difteria e a 
coqueluche continuam endêmicas. As baixas coberturas de vacinação são a causa 
dos casos de difteria que se apresentaram em todo o país de maneira endêmica 
depois de 2004. 

No início de setembro 2009, foi declarado um surto de difteria que provocou 33 
casos notificados em adultos, crianças e adolescentes, dos quais uma grande maioria 
na área metropolitana de Porto Príncipe com uma letalidade de 45%.Um dos resulta-
dos dessa investigação é a constatação de falhas importantes da cadeia de frio e com 
problema de congelação do DPT, depois de confirmado que três crianças morreram 
na mesma comuna tendo recebido quatro doses de vacina. A resposta a essa epidemia 
teve uma primeira fase da vacinação em dezembro 2009 e se estima uma cobertura de 
33%. Não se considera, portanto, uma situação controlada e ainda casos ocorrem em 
2010. 

Estima-se que mais da metade dos casos de tétanos neonatal nas Américas provém 
do Haiti.
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Em seguida ao terremoto de 12 de janeiro de 2010, as populações das zonas afe-
tadas foram agrupadas em abrigos provisórios distribuídos nas ruas, praças públicas, 
terrenos vazios, a maioria em Porto Príncipe.

Estima-se uma população nesses campos provisórios de mais ou menos 1,5 milhão 
de pessoas (+- 250.000 de 6 meses a 7 anos) (Nota: Bureau des affaires humanitaires 
de UN).

Estima-se um total de 840 sítios provisórios, podendo alguns reunir até 10.000 pes-
soas. A promiscuidade e as condições higiênicas muito precárias expõem a população 
desses abrigos a um risco elevado de doenças como diarréia, infecções respiratórias 
e as doenças imunopreveníveis como a difteria e a coqueluche que são endêmicas no 
país.

9.2.6 Pólio e Sarampo

Outro aspecto, ademais das baixas coberturas de vacinação e tendo em conta o 
afluxo das equipes de socorro e de ajuda humanitária que chegam ao país vindas de 
diferentes países e regiões do mundo e também considerando os contatos diretos da 
população com essas equipes, considera-se que há um grande risco de reintrodução 
do vírus selvagem de doenças como a pólio e o sarampo, pois se sabe que muitos coo-
perantes vêm de países onde essas doenças são endêmicas.

9.2.7 Coberturas de vacinação

As coberturas de vacinação até o momento são insuficientes para prevenir essas 
situações epidêmicas. É urgente acelerar as atividades de vacinação, em geral.

• Recomenda-se iniciar o mais rápido possível a segunda fase prevista de vacina-
ção e plano pós-desastre. Pois isso permitiria vacinar com a primeira dose os 
que não receberam na primeira fase e administrar uma segunda dose aos que 
receberam a primeira dose, reforçando a imunidade de grupo.

• Recomenda-se também a OPV para menores de 7 anos em todos os sítios de 
desabrigados, já nessa segunda fase.

• Relançar o PEV nas comunas que sofreram com o terremoto é muito impor-
tante, o que permite vacinar as crianças não vacinadas nos anos precedentes e 
evitar acumulação de susceptíveis criando condições para epidemias.

• Relançar o PEV em todo o país assegurando vacinação diária com todas as va-
cinas e diminuindo oportunidades perdidas de vacinação.

• Reforçar a vigilância epidemiológica nos hospitais de PAP, através de um sis-
tema de alerta precoce e de resposta focalizado em sarampo, tétano, difteria e 
outras.

• Realizar supervisão e promover o PEV com campanhas de mobilização.
• Realizar busca ativa de casos de pólio (PFA), sarampo, rubéola.
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9.2.8 Fortalecimento da vigilância Epidemiológica do MSPP

Foram realizadas as reuniões abaixo relacionadas entre os dias 13 a 17 de junho de 
2010 em Porto Príncipe-Haiti para abordagem do tema Fortalecimento da Vigilância 
Epidemiológica do MSPP para o desenvolvimento de um plano de trabalho articulado 
e coordenado pelo Ministério de Saúde Pública e População do Haiti com apoio do 
Ministério da Saúde do Brasil e de Cuba. Foram realizadas as seguintes reuniões:

1) Reunião de trabalho na Sede da OPS-Haiti com a Representante da OPS Haiti e 
equipe de epidemiologia que contou com a participação da Missão do Ministé-
rio da Saúde-Brasil, do Diretor de Epidemiologia do MSPP e do Coordenador 
da Cooperação Médica Cubana. A agenda de trabalho contemplou:

 – Apresentação e boas vindas. OPS-Haiti
 – Apresentação da missão MS-Brasil
 – Proposta de cooperação MS-Brasil para Haiti
 – A participação da Cooperação Cubana
 – Plano de fortalecimento da vigilância Epidemiológica do MSPP
 – Discussão geral 

2) Reunião de trabalho entre técnicos do MSPP, OPS Haiti, Missão-Brasil e Coo-
peração Cubana no Laboratório de Saúde Pública “Sala de situação de Saúde” 
para discussão geral com o objetivo de elaborar plano de trabalho 2010 e 2011.

3) Reunião de trabalho com as instituições co-partícipes no campo da epidemio-
logia presentes no Haiti. (MSPP, OPS, MS-Brasil, Cooperação Cubana; CDC-
-USAID; MSF; e outras…) no Laboratório de Saúde Pública “Sala de situação 
de Saúde”. A agenda de trabalho contemplou:

 – Plano de fortalecimento da vigilância Epidemiológica do MSPP.
 – Proposta de cooperação MS-Brasil para Haiti
 – A participação da Cooperação Cubana
 – Participação de outras agências
 – Discussão geral 
 – Reunião de trabalho com a Representante de OPS Haiti e equipe. 
 – A agenda de trabalho contemplou:

 - Missão do MS-Brasil (Epidemiologia e Medicamentos)
 - Apresentação de resultados e acordos de trabalho
 - Discussão geral
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10. Vacinas, Medicamentos e Insumos para a Saúde

Durante as missões ao Haiti, o Ministério da Saúde visitou o Programa de Medi-
camentos Essenciais da Organização Pan-Americana da Saúde (PROMESS) que é o 
órgão principal para o fornecimento de medicamentos essenciais e suprimentos médi-
cos na República do Haiti. A visita teve por objetivo conhecer a capacidade de estoca-
gem e armazenamento de medicamentos e vacinas para o Ministério da Saúde Pública 
e da População do Haiti, considerando o apoio que o Brasil ofertará ao Haiti na cons-
trução dos Hospitais Comunitários de Referência bem como o apoio ao sistema de 
vigilância epidemiológica e ao programa ampliado de imunização do Haiti.

O PROMESS foi fundado com financiamento do Banco Mundial, a cooperação 
bilateral (França, Suíça, Holanda, USAID, Canadá) e cooperação multilaterais (UNI-
CEF, UNFPA, a Comissão Europeia), bem como parceiros no Conselho de Adminis-
tração presidido pelo Ministro da Saúde Pública.

Desde 1992, o PROMESS tem sido gerenciado como um Projeto da OPAS/OMS 
no Haiti. Sua missão tem sido a de garantir a disponibilidade de um elenco de medica-
mentos essenciais, com qualidade, atendendo às instituições médicas no Haiti.

A delegação brasileira visitou o Programa de Medicamentos Essenciais da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde em Porto Príncipe para conhecer a estrutura logística 
envolvida com a recepção, armazenamento e distribuição dos medicamentos essen-
ciais. Com a visita os técnicos do Ministério da Saúde conheceram toda a área de 
estocagem de medicamentos e imunobiológicos e demais insumos para a saúde. Todo 
o sistema de energia para a conservação dos medicamentos e imunobiológicos é man-

Programa de 
Medicamentos 
Essenciais da 
Organização 
Pan-Americana 
da Saúde 
(PROMESS). 
Haiti, junho 
2010
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tido por geradores para a geração de energia necessária para a manutenção das baixas 
temperaturas. Foram identificadas, portanto, as áreas que necessitam de controle de 
temperatura para os medicamentos termolábeis (cremes, pomadas, antibióticos), área 
de estocagem geral e câmara fria.

Na oportunidade, a delegação brasileira apresentou aspectos gerais da Política 
de Medicamentos do Brasil que poderão auxiliar no processo de discussão sobre o 
acesso aos medicamentos essenciais nas Unidades de Atenção à Saúde do Haiti. Foram 
abordados o conceito de medicamentos essenciais, o desenvolvimento do Ciclo de 
Assistência Farmacêutica, com destaque para a seleção de elenco de medicamentos 
essenciais para os serviços propostos, bem como a importância do desenvolvimento 
das etapas de programação, aquisição, armazenamento, prescrição e dispensação dos 
medicamentos essenciais.

Acordou-se que a partir da Relação de Medicamentos Essenciais e Insumos ela-
borada e entregue por Cuba na II Reunião do Comitê Gestor do Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba-Haiti, o Brasil desenvolverá estudo para o suprimento dos 
medicamentos e insumos necessários ao abastecimento regular das Unidades de Aten-
ção à Saúde do Haiti.

11. Apoio da Embaixada do Brasil no Haiti

A Embaixada do Brasil no Haiti vem apoiando os trabalhos do Comitê Gestor Tri-
partite por meio da cessão de espaço físico, logística para reuniões bem como participa 
das reuniões técnicas com os diversos atores envolvidos com o Projeto de Cooperação 
Sul-Sul resultado da assinatura do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti 
de fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância epidemiológica do Haiti.

O Sr. Igor Kipman, embaixador do Brasil no Haiti, participou de várias reuniões 
com a delegação brasileira na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, bem como 
com os demais parceiros do Projeto de Cooperação. 

O embaixador destacou na época as dificuldades de adaptação ao Haiti, apontou a 
reorganização do Estado como desafio para a retomada do crescimento econômico e 
lembrou que se deve priorizar a geração de empregos. Enfatizou também a melhoria 
na qualidade de vida da população haitiana, em relação a quatro anos anteriores ao 
terremoto, e ressaltou as dificuldades para a remoção da população que atualmente 
reside na área de implantação da UPA em Carrefour.

Cabe destacar o apoio diplomático e logístico da embaixada brasileira no Haiti 
para as missões brasileiras do Ministério da Saúde, bem como de sua equipe para 
acompanhar a delegação brasileira durante as missões realizadas no Haiti.

Durante as missões, o Embaixador brasileiro destacou em 2010 a importância da 
participação dos brasileiros pela vontade e disponibilidade dos profissionais brasi-
leiros para os desafios que enfrentam o povo haitiano, e manifestou sua disposição 
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para apoiar as estratégias para o desenvolvimento das atividades previstas no Memo-
rando de Entendimento de Brasil-Cuba-Haiti que tem como objetivo a Conjugação 
de esforços das Partes no sentido de viabilizar a assinatura de projetos específicos 
para a realização de atividades de Recuperação de infraestrutura e capacitação de 
profissionais de saúde.

12. Convênios Firmados pelo Ministério da Saúde

Para apoiar a execução das ações de formação de recursos humanos, a organiza-
ção de serviços de saúde, o fortalecimento da vigilância epidemiológica e imunização, 
as atividades de comunicação e informação em saúde previstas no Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilân-
cia Epidemiológica do Haiti, o Ministério da Saúde optou pela realização de convênios 
com a Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS e a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

O convênio com a UFSC tem por objetivo a formação de Recursos Humanos para 
a atenção primária à saúde.

Já o convênio com a UFRGS tem por objetivo a Organização da rede de serviços 
de saúde no Haiti e o convênio com a Fiocruz pretende avançar em quatro campos: 

Reunião do 
Embaixador do 
Brasil com a 
Delegação do 
Ministério da 
Saúde, no jardim 
onde funcionava 
a Embaixada 
brasileira após 
o terremoto de 
12 de janeiro de 
2010. Reunião 
em junho de 
2010. Haiti



36

epidemiologia, imunização, comunicação e informação em saúde e organização dos 
serviços vinculados aos Hospitais Comunitários de Referência.

As atividades previstas em cada convênio são apresentadas a seguir.

12.1 Convênio do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz

O convênio com a Fiocruz envolve a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 
Arouca (ENSP), o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 
em Saúde (ICICT) e o Canal Saúde. 

Cada subunidade da Fiocruz irá contribuir de acordo com suas áreas de conheci-
mento para o fortalecimento do sistema de saúde do Haiti conforme descrito a seguir.

12.1.1 Centro de Relações Internacionais em Saúde – CRIS

O Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS) coordenará o convênio 
sendo o ponto focal para o convênio com o Ministério da Saúde.

O Centro de Relações Internacionais em Saúde se encarregará de identificar mode-
los de infraestrutura e equipamentos necessários à implementação do convênio.

Será organizado um Conselho assessor do projeto sob a coordenação do CRIS 
composto por um representante de cada subunidade da Fiocruz participante do pro-
jeto, com objetivo de manter estreita coordenação das atividades a serem geradas pelo 
projeto, com uma estrutura funcional a ser definida.

Considerando a quantidade, variedade e a descentralização das ações previstas, será 
preciso criar condições no Haiti para a operacionalização e gestão local das diferentes 
atividades planejadas. Será solicitado o assessoramento e a colaboração da embaixada 
brasileira em Porto Príncipe para a proposição de mecanismos operativos para que se 
atinja o mencionado objetivo.

Será necessário desenvolver mecanismos ágeis e permanentes de comunicação 
entre o Brasil e o Haiti e no interior do Haiti, como videoconferências, Skype etc, para 
dar apoio e acompanhar as atividades.

Operacionalizar a parceria entre Brasil e Cuba, desenvolvendo mecanismos de 
intercâmbio de informação e de encontros periódicos de ajuste programático para 
garantir a sua participação nas atividades de planejamento e de execução.

12.1.2 Capacitação

O objetivo é fortalecer o atual sistema de saúde haitiano com propostas estrutu-
rantes como o fornecimento de infraestrutura regionalizada para capacitação dos seus 
recursos humanos em saúde para responder tanto aos esforços dos acordos tripartites 
quanto à projeção das necessidades de capacitação em curto e médio prazo. Esse local 
poderá sediar futuros programas de educação à distância.
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Unificar as atividades de versão para o francês e para o crioulo (creole) dos diferen-
tes documentos produzidos, do material docente das diferentes subunidades partici-
pantes da Fiocruz, sejam eles sob a forma de texto ou audiovisual.

A Escola Politécnica participará da formação de recursos humanos no Haiti por 
meio do envio de docentes ao Haiti para ensino aplicado, da concessão de bolsas de 
estudos no Brasil a alunos haitianos, e realização e tradução de material didático.

Os docentes do Instituto Politécnico da Fiocruz possuem competências reconhe-
cidas nas seguintes áreas:

• Atenção à Saúde
• Vigilância em Saúde
• Gestão em Saúde
• Formação geral na educação profissional
• Técnicas Laboratoriais em Saúde
• Informações e Registros em saúde
• Iniciação Científica
• Processo de Trabalho em Saúde
• Tecnologias Educacionais em Saúde
• Manutenção de Equipamentos de Saúde

12.1.3 Vigilância epidemiológica e programa ampliado de imunização do Haiti

A ENSP participará da capacitação de profissionais para fortalecer o sistema de 
Vigilância Epidemiológica para o controle de doenças transmissíveis e contribuirá 
para a estruturação do Programa Ampliado de Imunização do Haiti. 

As atividades previstas no convênio deverão seguir às orientações do Plan Strategi-
que National pour le developpement de l’epidemiologie en Haiti bem como a revisão 
do Programa Ampliado de Imunização do Haiti 2011-2014 e as diretrizes acordadas 
no âmbito do Comitê Gestor do Memorando quanto ao processo de formação de 
recursos humanos, reforma dos laboratórios, infraestrutura e logística.

12.1.4 Capacitação em epidemiologia pela ENSP

Com objetivo de racionalizar e coordenar as diferentes atividades de capacitação 
geradas nas unidades da Fiocruz, o convênio prevê a criação de centros regionais de 
capacitação e de informação epidemiológica, com infraestrutura suficiente para ser a 
sede regional da docência e sala de situação epidemiológica que processe toda infor-
mação gerada em nível regional e local, todas elas pensadas em rede tendo como órgão 
coordenador da rede de centros regionais de capacitação o Instituto Haitiano de Saúde 
Comunitária, com sede em Porto Príncipe, seguindo as recomendações das autorida-
des sanitárias haitianas.

O convênio tem como meta a capacitação em Vigilância Epidemiológica e controle 
de doenças transmissíveis. 
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De acordo com o convênio a perspectiva é capacitar profissionais com o objetivo 
de fortalecer o sistema de Vigilância Epidemiológica para o controle de doenças trans-
missíveis e contribuir para a estruturação do programa de imunização do Haiti.

O convênio destaca que o curso de capacitação pode ser modular, estruturado 
segundo metodologia de trabalho de escuta dos atores locais. Deve ser pensada a cria-
ção de um formato que, mesmo com módulos mensais de duração semanal, impeça a 
fragmentação da comunicação, possivelmente por meio da programação de atividades 
à distância para os intervalos entre os módulos, que funcionem como elos entre o final 
de um módulo e a abertura do seguinte.

A previsão do conteúdo do curso é o seguinte:
• Apresentação e discussão da ideia do curso com o pessoal do Haiti.
• Epidemiologia – história, conceitos, usos e objetivos.
• O processo saúde-doença-cuidado e a população – complexidade das relações 

entre o social e o biológico. Agente infeccioso, distribuição, reservatório, modos 
de transmissão, período de incubação, período de transmissibilidade, suscep-
tibilidade, imunidade de grupo, cadeia epidemiológica. A persistência das do-
enças na população – meio ambiente: natureza, ser humano e contexto social.

• Indicadores das condições de saúde da população: estrutura dos indicadores, 
cálculo, análise e interpretação.

• Vigilância em saúde pública: relevância, prática, tipos, usos e aplicação. Estrutu-
ra de sistemas de Vigilância Epidemiológica – construção, gestão, componentes 
e critérios para acompanhamento e avaliação. Informação, comunicação social 
e educação em saúde para a participação da população na Vigilância Epide-
miológica. Vigilância internacional de doenças, prática regular de notificações, 
notificação seletiva em zonas endêmicas, notificação em surtos e epidemias.

• Investigação epidemiológica de campo: busca ativa, investigação de surtos – 
resposta diante da notificação, verificação de diagnóstico, hipótese sobre fonte 
e disseminação, identificação de pessoas em risco, medidas de controle.

• Controle de doenças na população: métodos de controle, medidas preventivas 
de promoção da saúde e prevenção de doenças, controle de contatos e ambiente, 
medidas em caso de epidemia, medidas internacionais, medidas em caso de uso 
deliberado de agentes biológicos, vigilância e acompanhamento pós-controle.

• Visão e estratégia regional de imunização, doenças consideradas no Programa 
Ampliado de Imunização do Haiti. Gerência do programa: vigilância integrada 
e vacinação segura. Supervisão e monitoramento das atividades. Agenda incon-
clusa e novos desafios.

• Outras doenças a serem identificadas como de interesse a partir de avaliação 
com o pessoal local, como aquelas transmitidas por vetores. Vigilância e con-
trole.

• Vacinas.
• Cadeia de frio.
• Programação das atividades de imunização para o Haiti.



39

• Movimento das doenças infecciosas em um mundo sem fronteiras: mobilidade 
e migração populacional e saúde; comércio, viagens e doenças; conflitos, vio-
lência e doenças.

De acordo com o convênio deve ser pensado o material produzido (seleção, ela-
boração e tradução) bem como, o manual de normas e procedimentos de Vigilância 
Epidemiológica do Haiti deve ser revisto e atualizado para uso no curso. Deve ser 
avaliado um cronograma possível e indicado o pessoal docente (contando também 
com os técnicos do Ministério da Saúde do Brasil e das diversas organizações e mis-
sões internacionais atuantes no Haiti, especialmente o pessoal de Cuba); deve ser con-
siderada a diversidade de idiomas; devem ser disponibilizados os recursos físicos e 
materiais para os encontros de trabalho; devem ser estimados e programados os cus-
tos (considerando-se então a aquisição de equipamento e programas de informática e 
material para laboratórios de saúde pública).

12.1.5 Comunicação e informação em saúde

De acordo com o Convênio, o ICICT assistirá na implantação do sistema de infor-
mação e permitirá a comunicação transversal dos projetos e elaborará um portal de 
Cooperação com o Haiti, com objetivo de socializar e disseminar toda a informação 
documental e programática gerada pelo projeto, no qual as subunidades disponibili-
zem programas e propostas que permitam um intercâmbio entre as mesmas.

Dessa forma, as linhas de ação desenvolvidas pelo ICICT, junto com os responsá-
veis de cada projeto, serão:

• Diagnóstico da infraestrutura de informação e de comunicação disponíveis no 
sistema de saúde haitiano; levantamento de registros civis e de saúde; mapea-
mento das fontes científicas em saúde e atores disponíveis no país

• Gestão do conhecimento 
• Fluxos de informação entre as diversas atividades 
• Biblioteca virtual 
• Tratamento de estatísticas em epidemiologia 
• Geoprocessamento 

12.1.6 Comunicação à População, Mídias

De acordo com o Convênio, o Canal Saúde da Fiocruz auxiliará na implantação de 
um sistema de comunicação voltado à população, com forte participação dos haitianos.

Os objetivos descritos pelo Canal Saúde são:
• Disseminar informações por meio individual, junto à população atingida pelo 

terremoto (habitantes de acampamentos), visando à educação popular em tor-
no do conceito de promoção da saúde.

• Estabelecer a estrutura necessária para criação de um núcleo de produção audio-
visual popular que atenda prioritariamente a população atingida pelo terremoto.
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• Estabelecer, através da implantação de rádios locais, as bases de um sistema 
alternativo de comunicação que viabilize a troca de informações e o diálogo 
público entre a população diretamente atingida pelo terremoto.

• Apoiar processos de formação de profissionais de saúde, graças à produção de 
material educativo.

• Documentar e divulgar via TV e internet as ações da missão tripartite no Haiti.

12.2 Convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina

O convênio com a UFSC tem por objetivo a Formação de Recursos Humanos com 
foco na atenção primária à saúde.

A Formação de Recursos Humanos envolve a formação de nível técnico e terá 
duração de dois anos. A primeira etapa do projeto foi desenvolvida de outubro de 
2010 a abril de 2011. Está prevista a formação de 60 turmas para o curso de Agentes 
Comunitários de Saúde, 31 turmas para o curso de Técnico de Enfermagem e 12 tur-
mas para o curso de Oficial Sanitário totalizando 3.612 alunos.

12.2.1 Formação de recursos humanos para a saúde

De acordo com as definições do Comitê Tripartite do Memorando de Entendimento 
haverá a formação de dois mil (2000) agentes comunitários de saúde e de quinhentos 
(500) técnicos de nível médio, com oferta de bolsas de estudo, para atuarem nos territó-
rios sanitários, com supervisão e monitoramento de profissionais de saúde locais.

Para a formação de Recursos Humanos na Atenção Primária à Saúde foram defi-
nidos os Perfis de competências para agentes comunitários de saúde, oficial sanitário 
e técnico de enfermagem.

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) sediou, de 4 a 10 de outubro de 2010, 
uma oficina de trabalho para a preparação de docentes para atuação na formação de 
técnicos de nível médio da atenção primária em saúde do Haiti.

Novas turmas serão iniciadas após as definições políticas do novo governo que 
assumiu em 14 de maio de 2011. A partir das definições, novas turmas serão formadas 
em 2011 – 180 Agentes comunitários 6 turmas de 30 ACS.Também está prevista a 
formação de 120 técnicos de enfermagem, em 2011. 

A formação de recursos humanos será também contemplada no âmbito do Pro-
jeto BRA/10/005 formalizado entre o Ministério da Saúde do Brasil e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – “Projeto de Cooperação Sul-Sul de 
Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti”.

O Instituto Haitiano de Saúde Comunitária (INSHAC) participou da formação da 
primeira turma de Agentes Comunitários de Saúde no âmbito do Projeto Tripartite.
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12.2.2 Agentes comunitários de saúde

Em 31 de março de 2011 foi diplomada em Porto Príncipe, na localidade de Car-
refour, a primeira turma de 58 Agentes Comunitários de Saúde formados a partir 
do Acordo Tripartite Brasil-Cuba-Haiti, citado anteriormente. Essa formação vai se 
estender para novas turmas de agentes e de auxiliares de enfermagem.

Após a conclusão desses cursos, os agentes comunitários de saúde estarão capaci-
tados a realizar o:

• Diagnóstico do território sanitário e da situação de saúde de indivíduos e co-
munidades, com vistas ao planejamento das ações. 

• Desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças vol-
tadas para indivíduos, grupos específicos e doenças prevalentes.

• Desenvolvimento de ações de prevenção e monitoramento voltadas às situações 
de risco sanitário e ambiental.

O agente comunitário de saúde desenvolve ações de cuidado e proteção à saúde de 
indivíduos e grupos sociais, em domicílio e coletividades. Atua, portanto, na promoção 
da saúde e prevenção de doenças por meio da educação sanitária da população, privile-
giando o acesso às ações e aos serviços de informação, no âmbito social e da saúde. Está 
vinculado à rede de atenção primária à saúde.

12.2.3 Eixos de atuação do agente comunitário de saúde 

• Diagnóstico do território sanitário e da situação de saúde de indivíduos e co-
munidades, com vistas ao planejamento das ações. 

• Desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças vol-
tadas para indivíduos, grupos específicos e doenças prevalentes.

• Desenvolvimento de ações de prevenção e monitoramento voltadas às situações 
de risco sanitário e ambiental.

12.2.4 Técnico em enfermagem – complementação do auxiliar de enfermagem que 
atua na atenção primária à saúde

O Técnico de Enfermagem é um profissional que compõe a equipe de enfermagem. 
Realiza atividades, procedimentos e técnicas requeridos à prestação dos cuidados de 
enfermagem nas unidades e serviços de saúde (hospitais de baixa, média e alta com-
plexidades, policlínicas, unidades de atenção primária à saúde, serviços de atendi-
mento pré-hospitalar/resgate). 

Eixos de atuação do técnico em enfermagem
• Promoção da saúde e prevenção de agravos
• Comunicação e registro
• Procedimentos e cuidados de enfermagem
• Urgência e Emergência
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• Organização do próprio trabalho
• Organização do processo coletivo de trabalho da enfermagem
Os técnicos de enfermagem estarão aptos a:
• Promoção da saúde e prevenção de agravos
• Comunicação e registro
• Procedimentos e cuidados de enfermagem
• Urgência e Emergência
• Organização do próprio trabalho
• Organização do processo coletivo de trabalho da enfermagem

12.2.5 Formação de oficiais sanitários

O Oficial Sanitário desenvolve ações voltadas para melhoria da qualidade de vida, 
a preservação e a utilização da natureza, o desenvolvimento e a inovação do aparato 
tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrange ações voltadas para a proteção e 
preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, para a segurança das pessoas e 
comunidades, para o controle e avaliação de risco, bem como para implementação de 
programas de educação ambiental. 

12.2.6 Eixos de atuação do oficial sanitário 

• Organização e gestão do processo de trabalho em vigilância em saúde, no âm-
bito da atenção primária.

• Procedimentos técnico-operacionais.
• Educação e comunicação.
Por fim, os oficiais de saúde estarão qualificados para realizar:
• Organização e gestão do processo de trabalho em vigilância em saúde, no âm-

bito da atenção primária.
• Procedimentos técnico-operacionais.
• Educação e comunicação.

12.3 Convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

O Convênio firmado pelo Ministério da Saúde com a UFRGS tem por objetivo a 
organização da rede de serviços para fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti.

O sistema de saúde do Haiti oferece cuidados formais para aproximadamente 47% 
da população. Essa falta de acesso da população ao sistema de saúde do Haiti é par-
cialmente compensada pelo uso da medicina tradicional, como primeira ação contra 
a doença. O setor privado é extremamente importante, particularmente os sem fins 
lucrativos, embora a sua articulação com o setor público deva ser melhorada. Esse 
sistema está estruturado em três níveis:
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• O primeiro nível conta com pouco mais de 600 organizações de nível primário 
de saúde com e sem leitos.

• Segundo nível conta com 45 hospitais comunitários de referência, os hospitais 
dos dez departamentos do Haiti.

• Terceiro nível, com seis hospitais (6) da universidade, cinco (5), em Porto Prín-
cipe.

Um dos problemas para se organizar os serviços de saúde do Haiti se deve ao fato 
de que os prestadores de serviços possuem múltiplos vínculos e fontes de financia-
mento, incluindo os serviços próprios do Estado haitiano, muitos em parcerias com 
outros países, ONGs de múltiplas origens e com financiamentos com frequência dire-
tos, além de serviços privados.

Antes do terremoto, o sistema foi caracterizado por:
• baixa cobertura e desigualdades significativas;
• baixo nível de financiamento e muitas ineficiências;
• baixo nível de descentralização e organização;
• insuficiência e baixa produtividade dos recursos humanos (RH).
Após o terremoto, o Ministério da Saúde Pública e População do Haiti elencou 

temas para a orientação na elaboração de futuros planos de saúde:
• cidadania; 
• descentralização dos serviços;
• abordagem intersetorial;
• organização de um sistema de atendimento em três níveis;
• logística avançada;
• inclusão de novos grupos vulneráveis para a definição da oferta de serviços;
• adequado financiamento;
• investimento em recursos humanos;
• formalização e reforço da parceria público/privada.
O objetivo do convênio é desenvolver processos e atividades para viabilizar e for-

talecer a organização dos serviços de saúde do Haiti, considerando os compromissos 
assumidos pelo Ministério da Saúde do Brasil no Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti de fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica 
do Haiti. Para atingir o objetivo o convênio prevê o desenvolvimento de atividades 
para:

• Produção de 10 documentos com contribuições para a organização da rede de 
serviços de saúde, com base territorial, em colaboração com as equipes do Haiti 
e de Cuba.

• Produção de 10 documentos com contribuições para a elaboração de protoco-
los de gestão assistencial, em colaboração com as equipes de saúde do Haiti e 
de Cuba.

• Realização de quatro seminários para a difusão de material relativo à gestão em 
saúde, em apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti.
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• Produção e edição de dois livros com a sistematização dos aspectos mais rele-
vantes do processo de implementação do Memorando de Entendimento Brasil-
-Cuba-Haiti para fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epide-
miológica do Haiti.

O Ministério da Saúde Pública do Haiti também se propõe a modificar o modelo de 
organização do serviço, com ênfase em estratégias avançadas de atendimento. Na atu-
alidade, a provisão dos serviços depende das brigadas médicas (BM)/clínicas móveis 
que atuam como uma extensão dos serviços de saúde de primeiro nível.

O Plano de Ação para a reconstrução e desenvolvimento do Haiti foi lançado em 
reunião de 31 de março de 2010, na sede da ONU, em Nova Iorque. Em abril de 2010, o 
Ministro da Saúde Pública e População do Haiti lançou oficialmente o “Plano Provisó-
rio do setor da saúde, abrangendo o período de 1º de abril de 2010 a 30 de setembro de 
2011, com o objetivo de avançar na prestação de serviços de saúde e para fortalecer as 
estruturas do Ministério da Saúde Pública e População (MSPP) do Haiti. 

Esse plano provisório tem como objetivo “garantir a disponibilidade e acesso aos 
serviços de saúde pela população, tendo em conta as novas necessidades criadas pelo 
terremoto de 12 de janeiro de 2010. Mais especificamente:

• assegurar a prestação de serviços nas áreas de consolidação ou realocação da 
população; 

• assegurar a continuidade dos serviços em todas as estruturas do setor da saúde 
enquanto ajusta às necessidades emergentes;

• identificar as estruturas afetadas e desenvolver planos para a reconstrução;
• reabilitar estruturas prioritárias afetadas;
• facilitar e buscar financiamentos para o atendimento dos grupos vulneráveis 

(mulheres grávidas, crianças menores de 5 anos, deficientes e pessoas com pro-
blemas psicológicos após o terremoto);

• manter/fortalecer a governabilidade e a capacidade do MSPP para desempe-
nhar as funções essenciais da saúde pública em todos os níveis;

• fortalecer a capacidade de resposta a desastres do MSPP;
• fortalecer as medidas de saúde pública e saneamento;
• implementar os acordos de parceria entre os setores público e privado.
O convênio prevê um conjunto de atividades para viabilizar e fortalecer a orga-

nização da rede de serviços de saúde visando o fortalecimento do sistema de saúde 
do Haiti considerando os compromissos do Brasil no Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti para fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemio-
lógica do Haiti, o Plan Interimaire du Secteur Santé Avril 2010 – Septembre 2011 e as 
Propositions pour l’exécution du programme de renforcement du système de santé en 
Haïti avec la collaboration du Brésil et de Cuba (Référence: Déclaration d’intention 
tripartite du 27 mars 2010) por meio da produção de documentos e da realização de 
seminários que contribuirão para a organização da rede de serviços de saúde do Haiti, 
com base territorial, com participação das equipes do Haiti e de Cuba, no marco do 
Memorando de Cooperação acima mencionado. 
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De modo complementar, o convênio inclui a produção e edição de documentos 
em diversos formatos com a sistematização dos aspectos mais relevantes do processo 
de implementação do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti para fortaleci-
mento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti.

A cooperação brasileira com o Haiti seguirá as orientações da Política de Saúde 
brasileira uma vez que o Art. 196 da Constituição Federal de 1988 destaca que “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(BRASIL,1988).

Abordará também de acordo com a realidade do sistema de saúde do Haiti as expe-
riências exitosas do Sistema Único de Saúde e os princípios e as diretrizes explicitadas 
na Lei 8.080 tais como: a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; a integralidade de assistência, entendida como conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; preserva-
ção da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; igualdade 
da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; divulgação de informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; utilização da epide-
miologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática; participação da comunidade; descentralização político-administrativa 
(BRASIL, 1990).

12.3.1 A organização da rede de serviços de saúde 

De forma mais detalhada o Convênio desenvolverá atividades: a) para a organiza-
ção da rede de serviços de saúde, com base territorial; b) contribuições para a imple-
mentação de protocolos de gestão assistencial; c) realização de quatro seminários 
para a difusão de material relativo à gestão em saúde e d) Sistematização dos aspec-
tos mais relevantes do processo de implementação do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti.

12.3.2 Produção de 10 documentos com contribuições para a organização da rede 
de serviços de saúde, com base territorial, em colaboração com as equipes do 
Haiti e de Cuba 

Os documentos com contribuições para a organização da rede de serviços resulta-
rão de um conjunto de atividades, sempre em colaboração com as equipes de saúde do 
Haiti e Cuba, que incluem oficinas de trabalho para planejamento e acompanhamento 
das atividades; a realização de diagnósticos sobre a distribuição e características dos 
equipamentos de saúde em operação ou planejados, bem como sobre as instituições 
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mantenedoras e suas fontes de financiamento; articulação para a troca de informa-
ções e com as equipes envolvidas especificamente com os temas da vigilância epi-
demiológica e da formação de recursos humanos; seminários de compartilhamento 
e definição de estratégias de ação envolvendo as equipes dos serviços, dirigentes de 
nível central do ministério haitiano, organizações parceiras; produção de documentos 
intermediários com proposições para a organização da rede de serviços a serem sub-
metidos à crítica e revisão em oficinas de trabalho; identificação dos problemas e dos 
recursos disponíveis para a concretização das metas definidas pelos gestores do Sis-
tema de Saúde do Haiti no que diz respeito à organização da rede de serviços de saúde. 

12.3.3 Produção de 10 documentos com contribuições para a implementação de 
protocolos de gestão assistencial

A elaboração de protocolos de gestão assistencial seguirá também a metodologia 
já estabelecida no processo de implementação do Memorando de Cooperação Bra-
sil-Cuba-Haiti, ou seja, a constituição de grupos de trabalho em conjunto com profis-
sionais do Haiti e de Cuba. Em conjunto com esses profissionais, em uma oficina de 
trabalho, serão definidos os protocolos a serem construídos, bem como a sequência de 
produção. Os esboços de protocolo serão discutidos com profissionais que se encon-
tram nas unidades de prestação de serviços para verificar sua adequação e realizar 
aperfeiçoamentos. 

12.3.4 Realização de 4 seminários para a difusão de material relativo à gestão em 
saúde, em apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti

Propõe-se a realização de quatro seminários para a difusão de conhecimento rela-
tivo à gestão em saúde, em apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti, 
com duração de uma semana cada um e carga horária de 40 horas, a ser realizado no 
segundo semestre de implementação desse projeto (considerando sua data de início). 
Cada seminário se realizará em uma das Unidades de Referência (tipo UPA’s), a não 
ser que haja outra indicação por parte do Ministério de Saúde do Haiti.

12.3.5 Sistematização dos aspectos mais relevantes do processo de implementação 
do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti para fortalecimento do 
Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti

Serão sistematizados documentos técnicos sobre os aspectos mais relevantes do 
processo de implementação do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti para 
fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti, conside-
rando os compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde acordados no âmbito do 
Comitê Gestor do Memorando. Essa é uma experiência inovadora na área da Coope-
ração Internacional do Ministério da Saúde. Seu registro e sua disseminação permiti-



47

rão não apenas a disseminação do conhecimento a esse respeito, como poderão servir 
como material para futuras aprendizagens e atividades. Os documentos serão editados 
sob forma de livros para ampla disseminação.

12.3.6 Transição governamental no Haiti

Na ocasião o representante brasileiro fez uma exposição da situação do Projeto 
Sul Sul de cooperação em saúde no Haiti e contou com a participação do Gerente de 
Projetos da UNOPS, em Porto Príncipe, maio de 2011, em que contextualizou sobre 
a situação dos terrenos para a construção dos Hospitais Comunitários de Referência.

Durante a reunião foram discutidos pontos fundamentais para a sequência dos tra-
balhos já iniciados no projeto, como a execução do processo de aquisição das ambu-
lâncias, o processo de treinamento em urgência e emergência por técnicos brasileiros, 
a participação de técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em missão no Haiti 
em junho, bem como os compromissos de Estado assumidos no âmbito do Memo-
rando de Entendimento Brasil, Cuba e Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e 
de vigilância epidemiológica do Haiti.

Transição 
governamental 
no Haiti. 
Reunião com 
equipe de 
transição do 
novo governo 
na Embaixada 
do Brasil com 
a participação 
do Gerente 
de Projetos da 
UNOPS, em 
Porto Príncipe, 
maio de 2011
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do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
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1. Apresentação

Considerando a necessidade de acompanhar as atividades previstas para o segundo 
semestre de 2011, bem como a necessidade de avaliar o grau de cumprimento dos 
compromissos assumidos pelos Grupos de Trabalho no âmbito do Comitê Gestor Tri-
partite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti; e tendo em vista a che-
gada ao Haiti das 30 ambulâncias adquiridas pelo governo brasileiro para apoiar a 
organização do sistema de urgência e emergência no Haiti; a perspectiva de lança-
mento do Edital de Licitação para a Construção do HCR de Bon Repos e do Instituto 
Haitiano de Reabilitação e do Laboratório de Órteses e Próteses; a estratégia de apoio 
ao Programa Ampliado de Vacinação e a Campanha de Vacinação do Haiti e a neces-
sidade de retomada do processo de formação de Recursos Humanos, a representa-
ção brasileira acordou com os representantes haitianos e cubanos a realização da VIII 
REUNIAO DO COMITE GESTOR TRIPARTITE DO MEMORANDO DE ENTEN-
DIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI, em Porto Príncipe, nos dias 5 e 6 de setembro de 
2011.

Dessa forma o presente Relatório apresenta uma síntese das principais atividades 
desenvolvidas durante a VIII Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendi-
mento Brasil-Cuba-Haiti, que se realizou entre os dias 5 e 6 de setembro de 2011 em 
Porto Príncipe, Haiti.

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a VIII Reunião 
do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-
Cuba-Haiti

A agenda da VIII Reunião foi organizada pela Delegação brasileira com aprovação 
do Representante haitiano no Comitê Gestor, Dr. Jean Hugues Henrys e ocorreu nos 
espaços da Embaixada do Brasil e do MSPP:

2.1 VIII Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-
Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do 
Haiti 

• Local: Sala Zilda Arns – Projeto Tripartite e sede do Ministério da Saúde Públi-
ca e da População em Porto Príncipe – Haiti, 5 e 6 de setembro de 2011 

Segunda-Feira – 5 de setembro de 2011
• 09:00-9:30: Recebimento das delegações
• 09:30-10:30: Informe dos representantes do Comitê Gestor Tripartite
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 – Apresentação dos representantes no Comitê Gestor do Memorando de En-
tendimento Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e de 
vigilância epidemiológica do HAITI sobre a execução das atividades e com-
promissos – Contextualização do Projeto e situação atual – abordagem de 
cada representante

• 10:30-12:30: Análise e discussão dos informes apresentados pelos representan-
tes no Comitê Gestor Tripartite

• 12:30-14:00: Almoço
• 14:00: Informe dos grupos de trabalho
• 14:00-14:30: Formação de Recursos Humanos – Estágio atual e cronograma das 

atividades de formação dos agentes comunitários de saúde – Perspectivas e es-
tratégias para a inclusão dos técnicos formados.

• 14:30-15:00: Programa Ampliado de Vacinação – Informe atualizado sobre as 
diretrizes e estratégias do Programa Ampliado de Vacinação e as necessidades 
identificadas para a cooperação Tripartite considerando as abordagens do Co-
mitê Coordenador Interagencial-PEV (CCI-PEV) e o MSPP

• 15:30-16:00: Vigilância Epidemiológica – Informe atualizado sobre os compro-
missos, diretrizes e estratégias para fortalecimento da Vigilância Epidemiológi-
ca no Haiti considerando a participação Tripartite 

• 16:00-16:30: Intervalo
• 16:30-17:00: Assistência – Considerações e perspectivas relacionadas aos temas: 

Urgência e Emergência, Construção do Hospital Comunitário de Referência de 
Bon Repos e Instituto Haitiano de Reabilitação, desenvolvimento do Programa 
Piloto em Carrefour para a Organização de Serviços de saúde.

• 17:30-18:00: Criação de Grupos de trabalho – indicação de técnicos para os 
GT de Organização de Serviços de Saúde, GT – Urgência e Emergência e GT 
Vigilância e Epidemiologia para a elaboração de Planos de Trabalho a serem 
apresentados ao Comitê Gestor Tripartite na próxima reunião. 

• 18:00: Conclusão das atividades do primeiro dia

Terça-Feira – 6 de setembro de 2011
• 8:00-10:00: Plano de fortalecimento da cadeia de frio do Programa Ampliado 

de Vacinação
 – Apresentação do Plano de fortalecimento da Cadeia de Frio do Programa 

Ampliado de Vacinação – perspectivas e estratégias da cooperação tripartite 
para a instalação de refrigeradores

• 10:00-12:00: Vigilância epidemiológica
 – Apresentação das iniciativas e progresso das atividades de cooperação tri-

partite voltadas ao fortalecimento da Vigilância Epidemiológica no Haiti – 
Fiocruz e Laboratório de Saúde Pública – MSPP

• 12:30: Almoço
• 14:00-16:00: Estratégias de cooperação
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 – Estratégias e perspectivas de Cooperação Tripartite para o sistema de ur-
gência envolvendo outras Agências e Instituições – MSF e Cruz Vermelha 
Alemã

• 16: 00-16:30: Coffee break
• 16:30: Encaminhamentos

 – Elaboração de um cronograma de atividades até dezembro de 2011 para 
apresentar aos Governos de Cuba, Brasil e Haiti

 – Próxima Reunião – definição de data e local da IX Reunião
• 18:00: Encerramento
Cabe destacar que a ordem das atividades foi modificada durante a reunião, para 

permitir a participação de técnicos e parceiros do Projeto considerando a necessidade 
de aprofundamento dos temas.
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3. Informe das delegações de Cuba, Brasil e Haiti sobre o 
andamento dos trabalhos

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas e encaminhamentos pro-
postos pela VIII Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti para o fortalecimento do Sistema de Saúde Haitiano e Vigilância 
Epidemiológica, realizada entre os dias 5 e 6 de setembro de 2011 em Porto Príncipe, 
Haiti.

3.1 Apresentação do representante do Brasil no Comitê Gestor Tripartite

3.1.1 Contextualização do Projeto e situação atual

Após a apresentação dos participantes da VIII Reunião foi iniciada a apresentação 
dos representantes no Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-
-Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância epidemiológica do HAITI 
sobre a execução das atividades e compromissos – Contextualização do Projeto e situ-
ação atual.

Dessa forma foi realizada uma apresentação pelo Dr. Carlos Felipe sobre a execu-
ção das atividades e compromissos – Contextualização do Projeto e situação atual, 
iniciando com os compromissos assumidos pelos países no âmbito do Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba-Haiti:

Compromissos do Brasil:
• apoiar a recuperação e construção de unidades hospitalares; 
• contribuir para a aquisição de equipamentos, ambulâncias e insumos de saúde;
• viabilizar bolsas para capacitar profissionais de saúde haitianos;
• apoiar a qualificação da gestão assistencial e de vigilância epidemiológica no 

Haiti; 
• apoiar medidas de fortalecimento do sistema de atenção básica do Haiti.
Compromissos de Cuba:
• dar apoio e assessorar a logística das operações;
• colaborar com a disponibilização de profissionais de saúde e de apoio;
• apoiar a formação dos profissionais de saúde haitianos.
Compromissos do Haiti:
• identificar áreas para a instalação das unidades de saúde;
• identificar unidades de saúde a serem reformadas;
• apoiar a identificação da logística;
• fornecer segurança às unidades de saúde;
• identificar os profissionais de saúde a serem qualificados; e
• identificar jovens secundaristas para serem formados na área técnica de saúde
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3.2 Reuniões do Comitê Gestor Tripartite

A seguir foram destacadas a realização de sete reuniões do Comitê Gestor Tripar-
tite do Memorando destacando a importância da retomada das reuniões considerando 
que a VII Reunião ocorreu em março de 2011, antes da posse no novo Presidente da 
República do Haiti.

1) Reunião do Comitê Gestor Tripartite 22 e 23 abril de 2010 – Rio de Janeiro e 
Brasília-Brasil

2) Reunião do Comitê Gestor 10 a 16 de maio de 2010 – Porto Príncipe – Haiti
3) Reunião do Comitê Gestor 11-15 de junho de 2010 – Porto Príncipe -Haiti
4) Reunião do Comitê Gestor 2-4 de agosto de 2010 – Havana-Cuba
5) Reunião do Comitê Gestor 21-22 de outubro de 2010 – Porto Príncipe-Haiti
6) Reunião do Comitê Gestor 14-16 fevereiro de 2011– Havana-Cuba
7) Reunião do Comitê Gestor 30 de março de 2011-Porto Príncipe-Haiti
Foram destacadas também as visitas técnicas do Ministério da Saúde do Brasil 

ao Haiti com o objetivo de avançar no desenvolvimento das atividades previstas no 
âmbito do Projeto de Cooperação Sul Sul em Saúde no Haiti que contou com a parti-
cipação das diversas instituições envolvidas com o Projeto, como FIOCRUZ, UFRGS 
e UFSC.

3.3 Visitas Técnicas do Ministério da Saúde do Brasil ao Haiti

• 5 a 8 de abril de 2010 – Visita Técnica do GT de Reabilitação.
• 6-11 de junho de 2010 – Visita técnica e Reunião do GT Escolas Técnicas de 

Saúde (Porto Príncipe/Haiti).
• 11-15 de junho de 2010 – Visita técnica e Reunião do GT Prevenção e Controle 

de Imunopreviníveis e Vigilância Epidemiológica.
• 26 abril-5 maio de 2011 – Visita técnica do Ministério da Saúde ao Haiti (Equi-

pe de engenheiros e técnicos da área de imunização).
• Julho de 2011 – Visita Técnica da FIOCRUZ e da UFRGS.
• Agosto de 2011 – Visita técnica da SE, AISA e da SAS (SAMU e CGHOSP).

3.4 O representante do Ministério da Saúde destacou os compromissos da 
Cooperação brasileira:

• Apoiar o fortalecimento do Sistema de Saúde Pública do Haiti
• Apoiar as instituições públicas de saúde haitianas nas áreas de:

 – Gestão e assistência
 – Formação e qualificação dos Recursos Humanos 
 – Recursos logísticos para as ações de saúde

• Apoiar os processos de transição e/ou transferência que fortaleçam a liderança 
do MSPP no seu papel.
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Dentre os compromissos foram destacados os avanços nos seguintes eixos:
• URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

 – Execução da aquisição de 30 ambulâncias
 – Apresentação de pré-proposta para um plano de organização dos serviços de 

remoção entre unidades de saúde
• FORMAÇÃO DE RH
• Elaboração do material didático de formação dos agentes comunitários de saúde
• Publicação das normas de formação dos agentes comunitários de saúde pelo 

MSPP em órgão oficial
 – Concessão de bolsas (Agentes Comunitários de Saúde, Urgência, Técnicos 

de nível médio)
• VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO

 – Aquisição de vacinas, treinamento e comunicação social
 – Aquisição de 2 caminhões para apoio
 – Capacitação de epidemiologistas
 – Apoio para a instalação de refrigeradores solares

• REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS
 – Aprovação do Termo de Referência para publicação de Edital de Licitação 

para a construção do Hospital Comunitário de Referência de Bon Repos e 
Instituto Haitiano de Reabilitação

 – Aprovação de projeto para a reforma de 2 (dois) laboratórios regionais de 
Saúde Pública

4. Apoio ao processo de implementação do projeto no âmbito 
do Ministério da Saúde do Brasil

O Ministério da Saúde do Brasil apresentou sua estratégia de apoio ao Projeto por 
meio da Portaria nº 1.406, de 15 de junho de 2011 que institui o Grupo de Trabalho 
coordenador das ações relativas ao apoio à reestruturação dos serviços de saúde na 
República do Haiti.

O Grupo de Trabalho integra representantes dos seguintes órgãos e entidades:
1) dois representantes do Gabinete do Ministro (GM);
2) dois representantes da Secretaria-Executiva (SE/MS);
3) três representantes da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS);
4) um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES/MS);
5) dois representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); e
6) um representante da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
De acordo como documento o Ministério da Saúde será representado no Comitê 

Gestor Tripartite Brasil-Cuba-Haiti:
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1) pelo Assessor Especial do Gabinete do Ministro, para Assuntos Internacionais 
de Saúde, na qualidade de titular; e

2) por um representante do Gabinete do Ministro, na qualidade de suplente.

5. Estratégias para execução do projeto

O representante do Ministério da Saúde apresentou também as estratégias para 
execução do projeto. Para a execução das ações previstas no referido Memorando, o 
Ministério da Saúde optou pela realização de três convênios com as seguintes institui-
ções: Fiocruz, UFRGS e UFSC.

O Ministério da Saúde do Brasil assinou também com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, em novembro de 2010 o Projeto Sul-Sul 
de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – BRA/10/005. O 
projeto consiste:

• na execução e manutenção de quatro Hospitais Comunitários de Referência, 
• apoio à formação de 1500 agentes comunitários de saúde e 500 técnicos de nível 

médio;
• aquisição de equipamentos de infraestrutura e logística e apoio à rede de frio. 

6. Implementação das atividades do Projeto Sul Sul de 
Cooperação em Saúde no Haiti 

Em seguida foram apresentadas as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto 
Sul Sul de Cooperação em Saúde no Haiti

Ações ResultAdos dificuldAdes-etApAs AgendA 

Implantação do HCR –IHR-LOP 
de Bon Repos

1. Plantas baixas executadas
2. Terreno nivelado e início 

colocação cercas.
3. Estudo de impacto ambiental 

realizado
4. Edital de licitação pronto

Lançamento do edital de 
licitação. SE-AISA-UNOPS

Implantação do HCR Beudet 1. Terreno liberado e limpo Elaboração do projeto com 
autoridades haitianas e 
cubanas

2012

Implantação do HCR de 
Carrefour

1. Conselho Comunal de Saúde 
implantado em julho

2. Ccarta a Mme Sofia martelly 
para a´poiar na remoção dos 
acampados no local

Terreno ocupado por IDPs Sem previsão
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Ações ResultAdos dificuldAdes-etApAs AgendA 

Implantação do HCR de Tabarre Primeiro terreno descartado Em análise de nova solução 
pela tripartite

Sem previsão

Aquisição de 30 ambulâncias 1. Entregues no Haiti em agosto
2.  Inclusão no documento de 

doação sobre a utilização 
específica no Projeto Tripartite, 
como previsto

1. Transferência para o MSPP
2. Piloto da organização da 

rede 

1. Setembro-Outubro
2. Revisão Substantiva – 

incluir vinculação das 
doações ao Projeto 
Tripartite

Reforma de unidades de saúde
1. Laboratório de SP de Les 

Cayes
2. Laboratório de SP de Cap 

Haitien

Ambos em reformas Identificação de novas 
unidades a serem reformadas

1. Finalizado em dezembro
2.  Finalizado em janeiro 2012

Implantação da Sala Dra Zilda 
Arns

1. Contrato de locação firmado 
em julho de 2011 

1. Manutenção da sala pelo 
PRODOC

1. Aquisição do mobiliário 
pelo PRODOC ainda 
pendente

Aquisição de dois veículos para 
utilização das equipes técnicas

Projeto deve ser iniciado pela 
equipe SE-AISA no sistema 
ATLAS

Aquisição pelo PRODOC no 
sistema corporativo da UN.

Contratação de equipe de 
apoio no Haiti

Definição MS e PNUD

Aquisição de 300 mil frascos 
de Ringer Lactato e 300 mil 
equipos de soro para combate 
ao cólera

Entregue ao Haiti em agosto de 
2011

1. Procedimento licitatório 
realizado pelo MS

2. Procedimento de 
contratação de empresa 
transportadora e de 
despacho alfandegário 
realizado pela OPAS

Concluída

Seminário MERCOSUL-Haiti Aprovado pela RMS em 2010. a definir

iniciAtiVAs /peRíodo ResultAdos AgendA p/ continuidAde

Assessoria na Execução de Ações do Plano 
Estratégico Plurianual (2011-2015) do 
Programa Ampliado de Vacinação (abril, 
maio, agosto, 2011 e 2011-2015)

Participação em 03 reuniões para 
definição das etapas de execução do Plano 
Plurianual de Vacinação do PEV
Participação no Atelier de Comunicação 
Social (com enfermeiros e comunicadores 
sociais) para reforço da vacinação de rotina 
com apresentação da experiência de êxito 
do Brasil

Desenvolvimento de Campanha de 
Comunicação Social para fortalecimento da 
Vacinação de Rotina (Fiocruz/RJ)* 
Capacitação de pessoal de comunicação do 
PEV (Fiocruz/RJ)* 
Capacitação de pessoal em sala de vacina*
Apoio a instalação de 170 refrigeradores à 
energia solar
Participação no micro-planejamento e 
execução da Campanha de Vacinação SR e 
OPV*
Avaliação e monitoramento do PEV*
Aquisição de 02 veículos para transporte de 
vacinas
Outras demandas do PEV de acordo com a 
necessidade*
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7. Passos para a construção do HCR E IHR

O representante brasileiro apresentou um relato sobre as etapas desenvolvidas até 
o preparo do terreno destinado a construção do Hospital Comunitário de Referência 
(HCR) e do Instituto Haitiano de Reabilitação (IHR) do Haiti, bem como comentou 
sobre o processo de elaboração do Termo de Referência, finalizado em setembro de 
2011, para o Edital de Licitação.

8. Aquisição das 30 ambulâncias

O representante brasileiro destacou as atividades para apoiar a elaboração de um 
plano de ação voltado ao desenvolvimento do tema Urgência e Emergência conside-
rando a chegada das 30 ambulâncias adquiridas pelo Brasil no âmbito do Projeto Sul-
-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – BRA/10/005. 

Estágio atual:
• Ambulâncias adquiridas e em processo de Revisão 
• Elaboração do termo de doação
• Desenvolvimento do Plano de Urgência – GT de Urgência

9. Informe financeiro do processo de execução do projeto 
pelo Brasil

9.1 Projeto BRA/10/005

Com o objetivo de informar as etapas de execução dos recursos no âmbito do 
Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – 
BRA/10/005 foi apresentado o Saldo estimado do projeto BRA/10/005, em 06 de 
setembro de 2011.

• Total do projeto: USD 53,127,000.00 equivalente a R$ 92.700.000,00.

9.2 UNOPS

• Transferido ao UNOPS USD 34,004,700.00.
• Do total transferido (USD 34,004,700.00) ao UNOPS deduzido dos valores de 

Expenditures (USD 2,635,493.04) (relatado no relatório anexo do UNOPS – 
Financial Report HCR-IHBR de 11 de junho) resta um saldo de cerca de USD 
31,277,070.96 contando as deduções de USD 92,136.00 da activity 3 não lança-
das no item 2 Finance. 



62

9.3 PNUD

• Saldo do PNUD após transferência de recursos ao UNOPS – USD 13,062,481.00.
• Total de gastos do PNUD – USD 574,538.67
• Total de compromissos – USD 148,176.00
• Saldo estimado de USD 12.339.000,00

9.4 Recursos OPAS – BRASIL

eXecuçÃo VAloRes

Para o 2º Termo de Ajuste ao TC 58 Total transferido para OPAS/OMS: US$1.176.000,00
Total executado: US$671.004,29
Saldo: US$ 504.935,71 

Para o 3º TA ao TC 58 Total transferido para OPAS/OMS: US$4.732.552,58 
Total Executado: US$ 317.036,08 
Saldo: US$ 4.415.516,50

Para o TC 34 – Vacinas: Total transferido para OPAS/OMS: US$ 3.117.547,00 

TOTAL Saldo: US$ 8.037.399,21

foRMAçÃo de RecuRsos HuMAnos VAloRes

Apoio a formação dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS Total: US$ 472.311,94
Executado: US$ 392.311,94
Em execução: us$80.000,00
para o pagamento de bolsas aos 58 Agentes Comunitários de Saúde 
formados para atuação em Carrefour (6 meses de subsidio)
Obs: Estes recursos estão incluídos nos valores acima

9.5 Convênios Fiocruz, UFRGS e UFSC

Em seguida foram apresentados os recursos, avanços, perspectivas e estratégias 
adotadas pelos Convênios para apoiarem o Projeto.

conVÊnios VAloRes

Universidade Federal do Rio Grande do Sul US$ 1.185.547,05 

Universidade Federal de Santa Catarina US$ 3.823.529,41 

Fiocruz US$ 3.382.352,94 

TOTAL US$ 8.391.429,40
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10. Síntese de atividades previstas pelos convênios

10.1 Convênio FIOCRUZ

No escopo do convênio da Fiocruz estão definidos 4 campos de atuação: apoio 
à vigilância epidemiológica, apoio ao programa Ampliado de Vacinação do Haiti, 
comunicação e informação em saúde. Dentre as atividades propostas pela Fiocruz 
cabe destacar:

Terreno 
preparado 
com apoio das 
Nações Unidas 
e do batalhão 
de Engenharia 
Brasileiro junto 
a MINUSTAH, 
concluído em 
agosto de 2011

• Assessoria sobre Geoprocessamento em Saúde para a Direção de Epidemiologia 
do MSPP e o Laboratório Nacional de Saúde Pública.

• Ensino a distância e produção de material audiovisual para promoção da saúde
• Treinamento de jornalistas sobre a Saúde
• Fortalecimento do Departamento de Comunicação e Promoção da Saúde do 

Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti
• Fortalecimento da promoção da saúde via rádios comunitárias
• Implementação de 4 unidades móveis de comunicação audiovisual em saúde
• Curso de especialização “Comunicação em Saúde”
• Coordenação dos projetos Fiocruz e articulação com o projeto tripartite.
• Gestão administrativa do projeto na Fiocruz
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• Fortalecimento dos Recursos Humanos para a implementação de dois laborató-
rios regionais de saúde pública no Haiti

10.2 Cooperação para fortalecimento do suporte tecnológico ao ensino em saúde e 
ao desenvolvimento dos sistemas de informação

• Espaço virtual “Saúde para o Haiti” (gestão da informação + interação + plata-
forma de educação permanente + estimulo à inclusão e promoção da saúde);

• Fortalecimento do Programa de informação em Saúde, Registro Civil e Registro 
de Cooperantes Internacionais em Saúde;

• Suporte tecnológico as ações de ensino em saúde: informatização e conectivi-
dade

• Cooperação estruturante na área de comunicação do Ministério da Saúde;

10.3 Canal Saúde

• Apoio de Infra estrutura a rádios comunitárias.
• Formação de pessoal local.
• Apoio para continuidade e articulação entre as rádios comunitárias envolvidas. 

10.4 ENSP

• Apoio ao Plan Strategique Pluriannuel (PSPA)-Programme Elargi de 
Vaccination(PEV)/MSPP/Haiti, 2011-2015, prevenção e controle de doenças 
imunopreveniveis. 

• Organização dos Serviços no Território com Base na Experiência do Projeto 
TEIAS – Manguinhos.

• Realização de cursos em epidemiologia de doenças não imuno-preveníveis: 
malária, dengue, HIV

10.5 Convênio UFRGS

O convênio da UFRGS tem por objetivo desenvolver processos e atividades que 
contribuam para viabilizar e fortalecer a ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO HAITI, considerando os compromissos pelo Ministério da Saúde do 
Brasil no Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti para fortalecimento do Sis-
tema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti. 

Para atingir o objetivo o convênio vem desenvolvimento atividades que terão como 
produtos:

• Produção de 10 documentos com contribuições para a organização da rede de 
serviços de saúde, com base territorial, em colaboração com as equipes do Haiti 
e de Cuba.
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• Produção de 10 documentos com contribuições para a elaboração de protoco-
los de gestão assistencial, em colaboração com as equipes de saúde do Haiti e 
de Cuba.

• Realização de 4 seminários para a difusão de material relativo à gestão em saú-
de, em apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti.

• Produção e edição de 2 livros com a sistematização dos aspectos mais relevantes do 
processo de implementação do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti 
para fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti

10.6 Convênio UFSC

O Convênio da UFSC tem por objetivo a formação de Recursos Humanos para a 
atenção primária à saúde. Para atender as definições do Comitê Tripartite do Memo-
rando de Entendimento, o convênio apoiará a formação de dois mil (2000) agentes 
comunitários de saúde e de quinhentos (500) técnicos de nível médio para atuarem 
nos territórios sanitários, com supervisão e monitoramento de profissionais de saúde 
locais.

Para a formação de Recursos Humanos na Atenção Primária à Saúde foram defi-
nidos os Perfis de competências para agentes comunitários de saúde, oficial sanitário 
e técnico de enfermagem.

11. Apresentação de grupos técnicos

11.1 Tema: Formação de Recursos Humanos

Foi apresentado o Estágio atual e cronograma de atividades de formaçõa dos Agen-
tes Comunitários de Saúde bem como as perspectivas e estratégias para a inserção dos 
técnicos formados.

11.1.1 Principais resultados
• Graduação dos primeiros 58 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) polivalen-

tes formados no âmbito do Memorando Tripartite Brasil-Cuba-Haiti.
• Validação pelo MSPP do currículo de formação dos ACS polivalentes, como 

um documento de referencia nacional para a formação desses profissionais.
• Reinicio do curso de formação de Técnicos em Reparação e manutenção de 

Equipamentos Biomédicos (eletromedicina).

11.1.2 Principais problemas
• Alto custo de formação dos primeiros 58 ACS.
• Atraso na inserção laboral dos 58 ACS polivalentes formados e na contratação 

da equipe de supervisores (Perda de ACS formados). 
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• Faltam meios de apoio logístico ao trabalho do grupo técnico de formação, para 
a adequada preparação e supervisão do processo de formação.

• Alcançar a inserção laboral dos primeiros 58 ACS formados, pendente desde 25 
de abril 2011. 

• Data para inserção laboral proposta para 3 de outubro de 2011.
• Para inserção laboral dos ACS está em processo a transferência de 80.000 dó-

lares americanos para a OPAS-Haiti. Foi ressaltada a necessidade de se criar 
mecanismo para continuidade do processo.

• Necessidade de 20.000 dólares americanos adicionais para a contratação pelo 
mesmo período de 6 meses de grupo de supervisão.

• Definir identificação, uniforme, meios para bolsa de trabalho, uso de camisetas 
e modelos para realização dos trabalhos com as famílias.

11.1.3 Experiência piloto em Carrefour
• Manter e materializar o princípio da formação e inserção laboral. 
• Decisão em suspender o processo de formação até que se solucione a questão da 

inserção laboral dos 58 ACS formados
• Está projetada a inserção dos ACS em um centro de saúde, no HCR ou em cen-

tro de saúde vinculado.
• Não existindo o HCR em Carrefour (aguardando a construção do HCR pelo 

Brasil) se propõe utilizar estrutura temporária na Unidade Comunal de Saúde 
de Carrrefour, com apoio, assessoria e participação do Hospital da Brigada Mé-
dica Cubana em Carrefour e de seu comitê comunal de saúde.

11.1.4 Organização da equipe supervisora
• Os 7 profissionais haitianos que serão contratados com bolsas aportadas pelo 

Brasil, por 2 anos.
• O trabalho será apoiado pela Brigada Médica Cubana em Carrefour, de outros 

centros de saúde que existem na área e do Comitê Comunal de saúde.
• Estratégia para a continuidade do trabalho dos ACS em Carrefour depois de 

alcançada a inserção laboral.
• Após a realização da oficina de preparação da equipe de supervisão e a direção 

comunal de saúde e a inserção dos ACS em 3 de outubro de 2011:
 – Preparar o Comitê Comunal de Saúde de Carrefour, criado em 29 de julho 

de 2011 e a própria comunidade para receber o trabalho dos ACS e Equipe 
de Supervisão.

 – Realizar o diagnostico de saúde da área de cada ACS, de cada auxiliar de en-
fermagem, enfermeira e de toda a comunidade incluída no projeto, em um 
diagnóstico de saúde integrado pelo médico assessor do projeto.

 – Elaboração conjunta de um plano de ação para enfrentar os riscos de saúde 
identificados na comunidade.
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 – Definir indicadores básicos iniciais de saúde da comunidade e os períodos 
em que serão avaliados para definir se os ACS possuem as competências 
para enfrentar sua transformação e se seu trabalho é efetivo para modificar 
tais indicadores.

 – Avaliação periódica do projeto para corrigir os erros e obter as melhores 
experiências para sua posterior generalização para outras áreas de saúde no 
Haiti.

 – Manter a formação contínua dos ACS e da equipe supervisora.

11.1.5 Estratégia para a ampliação da formação dos ACS 
• Ampliar a formação de novos grupos de ACS na comunidade de Carrefour e 

em outras comunidades do país, associadas a outros HCR, seguindo o procedi-
mento validado pelo grupo técnico de Formação e o Comitê Gestor Tripartite

• Perspectivas propostas:
 – Formar 25 profissionais haitianos como professores, apoiados por 5 profes-

sores cubanos que dominem o Kreole e 5 professores do Brasil.
 – Realizar a seleção em outubro, partindo dos criterios definidos no docu-

mento de curriculum aprovado. Proposta de professores a formar: 

depARtAMento pRofessoRes 

Ouest (Porto Príncipe, UCS de Carrefour. 6 

Ouest (Porto Príncipe, UCS de Bon Repos. HCR que será entregue em 2011. 3 

Sud (Aquin) 3 

Nippes (Pailland) 2 

MSPP – nível central 7 

Gonaives 4 

Total 25 

• Realizar o curso de 40 horas na primeira semana de novembro de 2011. 
• Seleção de estudantes para os novos grupos de formação dos ACS nos departa-

mentos Ouest, Sud e Nippes, durante o mes de outubro de 2011 e buscar o inicio 
dos novos grupos em 15 de novembro de 2011.

• Propostas de quantidades de ACS a formar: 

depARtAMento estudAntes 

Ouest (Porto Príncipe, UCS de Carrefour). 70 

Ouest (Porto Príncipe, UCS de Bon Repos. HCR que será entregue em 2011. 60 

Sud (Aquin) 60 

Nippes (Pailland) 20 

Total 210 
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Outras atividades, necessidades e perspectivas de trabalho do Grupo Técnico de 
Formação.

• Concluir a contextualização e reprodução dos materiais complementares para 
a formação dos ACS

• Postergar para a última semana de outubro de 2011 a oficina de trabalho do 
grupo técnico de formação, que envolverá o trabalho dos programas dos ACS, 
Oficiais sanitários, pessoal de enfermagem e outros técnicos, que seja incluído 
uma oficina técnica de 2 dias para validar os formulários e outro meios da bolsa 
do ACS, em que possa participar enfermeiras responsáveis pela saúde comuni-
tária de todos os departamentos

• Na segunda experiência de formação dos ACS deverá seguir o princípio da in-
tegração teórica e prática nos serviços e com a comunidade, considerando que 
as classes devem estar nos locais de formação. Os novos ACS deverão receber 
a bolsa de estudos desde o início da formação, para evitar gastos adicionais em 
alimentação e transporte, promovendo maior independência e redução de cus-
to da formação.

• Necessidade de mobiliário para 60 estudantes em duas salas localizadas na Di-
reção Comunal de Saúde de Carrefour. 

• Para a organização e posterior controle do processo será necessário garantir o 
processo logístico, como dispor de transporte próprio para o projeto, que per-
mita visitar os locais de formação.

• Elabora um sistema de avaliação homogêneo na conclusão de cada módulo 
para todos os estudantes que são formados em diferentes cenários.

• Buscar a inserção no trabalho dos novos ACS formados, imediatamente depois 
de concluído o curso para evitar perdas entre os graduados.

• Concluir o processo administrativo com o MSPP para a solicitação dos meios 
para as atividades práticas e bolsas de estudo para os 32 alunos do curso de for-
mação de técnicos em reparação e manutenção de equipamentos biomédicos 
reiniciado em 15 de junho de 2011.

• Sistema de trabalho do grupo de formação e outras tarefas que serão executadas 
em 2011 e 2012.

• Organizar reuniões presenciais do grupo de formação em Porto Príncipe com 
freqüência semanal, com está definido no sistema de trabalho.

• Organizar reuniões virtuais dos pontos focais de cada país e do representante da 
OPS/OMS no Haiti, pelo menos duas vezes ao mês, para avaliar a possibilidade 
de instalação da tecnologia necessária na sala de treinamento do Escritório do 
Comitê Gestor Tripartite (Sala Zilda Arns).

• Organizar reuniões presenciais dos pontos focais de cada país e do representan-
te da OPS-Haiti, previamente a reunião do Comitê Gestor Tripartite.

• Participar nas reuniões do Comitê Gestor Tripartite
• Elaboração de um Currículo único para a formação de Oficiais Sanitários.
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• Conclusão dos trabalhos com o currículo para técnicos de enfermagem e inicio 
de sua formação nos serviços.

• Buscar o aperfeiçoamento contínuo do currículo de ACS com novas experiên-
cias.

• Assessorar o MSPP para que a implementação do currículo de formação dos 
ACS polivalentes por outros parceiros cumpra com os requisitos estabelecidos 
no documento.

• Trabalhar na elaboração de um boletim periódico de informação das atividades 
da cooperação tripartite, em que o primeiro número seja dedicado ao balanço 
do primeiro ano de trabalho e que tenha posteriormente uma edição semestral.

• Continuar os trabalhos conjuntos com os demais grupos técnicos do Comitê 
Gestor Tripartite, especialmente com o Grupo Técnico de Organização da Rede 
de Serviços de saúde, para definir o modelo de atenção que se estabelecerá em 
Atenção Primária à Saúde para definir:

• Qual o perfil de profissional de saúde formar no Haiti para o modelo de atenção 
na Atenção Primária à Saúde que se sugere ao MSPP?

• Quantos profissionais de cada categoria devemos formar?
• Onde, quando e quais os recursos são necessários para formar e integrar os 

profissionais ao sistema de saúde?
• Integrar no grupo técnico de formação todas as iniciativas e necessidade de 

formação de recursos humanos dos demais grupos técnicos do Comitê Gestor 
Tripartite, para evitar duplicidades e conquistar uma integração das atividades 
no marco do acordo tripartite.

Foi fortemente apresentada a proposição de que o projeto de formação seja incor-
porado dentro da estrutura do MSPP como uma forma de garantir a apropriação do 
processo por parte do governo haitiano.

O currículo de ACS foi validado pelo MSPP. O desafio agora é fazer com que seja 
observado em todas as áreas do país.

O projeto prevê o início de novas turmas de ACS em Novembro, de acordo com a 
seguinte distribuição:Carrefour (70), Bon Repos (70), Paillan (40) e Aquim (20). Caso 
não se inicie nesta data terá que ser adiado o início paraJaneiro/2012. Há espaço (2 
salas) no Centro Comunal de Saúde em Carrefour. Deverá ser mobiliada (recursos no 
PNUD). Material de consumo e kits para agentes – recursos na OPAS.

Estão sendo formados pelos cubanos 38 Técnicos Haitianos em biomecânica. 
Levantar necessidade de ferramentas.

É necessário encontrar espaço em Bon Repos para formação das turmas que deve-
rão ser inseridas na Unidade local a ser inaugurada em Maio/12.

Necessária a formação de 25 professores haitianos.
É necessária a urgente definição do PNUD com relação ao repasse dos recursos 

para viabilizar a inserção das bolsas de estudos aos ACS e outros técnicos.
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12. Formação de recursos humanos de nível médio que atuam 
na Atenção Primária à Saúde 

Foi apresentado o Plano de Trabalho 2011 com uma seguinte Agenda necessária 
para o inicio do trabalho do ACS:

• Oficina de organização do processo de trabalho e definição dos instrumentos 
de trabalho do ACS – 19 a 23/9 (Comitê de Formação e Organização dos ser-
viços, Enfermeiras dos Departamentos responsáveis pela Saúde Comunitária)

• Oficina de ambientação – 26 a 30/9 (médico, enfermeiras, auxiliar de enferma-
gem e ACS)

• Início do trabalho da equipe – 3/10 
Foi apresentado também um Calendário de atividades:
• Seleção dos ACS – out/2011
• Seleção/definição dos professores (20 haitianos, 5 cubanos e 5 brasileiros, tuto-

res/preceptores haitianos) – out/2011
• Implementação da Formação Pedagógica – Material elaborado, em processo de 

tradução, falta validação Haiti/Cuba – 24 a 28/10
• Início das aulas – 31 de outubro

13. Contexto atual para a 2ª etapa Projeto-Piloto

13.1 Inserção dos ACS no serviço

Foi também apresentado o Contexto atual para a 2ª Etapa Projeto Piloto – Inserção 
dos ACS no serviço.

O Comitê Tripartite de Formação – supervisão e o acompanhamento sistemático:
• processo de trabalho da equipe
• elaboração do diagnóstico de saúde
• plano de ação de enfrentamento dos riscos identificados no território de traba-

lhos dos 58 ACS
• Indicadores de saúde

13.2 Proposta de formação de novas turmas de ACS

• 2 turmas/70 ACS – Carrefour
• 2 turmas/60 ACS – Bom Repos 
• 2 turmas/60 ACS – Aquim 
• 1 turma/30 ACS – Pailland 
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13.3 Proposta de formação de novas turmas de ACS

• Nov/dez -1 e 2 módulos
• Recesso final de ano – 19/12 a 9/01
• Retorno das atividades – 9/01/12
• Conclusão do curso em março/2012
• Inserção dos ACS no trabalho em abril de 2012.
• Início de três novas turmas de ACS em Aquim (2) e Pailland (1) – 16/01/12

13.4 Formação de novas turmas de ACS

19 a 23/9 (Comitê de Formação e Organização dos serviços) discussão e validação 
das propostas de Formação:

 – Oficial Sanitário 
 – Técnico de Enfermagem 
 – Capacitação Pedagógica 

13.5 Resultados alcançados na 1ª Etapa Projeto Piloto pelo Comitê Tripartite de 
Formação ACS:

• Elaboração do Mapa de Competências Profissionais
• Documento de Diretrizes e Orientações 
• Produção do material didático 
• realização de duas turmas piloto do Curso de Agentes Comunitários de Saúde 

para ajuste pedagógico e de conteúdo a realidade do Haiti.
• Publicação pelo Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti do documento 

que valida o curso de formação dos ACS elaborado no âmbito do Acordo Tripartite. 

13.6 Resultados alcançados na 1ª Etapa Projeto Piloto pelo Comitê Tripartite de 
Formação Técnico de Enfermagem e Oficial sanitário:

• Elaboração do Mapa de Competências Profissionais
• Documento de Diretrizes e Orientações 
• Material didático elaborado do Técnico de Enfermagem e em elaboração do 

Oficial Sanitário
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14. Tema: Vigilância Epidemiológica

14.1 Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica

Foi apresentado o contexto da Vigilância Epidemiológica pela Direção de Epide-
miologia e Pesquisa, criado em 17 de novembro de 2005, destacando que sua missão 
está em conformidade com o Plano Estratégico de Reforma Nacional:

• a orientação da ação sanitária
• a regulação das normas e procedimentos das atividades epidemiológicas
• a coordenação da gestão da informação sobre as doenças prioritárias
• a integração das ações de promoção, de prevenção e de controle de doenças.
Em seguida foram apresentados os desafios do Sistema de Saúde e sua relação com 

a Vigilância Epidemiológica os desafios sanitários e organizacionais.
Desafios sanitários
• Indicadores de saúde mais baixos do continente americano.
Desafios organizacionais:
• Baixo controle do MSPP
• Baixa coordenação entre as organizações que trabalham no âmbito da saúde 

pública. Organizações/ Agências internacionais e locais:
• Micro sistemas de ação para a Gestão sanitária da informação estatística cada 

um com suas próprias políticas e abordagens estratégicas
• Início de 2006, inauguração do LNSP e iniciação de um Projeto de Fortaleci-

mento do Sistema de Vigilância Epidemiológica (SSE) pelo MSPP e BID.
• Finalidade: favorecer uma melhor coordenação de todas as atividades visando 

a melhoria da Gestão de Informação Estratégica para a saúde da população 
haitiana.

14.2 Projeto Tripartite – Brasil-Cuba-Haiti

• Necessidade do MSPP de apresentar uma resposta adequada no contexto po-
tencialmente epidêmico:

 – Agravação da situação sanitária já precária antes do terremoto de 12 de ja-
neiro de 2010

 – Surto de doenças transmissíveis sob vigilância
 – Forte incidência de doenças crônico-degenerativas

• Oportunidade sem precedente ofertada pelo Projeto tripartite para a imple-
mentação de um Plano de Fortalecimento para a modernização da Vigilância 
Epidemiológica no Haiti.
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14.3 Eixos Estratégicos do Projeto

• Dotar o Sistema de Vigilância Epidemiológica de um quadro institucional e 
estratégico

• Desenvolver todas as atividades essenciais de Vigilância Epidemiológica para 
resposta em todos os níveis das instituições de saúde

• Desenvolver conjuntamente as atividades de sustentação da Vigilância Epide-
miológica

• Fortalecer a rede nacional de laboratórios
• Assegurar um acompanhamento regular das atividades do Sistema de Vigilân-

cia pelas autoridades competentes

AXe iV: RenfoRceR le RéseAu nAtionAl de lAboRAtoiRes 

ResultAts espeRes ReAlisAtions % 

Mise a niveau du plateau technique des laboratoires 
d’hôpitaux départementaux pour confirmation biologique et 
leur implication dans la S-E 

Plan strategique de renforcement des laboratoires des HD 
elabores (LNSP) 

20% 

Renforcement des equipes de S-E des directions 
departementales 

Dotation des DD en ressources humaines et logistiques 
(LNSP) 

80% 

Assistance technique au LNSP dans certains domaines comme 
la microbiologie et l’entomologie médicale 

Rencontres des equipes de travail Axes de cooperation 
identifies (Formation academique, technique et Recherches) 

30% 

Formation des professionnels haïtiens en épidémiologie, 
bactériologie, mycologie, virologie, parasitologie et entomologie 

Processus de recrutement en cours (LNSP) 
Curriculum en cours d’elaboration (FIOCRUZ) 

30% 

AXe iV: RenfoRceR le RéseAu nAtionAl de lAboRAtoiRes 

ResultAts espeRes ReAlisAtions % 

Suivi du contrôle de qualité Activites continues (LNSP) 100% 

Implantation de deux laboratoires régionaux de santé publique 
( GRD Sud/ Grand Nord) 

Plans et besoins en materiels / equipements elabores (LNSP 
– FIOCRUZ) 

20% 

Révision des normes de diagnostic biologique Activite en cours (LNSP) 30% 

Définition de la liste type d’équipements, de matériel de labo et 
de consommables aux différents niveaux 

Activite continue (LNSP) 70% 

coopeRAtion fiocRuZ – lnsp 

ResultAts espeRes ReAlisAtions % 

Identification des themes de formation Six (6) themes identifies 100% 

Formation des techniciens (Insectarium) Non realisee 0% 

Formation Technique (de base = 12 mois et avancee 24 mois) Non realisee 0% 

Formation des participants en langue portugaise Non realisee 0% 

Specialisation en tuberculose (maitrise) Non realisee 0% 

Formation sur les maladies infectieuses Non realisee 0% 

Formation sur les IST-VIH / SIDA Non realisee 0% 

Formation sur la dengue Non realisee 0% 

Identification des formateurs locaux Non realisee 0% 
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14.4 Pontos desfavoráveis

• Dependência quase total do LNSP de financiamento externo.
• Falta de integração do LNSP no Sistema Nacional de Saúde
• Atividades do LNSP não constam do orçamento do MSPP
• Dependência financeira externa para implementação de uma rede nacional de 

laboratórios
• Pequena capacidade da maioria dos laboratórios periféricos
• Ausência de uma Política Nacional de Laboratórios
• Ausência de um sistema regular de supervisão e de controle de qualidade

14.5 Perspectivas

• Renovar e aumentar os fundos de cooperação externa para LNSP 
• Manifestação de interesse dos parceiros para o desenvolvimento da Rede Na-

cional de Laboratórios (RNL)
• Diversificação das fontes de financiamento do LNSP
• Entusiasmo do pessoal do LNSP para desenvolvimento da RNL
• Utilização do trabalho do LNSP pelo DELR
• Engajamento do governo haitiano pelo fortalecimento do setor de laboratório.

14.6 Conclusão

• O contexto sócio-sanitário exige a implementação urgente de um efetivo Plano 
de Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica

• Revitalização da Vigilância Epidemiológica em nível nacional
• DELR/LNSP – estruturas de referência e de coordenação nacional para a gestão 

da informação epidemiológica estratégica
• MSPP – aumentar sua liderança e visibilidade

15. Tema: Imunização

Foi apresentado pelos técnicos haitianos as necessidades identificadas para apoio 
do Comitê Gestor Tripartite ao Programa Ampliado de Vacinação ( PEV ) do Haiti:

15.1 Componentes

• Doação de vacinas
• Apoio a cadeia de frio 
• Comunicação e mobilização social
• Vigilância epidemiológica
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15.2 Doação de vacinas

Foi destacada a doação de 3 milhões de dólares do governo brasileiro em 2010, 
para a aquisição de vacinas. No entanto ocorreram problemas relativos às estimativas 
feitas anteriormente gerando suspensão da solicitação e a necessidade da revisão dos 
quantitativos e tipos de vacinas solicitadas. Além disto, desde julho deste ano um novo 
contexto surgiu com a aprovação da introdução da vacina pentavalente a partir de 
2012 no Haiti. 

Desta forma, as necessidades em relação à vacinas, foram revisadas e escalonadas 
de três formas: 

• vacinas para atender a rotina do resto do ano de 2011
• vacinas para a rotina de 2012 (Tabela 1) 
• vacinas para as campanhas de vacinação

tabela 1. Quantitativo de vacinas solicitadas ao governo brasileiro, 
para complementar as necessidades do programa de Ampliado de 
Vacinação /Mspp/HAi

VAcinAs/doses
QuAntidAde de doses 

necessáRiAs pARA RotinA 
– Resto de 2011

QuAntidAde doses necessáRiAs 
pARA A RotinA – Ano de 2012

BCG-20 520.218 609.908

DTP-10 189.019 1.564.413

MR-10 194.510 782.207

OPV-20 252.275 1.955.517

Td-10 - 1.303.678

Para 2012, o PEV/MSPP/HAI propôs a aquisição de 6.384.000 doses da vacina 
Polio para campanhas de vacinação e 1.450.796 da Dupla Bacteriana (Td) para outra 
campanha a ser realizada em 2012 para a eliminação do tétano neonatal, em cumpri-
mento ao definido no Plano plurianual Estratégico do Programa Ampliado de Imuni-
zações do MSPP/HAI 2011-2015.

Cabe ressaltar que todos estes quantitativos serão oficialmente solicitados pelo 
Ministro da Saúde do MSPP/HAI ao Ministério da Saúde do Brasil.
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tabela 4. Recapitulation (besoins en Vaccin par type/dose et coûts 
associés)

VAcinAs/doses doses cout en us$

BCG 1.190.116 145.074,75

DTP 1.753.432 358.927,00

MR 976.717 561.611,84

OPV 8.591.792 1.630.292,00

Td. 2.754.474 304.093,90

TOTAL - 2.999.999,50

15.3 Apoio à instalação da rede de frio

Foi solicitada a aquisição de caminhões para transporte de vacinas (dois caminhões 
utilitários não refrigerados). Ainda, foi solicitado apoio técnico e financeiro para:

• instalação de 170 refrigeradores solares nos serviços de saúde das comunas 
(municípios); 

• implantação de 30 equipamentos da Cadeia de Frio nos Departamentos (de-
manda mais urgente); 

• aquisição temporária de gás propano, até a completa substituição dos refrigera-
dores à gás pelos refrigeradores solares.

Estas solicitações foram discutidas com representantes do Projeto PNUD no Brasil 
e da UNOPS no Haiti a fim de conhecer as necessidades para a realização do trabalho 
que deverá custar cerca de 660 mil dólares sendo que 50% desse total já está garantido 
pela UNICEF e a parte do Brasil seriam os 50% restantes.

15.4 Comunicação e mobilização social

Foi destacado o suporte prestado pela equipe brasileira no Atelier de “Commu-
nication et mobilisation sociale do PEV », realizado de 1 a 5 de agosto de 2011 em 
Artibonite, Haiti. Na ocasião foi reforçada a necessidade da elaboração de um plano de 
comunicação e mobilização social para o fortalecimento da vacinação de rotina e em 
campanhas de vacinação, com a assessoria direta da do MS e da FIOCRUZ/MS/RJ.ok

15.5 Vigilância epidemiológica

Foi informado que não havia atividade específica do PEV em relação à vigilância 
epidemiológica, mas foi solicitada assessoria para o desenvolvimento das ações do 
plano de verificação e documentação da eliminação do sarampo, rubéola e da Sín-
drome da Rubéola Congênita no Haiti. 
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Destacou-se ainda o apoio recebido da equipe brasileira durante a Semana de Vaci-
nação das Américas (SVA) e como sugestão o DPEV sugeriu a formação do Grupo 
de Trabalho do PEV para melhorar a coordenação e desenvolvimento das atividades.

Finalizando as discussões sobre as necessidades do PEV, o Ministério da Saúde do 
Brasil (MS/Brasil) apresentou uma proposta para o fortalecimento da vigilância epide-
miológica das doenças preveníveis por vacinação, baseada na experiência bem suce-
dida do Brasil, a partir da implantação, em 1999, do Grupo Tarefa para intensificar as 
ações de vigilância do sarampo e da rubéola no país. Esta iniciativa foi determinante 
para o fortalecimento e avanço do MS/Brasil, em relação ao cumprimento das exi-
gências do processo de eliminação do sarampo, da rubéola e da Síndrome da Rubéola 
Congênita (SRC), que hoje se figura como um dos mais avançados rumo à certificação 
destes agravos na Região das Américas.

O Grupo Tarefa consistiria basicamente no investimento de recursos para a contra-
tação de 12 profissionais de saúde haitianos, de nível superior – um para cada depar-
tamento, exceto para o Oeste que seriam 2 profissionais, e um para o nível nacional 
– que reforçariam a capacidade do país em relação não só da vigilância epidemiológica 
do sarampo e da rubéola e da SRC, mas de todas as doenças imunopreveníveis. Além 
de recursos humanos, seriam destinados recursos para a aquisição de equipamentos e 
insumos para o desenvolvimento das atividades no campo. 

A proposta foi prontamente aceita, sendo que o representante do Haiti enfatizou 
que em relação à vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis havia mui-
tas idéias, mas a do Grupo Tarefa se mostrou concreta, útil e factível. 

As solicitações e propostas foram discutidas mais detalhadamente no grupo téc-
nico de imunizações e os encaminhamentos preliminares foram estabelecidos, sendo 
que o Ministro da Saúde Pública e da População do Haiti irá formalizar, por meio de 
ofício, as solicitações de sua parte.

16. Tema: Assistência

16.1 Tema: Urgência e emergência

Para o tema Urgência e Emergência o representante brasileiro, Dr. Adail Rollo 
iniciou a abordagem do tema e apresentou a proposta de um PLANO DE TRABA-
LHO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO REGULADO DE URGÊNCIA PARA 
O HAITI ATRAVÉS DE UMA CENTRAL DE CONTROLE DE AMBULÂNCIAS 
para apreciação pelos representantes do Comitê Gestor Tripartite, conforme descrito 
a seguir:
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17. Plano de trabalho para implantação do serviço regulado de 
urgência para o Haiti através de uma central de controle de 
ambulâncias

17.1 Introdução

Em 2009 o Haiti foi devastado por um grande terremoto que assolou aquele país 
causando a destruição da maior parte do país assim como a morte de milhares de 
pessoas. Desde este episódio o Brasil vem contribuindo expressivamente para a 
reconstrução do Haiti, reforçando as equipes da força de paz que já se encontravam ali 
instaladas bem como contribuindo com apoio técnico e financeiro.

17.2 Objetivo

Considerando que o Ministério da Saúde do Brasil adquiriu 30 ambulâncias para 
reforçar o sistema de saúde do Haiti, se faz necessário a estruturação de um serviço 
que possa, de forma regulada, otimizar e racionalizar a utilização desses veículos. O 
presente Plano de trabalho tem por objetivo a criação de uma Central de Controle das 
Ambulâncias que realize a coordenação dos atendimentos secundários aos pacientes 
hospitalizados ou que estiverem em unidades de saúde não hospitalar e necessitarem 
de transferência para unidade de maior resolubilidade.

17.3 Fluxo de operacionalização
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18. Estrutura necessária

Para a criação do serviço se faz necessária a seguinte estrutura:

18.1 Central de Controle das Ambulâncias

A criação da Central de Controle tem por objetivo, fazer a coordenação de todo o 
sistema através de um modelo hierarquizado. As solicitações de transporte de pacien-
tes serão realizadas pelas unidades de saúde hospitalares ou não hospitalares e após o 
recebimento das solicitações, estas serão ordenadas pela central de controle.

A estrutura física da Central de Controle deve ser composta de:
• Sala de Controle com Telefone que receba e origine chamada, além de rádio 

para comunicação com as ambulâncias;
• Computador com software para a regulação de atendimentos que permita a for-

mação de dados estatísticos que possa subsidiar a qualificação e implementação 
do serviço;

• Equipamentos para monitoramento das ambulâncias;
• Dormitórios e vestiários para as equipes assistenciais;
• Refeitório;
• Sala de estar;
• Almoxarifado;
• Farmácia ou sala de dispensação de medicamentos;
• Setor de esterilização de materiais;
• Setor para higienização das ambulâncias
• Salas para Coordenação Geral do Serviço e demais Coordenações.

18.2 Coordenação do Serviço

Deve se criar Coordenações para o Serviço:
• Coordenação Geral;
• Coordenação de Enfermagem? (Se tiver enfermagem);
• Coordenação Administrativa;
• Coordenação de Frota e equipamentos.

18.3 Sistema de Comunicação

As solicitações de transporte partirão dos hospitais ou demais unidades de saúde. 
Tal solicitação será feita através de um número gratuito de três dígitos direcionado 
para central de regulação que fará a triagem, definição da unidade de saúde receptora 
e liberação das viaturas.
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Será necessária ainda a criação de um sistema de comunicação via telefone fixo/
móvel entre a central e as ambulâncias. Tal sistema será necessário para uso nas mais 
diversas necessidades como por exemplo o informe de uma ocorrência. 

18.4 Ambulâncias

O Ministério da Saúde do Brasil fez a doação de 30 (trinta) ambulâncias 4x4 marca 
Toyota ao Haiti para reforçar o sistema de saúde daquele país. As ambulâncias terão a 
finalidade de realizar atendimento de urgência secundário, ou seja, realizando trans-
porte de pacientes a partir da solicitação de unidades de saúde. Os veículos ficarão 
baseados de forma centralizada na Central de Regulação, podendo ainda haver des-
centralização dependendo da necessidade, no entanto, permanecendo sob coordena-
ção da Central de Controle das Ambulâncias.

Será definido um número de veículos para ficar disponível aos atendimentos e 
outros para permanecer como reserva técnica, a fim de substituir o veículo que for 
encaminhado para manutenção.

18.5 Manutenção de Veículos e equipamentos

Deve-se criar uma Coordenação para Gerenciamento de Frota e equipamentos, 
com o objetivo de realizar o controle e encaminhamento de veículos e equipamentos 
para manutenção preventiva e corretiva. Definir o responsável pelo financiamento e 
execução da manutenção. 

18.6 Logística

Deve-se criar uma Coordenação para Gerenciamento do almoxarifado e farmácia 
(insumos, medicações, oxigênio, etc..) com objetivo de realizar o controle dos mate-
riais existentes assim como definir as necessidades para novas compras.

18.7 Recursos Humanos

Realizar seleção de Reguladores, motoristas (Socorristas), Profissionais especiali-
zados (EnfermagemTécnico/Enfermeiro), Administrativos e Serviços gerais. Todos os 
profissionais serão subordinados a Coordenação Geral do Serviço.

18.8 Qualificação do RH

Após aprovação no processo seletivo, os profissionais serão nomeados e submeti-
dos a um processo de capacitação, conforme área de atuação, para –posteriormente- 
serem inseridos no serviço.
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18.9 Normatizações e Rotinas

A coordenação geral do serviço deverá elaborar e fazer cumprir o manual de nor-
mas e rotinas ou POP (Procedimento Operacional Padrão). Essas normas ou padro-
nizações devem estar inseridas em cada área do serviço devendo ser rigorosamente 
cumpridas.

19. Visita técnica realizada de 15 a 19 de agosto de 2011

De 15 a 19 de agosto foi realizado visita técnica em Porto Príncipe, Carrefour, Bon 
Repos e demais localidades sendo possível fazer as seguintes ressalvas:

• Parte do Sistema de Saúde é privado;
• Existem 23 hospitais no país administrados através de cooperação Cuba/Haiti e 

os atendimentos são gratuitos;
• O sistema de comunicação é composto por móvel, fixo, VHF/UHF;
• Devido à epidemia de cólera foram criadas 10 (dez) Centrais regionais de regu-

lação com número de três dígitos para atendimento das solicitações de suspeita 
de cólera. As centrais estão distribuídas em 10 (dez) regionais de saúde pelo 
país. A referida central funciona 24h e tem o mapeamento de todas as unidades 
de saúde, o que inclui as ONGs. Atualmente as centrais atendem além dos casos 
de cólera, as solicitações para casos obstétricos e óbitos.

Considerando a estrutura encontrada através de visita técnica e informações de 
técnicos haitianos e cubanos, uma alternativa para solução imediata seria aproveitar a 
estrutura já existente de forma que as funções seriam distribuídas em três partes:

• Utilizar as Centrais já existentes para executar o controle de fluxo dos atendi-
mentos. (Gestão/governança haitiana)

• Doação das ambulâncias e apoio técnico e de capacitação profissional. (Gestão/
governança brasileira)

Esta alternativa imediata não seria uma Central de Regulação e sim uma Central de 
Controle de Ambulâncias, de participação tripartite, com possibilidade de expansão 
da infraestrutura e mudança gradativa dos tipos de atendimentos oferecidos para a 
população.

20. Conclusão

A implantação do Serviço irá possibilitar um sistema hierarquizado de qualidade, 
que permita maior racionalidade no uso dos veículos, contribuindo com a conserva-
ção e manutenção destes, além de proporcionar aos pacientes um transporte qualifi-
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cado através de ambulâncias tecnologicamente eficientes e profissionais com expertise 
para atender as necessidades diárias. É importante ressaltar que a central de controle 
de ambulâncias será um observatório no sistema de saúde, pois através das estatísti-
cas serão diagnosticadas as mais diversas situações no sistema de saúde, além de ser 
um passo importante para a criação de sistema amplo de urgência e emergência pré-
-hospitalar no país.

Ainda, convém adequação de informações para subsidiarmos o processo de 
implantação do projeto à realidade e necessidade local.

21. Construção do Hospital Comunitário de Referência e do 
Instituto Haitiano de Reabilitação em Bon Repos

Foi informado que o edital de licitação para a CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL 
COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA (Bon Repos e Beudet) E DO INSTITUTO HAI-
TIANO DE REABILITAÇÃO EM BON REPOS será lançado pelo UNOPS na semana 
de 12 a 16 de setembro.

Para o terreno de Beudet será necessária a realização do Projeto Arquitetônico 
considerando as necessidades identificadas no âmbito Comitê Gestor Tripartite para 
as atividades de assistência à saúde na região.

Nesse sentido, a empresa que participar da licitação deverá apresentar projeto com 
custo por metro quadrado (m2) com validade de seis meses. Não haverá compromisso 
em contratação para Beudet. A idéia é garantir menor preço para as 2 unidades. Em 
Bon Repos a empresa apresentará projeto arquitetônico. O final da obra está previsto 
para maio de 2012.

O projeto de Beudet deverá levar em consideração os serviços que já serão ofereci-
dos pela unidade de Bon Repos (exemplo: não há necessidade de centro cirúrgico, pois 
já terá em Bon Repos). Esta e outras definições, como equipamentos, por exemplo, 
deverão estar na agenda de pontos focais definidos no âmbito da tripartite.

22. Deliberações
• Formados Grupos de Trabalho em Assistência (inclui urgência e emergência) e 

imunização e vigilância epidemiológica
• O espaço em Tabarre foi descartado para a finalidade proposta inicialmente.
• Estudar a possibilidade de incluir uma Escola Técnica em Saúde no projeto.
• Foi solicitada intervenção diretamente à primeira dama do Haiti no sentido 

de agilizar a desocupação do terreno de Carrefour. O Embaixador do Brasil já 
encaminhou a carta a Primeira-Dama no dia 10 de setembro.

• O MSPP vai estudar a proposta da OPAS para atenção primária em saúde para 
voltar à discussão sobre esse serviço.
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• É necessário compatibilizar os investimentos – construção, equipamentos, pes-
soal, reforma, manutenção, custeio, etc.

• É necessário fortalecer nos departamentos do MSPP as várias inciativas das 
ONGs para comando, sinergia e coordenação da autoridade do MSPP.

23. Cerimônia de lançamento da pedra fundamental para 
a construção do Hospital Comunitário de Referência e 
Instituto Haitiano de Reabilitaçao em Bon Repos e de 
entrega das Ambulâncias doadas ao Ministério da Saúde 
do Haiti

Complementando a Agenda de atividades da VIII REUNIÃO DO COMITE GES-
TOR TRIPARTITE DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-
-HAITI foi realizada, no dia 7 de setembro de 2011, a Cerimônia de Lançamento da 
pedra fundamental para a construção do Hospital Comunitário de Bon Repos e de 
entrega das ambulâncias doadas ao Ministério da Saúde do Haiti.

Cerimônia de 
Lançamento 
da pedra 
fundamental 
para a 
construção 
do Hospital 
Comunitário 
Referência de 
Bon Repos que 
contou com a 
presença da 
primeira dama 
Me. Martelly, 
Embaixadores 
Igor Kipman e 
Eduardo Barbosa 
e autoridades 
representantes 
do Comitê 
Gestor Tripartite, 
no dia 7 de 
setembro de 
2011, Porto 
Príncipe-Haiti.
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24. Destaques do telegrama enviado pelo embaixador Igor 
Kipman – Embaixador do Brasil no Haiti ao Ministério 
de Relações Exteriores sobre as atividades envolvendo o 
Projeto Tripartite

Teve lugar em 7/9 a cerimônia de colocação da pedra fundamental do Hospital 
Comunitário de Bon Repos e do Instituto Brasil-Haiti de Reabilitação de Pessoas com 
Deficiências, atividades previstas no âmbito do Projeto Tripartite Brasil-Cuba-Haiti 
de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti. Cola-
boração do Brasil foi amplamente destacada pelas autoridades haitianas.

1) Informo. No âmbito das comemorações da Semana da Pátria neste país, par-
ticipei, em 7 de setembro corrente, pela manhã, na localidade de Bon Repos 
(região metropolitana de Porto Príncipe) de cerimônia de colocação da pedra 
fundamental do Hospital Comunitário e do Instituto Brasil-Haiti de Reabilita-
ção de Pessoas com Deficiências. Trata-se das primeiras obras previstas no Pro-
jeto Tripartite Brasil- Cuba-Haiti de revitalização do sistema haitiano de saúde 
e de vigilância epidemiológica.

2) Acompanharam-me ao evento minha esposa, o Embaixador Eduardo Botelho 
Barbosa, chefe da Assessoria Internacional do Ministério da Saúde – em repre-
sentação do Ministro da Saúde, e o Conselheiro Daniel Roberto Pinto, do Nú-
cleo de Cooperação Técnica da Embaixada. Participaram, ainda, os delegados 
do Ministério da Saúde em missão ao Haiti para a oitava reunião do Comitê 
Gestor do Projeto Tripartite (que será objeto de telegrama à parte).

3) A cerimônia foi amplamente prestigiada pelas autoridades haitianas da área de 
saúde, destacando-se o comparecimento da Primeira Dama Sophia Martelly, e 
do Ministro da Saúde Pública e da População, Alex Larsen. Compareceu, ainda, 
o Vice-Ministro de Saúde de Cuba, Lorenzo Somarriba. A imprensa local esteve 
amplamente representada.

4) Em seu discurso de abertura, o Diretor-Geral (Vice-Ministro) do Ministério da 
Saúde Pública e da População (MSPP), Gabriel Timothé, teceu repetidos elo-
gios à colaboração do Brasil para a realização de projeto que, juntamente com 
outras iniciativas brasileiras, permitirá ao Haiti “evoluir no sentido de propor-
cionar cuidados de saúde de qualidade à sua população”.

5) O titular da pasta, Ministro Alex Larsen, reconheceu que o início das atividades 
do Projeto Tripartite (acordo assinado em 27 de março de 2010) sofreu grandes 
atrasos devido inclusive à dificuldade em se obter os quatro terrenos para a 
construção dos hospitais. Expressou particular satisfação em poder finalmente 
dar início aos trabalhos de construção e agradeceu ao Brasil e a Cuba por per-
sistirem em sua solidariedade e terem feito do projeto uma realidade.

6) O Dr. Michel Péan, Secretário de Estado para a Integração das Pessoas com 
Deficiências, pronunciou emocionado discurso em que observou que, em con-
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sequência do terremoto de 12 de janeiro de 2010, a população deficiente do 
Haiti superou a marca internacional de 10% do total. Agregou que “o Governo 
do Brasil foi o único a nos estender a mão”. Informou que esteve em missão no 
Brasil em agosto do ano passado, ocasião em que visitou a ABC, a Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos e outros órgãos. Reiterou que “o Brasil nunca 
poupou esforços para materializar a iniciativa” e que “não podia conceber um 
novo Haiti que não fosse inclusivo”. Com visível entusiasmo, concluiu: “Viva a 
amizade Haiti-Brasil”!

7) Lorenzo Somarriba recordou, em seguida, que Cuba começou a cooperar com 
o Haiti na área de saúde em 1998, depois do furacão George. Desde então, cen-
tenas de profissionais de saúde haitianos teriam sido formados em Cuba, e a 
Brigada Médica Cubana, com mais de 1000 integrantes, vinha desenvolvendo 
importantes atividades no Haiti. Assegurou que, como demonstrou em 2010, 
após o terremoto e a epidemia de cólera, Cuba continuaria a “colaborar com o 
Haiti por todo o tempo que fosse necessário”.

8) O Embaixador Eduardo Botelho Barbosa, em nome do Senhor Ministro da Saú-
de, expressou a satisfação da nação brasileira em colaborar com o Haiti. Falou 
do impulso de solidariedade que mobilizou toda a população brasileira após as 
tragédias do ano passado, solidariedade que se refletiu na aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, do maior projeto de cooperação da história do País. Frisou que 
o Brasil estava compartilhando com o Haiti o que havia desenvolvido de mais 
avançado em matéria de saúde, e apontou para os bons resultados obtidos pelo 
modelo de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Destacou que o Projeto 
Tripartite representava notável exemplo de Cooperação Sul-Sul, caracterizada 
pela busca de soluções práticas, sem megalomania, e provadas em realidade 
similar. Destacou, por fim, a contribuição de Cuba à iniciativa.

9) Após os discursos, teve lugar a cerimônia de deposição da pedra fundamental, 
de que se encarregou a Primeira Dama Sophia Martelly. Seguiu-se, ao final do 
evento, a entrega simbólica das chaves do lote de 30 ambulâncias doadas pelo 
Brasil ao Haiti. O Ministro Larsen destacou a importância da doação e com-
prometeu-se de público a instar todos os responsáveis a “assegurar de todas as 
maneiras a boa manutenção dos veículos”.

Igor Kipman, Embaixador
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Cerimônia de 
entrega das 
ambulâncias 

doadas ao 
Ministério da 

Saúde do Haiti 
que contou a 

participação da 
Primeira-dama 

Me. Martelly, 
Embaixador 

Eduardo Barbosa 
e Adail Rollo, 

no dia 7 de 
setembro de 
2011, Porto 

Príncipe-Haiti
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25. Participantes da VIII Reunião do Comitê Gestor do 
memorando de entendimento Brasil-Cuba-Haiti de 
fortalecimento do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti – Porto Príncipe, 5 e 6 de 
setembro de 2011

25.1 Delegação da República de Cuba

25.1.1 Integrantes:
• Lorenzo Somarribas, José Caridad Díaz Cabrera e Jorge Carlos 

25.2 Delegação da República do Haiti

25.2.1 Integrantes:
• Jean Hugues Henrys, Jean Rould Cadet, Francois Jeannot, Barrais Robert, 

Dahilay Augustin, Nicolas Etie, Byron Paule Andree, Jean Henrys Gabriel, Ariel 
Henry, Gregoire Kananda, Brunel Delonnay

25.3 Delegação da República Federativa do Brasil

25.3.1 Integrantes:
• MS Brasil – Eduardo Barbosa, Adail Rollo, Clarice Ferraz, Samia Nadaf, Fátima 

Cardoso, Ricardo Barcelos, Carlos Felipe, Elizabeth David, Everaldo Torres e 
Carlos Linger – Assessor – Cooperação Internacional da FIOCRUZ;

25.4 OPS/OMS – Haiti
• Philip Montagut 

25.5 PNUD – Brasil
• Joaquim Fernandes 

25.6 UNOPS – Haiti 
• Djibrilla Mazin 
• Roberto Woisky 

25.7 Organizadores do Relatório:
• Fátima Cardoso – Gerente Administrativo/Financeira Projeto Haiti – DESD – 

Secretaria Executiva
• Elizabeth David dos Santos – Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde
• Carlos Felipe A. D’Oliveira – Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde 
• Ricardo Barcelos – Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde
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IX Reunião do Comitê Gestor do 
Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do HAITI
Porto Príncipe, 30 e 31 de janeiro de 2012
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1. Apresentação

Considerando a necessidade de planejar e acompanhar as atividades previstas para 
o ano de 2012, bem como a necessidade de avaliar o grau de cumprimento dos compro-
missos assumidos pelos Grupos de Trabalho no âmbito do Comitê Gestor Tripartite 
do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti, e tendo em vista a necessidade de 
desenvolver temas como o apoio a organização da rede de serviços de saúde no Haiti, 
bem como definir a participação tripartite no apoio ao Sistema Nacional de Urgência 
do Haiti, considerando a doação das 30 ambulâncias; a decisão do Ministério da Saúde 
do Brasil sobre a Licitação das obras para a Construção dos Hospitais Comunitários 
de Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet e Carrefour e reforma de unidades de 
saúde no Haiti, bem como da construção do Instituto Haitiano de Reabilitação e do 
Laboratório de Órteses e Próteses; as atividades de apoio ao Programa Ampliado de 
Vacinação (apoio à campanha, doação de vacinas, fortalecimento da cadeia de frio 
e insumos) e a retomada do processo de formação de Recursos Humanos, a repre-
sentação brasileira acordou com os representantes haitianos e cubanos a realização 
da IX REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR TRIPARTITE DO MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI.

A IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância epidemiológica 
do Haiti foi realizada em Porto Príncipe, entre os dias 30 e 31 janeiro de 2012. Repre-
sentou o governo brasileiro Dr. Adail de Almeida Rollo, representante no Comitê Ges-
tor Tripartite. A delegação brasileira contou com técnicos do Ministério da Saúde, 
representando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional, Secretaria de Gestão 
do Trabalho em Saúde, e também por técnicos dos convênios realizados com a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e 
Fundação Oswaldo Cruz.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo representante haitiano no Comitê Ges-
tor e contou com abertura oficial pela Ministra da Saúde do Haiti, Dra. Florence D. 
Guillaume.

Cabe destacar também, como parte das atividades programadas pelo Comitê Ges-
tor Tripartite, a realização do Seminário Internacional sobre Direito Sanitário no 
dia 1º de fevereiro de 2012.

O presente Relatório apresenta uma síntese das principais atividades desenvolvi-
das durante a IX Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti.
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2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a IX Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite

A agenda da IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pela Delega-
ção haitiana com aprovação dos representantes do Brasil e de Cuba no Comitê Gestor. 
O representante brasileiro propôs modificações na agenda inicial, considerando a rea-
lização de reuniões preparatórias entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2012, no Espaço 
Zilda Arns, em Porto Príncipe, para os temas previstos na Reunião do Comitê Gestor 
como: Campanha de Vacinação, Vigilância epidemiológica, Reabilitação, Organiza-
ção da rede de serviços de saúde no Haiti, Formação de Recursos Humanos e Sis-
tema Nacional de Urgência do Haiti. As atividades preparatórias para a IX Reunião do 
Comitê Gestor foram intensas e contaram com a participação de técnicos haitianos, 
cubanos e brasileiros para os temas em questão, na busca de harmonização e consenso 
em relação a cada tema. Os temas serão abordados com o desenvolvimento do pre-
sente relatório.

2.1 IX Reunião do Comitê Gestor do memorando de entendimento Brasil-Cuba-
Haiti de fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do 
Haiti 

• Local: Porto Príncipe – Haiti, 30 e 31 de janeiro de 2012 

Segunda-feira – 30 de janeiro de 2012
• 08h30-09h00: Chegada dos participantes
• 09h00-09h30: Abertura oficial pela Ministra da Saúde Pública e da População 

(MSPP) – Dra. Florence Duperval Guillaume 
• 09h30-11h00: Relato das três delegações sobre as atividades realizadas e com-

promissos para 2012 – representantes no Comitê Gestor Tripartite 
• 11h00-12h00: Proposta de criação de novos grupos de trabalho do Comitê Ges-

tor Tripartite e plano de atividades para 2012 
• 12h00: Sessão de trabalho para o tema Vacinação (campanha de vacinação, va-

cinas, cadeia de frio e insumos) e Vigilância Epidemiológica
• 13h00: Almoço
• 14h00: Reunião dos novos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor Tripartite 

para definição de plano de atividades e estratégias de trabalho para 2012
• 17h00: Encerramento 

Terça-feira – 31 de janeiro de 2012
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Apresentação da proposta de trabalho do Grupo de Formação de Recur-

sos Humanos
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• 10h00: Apresentação dos planos de atividades e estratégias de trabalho dos no-
vos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor Tripartite para 2012 

• 12h00: Almoço
• 17h00: Abertura do Seminário de Direito Internacional de Saúde

3. Abertura oficial pela Ministra da Saúde Pública e da 
População (MSPP) 

A Reunião contou com abertura oficial pela Ministra da Saúde do Haiti, Dra. Flo-
rence Duperval Guillaume, que enfatizou a importância dos trabalhos da cooperação 
tripartite para a reestruturação e fortalecimento das estratégias adotadas como prio-
ritárias pelo Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti (MSPP) como a 
reorientação do sistema de saúde tendo como base a Atenção Primária da Saúde. Des-
tacou a importância dos trabalhos de formação de Agentes Comunitários da Saúde, da 
doação das 30 ambulâncias e das referências técnicas brasileiras para apoiar a constru-
ção de um sistema nacional de ambulâncias no país. Destacou que a cooperação ofer-
tada pelo Brasil favorecerá a participação de outros atores e organizações presentes no 
país. Destacou ainda, a importância da doação de vacinas para o programa ampliado 
de vacinação do Haiti, bem como o fortalecimento e estruturação da cadeia de frio 
(caminhões, instalação de refrigeradores solares, reformas de depósitos de vacinas, 
consultoria técnica). Destacou também o esforço do Brasil e de Cuba em buscar, jun-
tamente com o Haiti, soluções mais efetivas para melhoria do acesso da população 
aos serviços essenciais de saúde bem como em apoiar o desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Ambulâncias.

Na oportunidade, a Ministra comentou sobre o estímulo da tripartite com a rea-
lização do Seminário que abordará o tema Direito Sanitário Internacional, nos dias 
31de janeiro e 1 de fevereiro de 2012, no Haiti, que contou com exposição dos repre-
sentantes do Comitê Gestor Tripartite, técnicos da Fiocruz- Brasília, de Cuba e do 
Haiti.

A Ministra destacou a importância do envolvimento de outros Ministérios do Haiti 
na discussão abrangente que envolve o financiamento da saúde e a seguridade social 
como o Ministério do Planejamento, Fazenda, Assistência social.
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4. Informe das delegações de Cuba, Brasil e Haiti sobre o 
andamento dos trabalhos

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas e os encaminhamentos 
propostos pela IX Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti para o fortalecimento do Sistema de Saúde Haitiano e Vigilância Epide-
miológica, realizada entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2012 em Porto Príncipe, Haiti.

4.1 Contextualização do projeto e situação atual

4.1.1 Apresentação do representante do Brasil no Comitê Gestor Tripartite

Durante os trabalhos e de acordo com a Agenda da IX Reunião, o representante 
brasileiro, Dr. Adail de Almeida Rollo, fez uma síntese das atividades desenvolvidas 
até o momento pela Cooperação brasileira, destacando os compromissos assumidos 
pelo Brasil no âmbito do Memorando de Entendimento, uma vez que cabe ao Brasil:

• apoiar a recuperação e construção de unidades hospitalares; 
• contribuir para a aquisição de equipamentos, ambulâncias e insumos de saúde;
• viabilizar bolsas para capacitar profissionais de saúde haitianos;
• apoiar a qualificação da gestão assistencial e de vigilância epidemiológica no 

Haiti; 
• apoiar medidas de fortalecimento do sistema de atenção básica do Haiti.
Destacou as Estratégias para execução do projeto de cooperação, considerando as 

atividades em desenvolvimento, programadas no âmbito dos Convênios (FIOCRUZ, 

Abertura oficial 
da IX Reunião do 

Comitê Gestor 
Tripartite pela 

Ministra da 
Saúde do Haiti, 

Dra. Florence D. 
Guillaume
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UFRGS e UFSC), PRODOC-PNUD e o Termo de Cooperação com Opas, realizados 
para apoiar a cooperação brasileira no Haiti.

A seguir realizou os seguintes informes sobre a execução do projeto:
a) Reformas e construção de hospitais:

 – Realização de licitação para a construção dos Hospitais Comunitários de 
Bon Repos e Beudet e Instituto Haitiano de Reabilitação

 – Realização de licitação e início da reforma dos Laboratórios de Les Cayes e 
Cabo Haitiano

b) Apoio ao sistema nacional de ambulâncias
 – Aquisição de 30 ambulâncias
 – Discussão do projeto de estruturação do Sistema Nacional de Ambulâncias 

do Haiti
c) Apoio ao fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica

 – Capacitação de epidemiologistas
 – Proposta de desenvolvimento da Rede haitiana de Vigilância, Pesquisa e 

Educação na Saúde e Proposta da Força-Tarefa para doenças preveníveis por 
vacinação (Em discussão tripartite)

d) Apoio ao processo de formação de recursos humanos
 – Formação de Agentes Comunitários de Saúde
 – Formação pedagógica de professores para ACS
 – Validação do currículo do curso de Oficial Sanitário
 – Produção de material pedagógico para Oficial Sanitário
 – Concessão de bolsas de formação para Agentes Comunitários de Saúde, Ur-

gência, Técnicos de nível médio
 – Elaboração de pré-proposta para criação da Escola Técnica de Saúde (em 

discussão tripartite)
e) Apoio ao Programa Ampliado de Vacinação (PEV)

 – Fortalecimento da cadeia de frio 
 – Aquisição de 3 caminhões para transporte de vacinas,
 – Instalação de 85 refrigeradores solares
 – Aquisição de gás propano
 – Apoio à reforma de 30 depósitos de nível intermediário para vacinas
 – Aquisição de 500 caixas térmicas para transporte de vacinas
 – Doação e transporte de vacinas BCG, Dupla bacteriana adulto, Tríplice bac-

teriana, Vacina contra poliomielite (OPV)
 – Apoio ao treinamento e comunicação social para campanha de vacinação

f) Compromissos para 2012
 – Construir 03 Hospitais Comunitários de Referência de Bon Repos, Beudet 

e Carrefour.
 – Construir o Instituto Haitiano de Reabilitação e Laboratório de órteses e 

próteses
 – Reformar os Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano
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 – Apoiar a Reforma do Hospital de Defilé (Psiquiátrico)
 – Apoiar o processo de discussão do modelo de atenção primária à saúde e do 

financiamento do Sistema Nacional de Saúde do Haiti – constituir Grupo de 
Trabalho para organização da rede de serviços de saúde e Grupo de Traba-
lho Financiamento do Sistema de Saúde e Seguridade Social

 – Apoiar a campanha de vacinação de 2012 (vacinas, comunicação social e 
consultoria técnica)

 – Apoiar a estruturação da cadeia de frio (caminhões, refrigeradores solares, 
caixas térmicas, gás propano, reforma de 30 depósitos de nível intermediá-
rio)

 – Apoiar o desenvolvimento da Rede haitiana de Vigilância, Pesquisa e Edu-
cação na Saúde 

 – Capacitar técnicos haitianos em epidemiologia 
 – Desenvolver a proposta da Força-Tarefa de vigilância epidemiológica para 

doenças imunopreveníveis
 – Consultoria técnica 
 – Apoiar a formação de 2000 Agentes Comunitários de Saúde, 500 Técnicos 

(Enfermagem e Oficiais Sanitários)

4.1.2 Principais pontos de destaque da IX Reunião

Criação de novos Grupos de Trabalho e elaboração de plano de ação para 2012 
abordando os seguintes temas:

1) Organização da rede de serviços de atenção à saúde
2) Saúde Mental

Apresentação 
do Dr. Adail de 
Almeida Rollo 

durante a IX 
Reunião do 

Comitê Gestor 
Tripartite que 

fez uma síntese 
das atividades 
desenvolvidas 

até o momento 
pela Cooperação 

brasileira
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3) Reabilitação
4) Financiamento e seguridade social
5) Informação e comunicação em saúde

5. Apresentação do Grupo Técnico de Formação de Recursos 
Humanos do Comitê Gestor Tripartite

O Grupo Técnico de Formação de Recursos Humanos apresentou uma contextu-
alização da formação de acordo com seu plano de trabalho, destacando os seguintes 
pontos: 

a) Formação de Recursos Humanos em Saúde com foco na Atenção Primária à 
Saúde:

 – Agentes Comunitários de Saúde
 – Auxiliares de Enfermagem 
 – Oficiais Sanitários 

b) Compromissos da Cooperação Brasileira na Formação – Proposições:
 – Elaboração de currículos por competências ajustados à realidade do Haiti;
 – Produção de materiais didáticos-institucionais para os cursos;
 – Formação pedagógica e técnica de professores haitianos;
 – Implementação dos cursos de formação. 

c) Resultados alcançados 2010/2011 
 – Agentes Comunitários de Saúde

 - Elaboração e revisão de orientações curriculares para o curso de Agentes 
Comunitários de Saúde Polivalente (400 hs);

 - Elaboração de textos didático-pedagógicos;
 - Formação experimental de 58 Agentes Comunitários de Saúde Polivalen-

te (ACSP), em Carrefour;
 - Inserção dos 58 ACSP na comunidade de Carrefour.

 – Técnico de Enfermagem 
 - Elaboração e revisão de orientações curriculares e plano de curso (1.200 

hs);
 - Elaboração e revisão de materiais didático-pedagógicos.

 – Oficial Sanitário 
 - Elaboração e apresentação de orientações curriculares (1.200 hs);
 - Elaboração de textos didático-pedagógicos;
 - Elaboração de plano de curso de 400hs (Inspetor Sanitário).

 – Formação de Professores 
 - Elaboração e revisão de Programa de Formação Pedagógica (70hs);
 - Elaboração de material didático-pedagógico;
 - Formação de 30 professores das regiões: Porto Príncipe (Oeste), Gonaí-

ves (Artebonite), Aquim (Sul) e Paillant (Nippes).
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 – Escola de Técnica de Saúde (Nacional)
 - Elaboração e apresentação do Projeto da Escola Técnica de Saúde – estru-

tura física, organizativa e político-pedagógico.
 - Procedimentos administrativos para transferências de recursos financei-

ros do PNUD para o MSPP para pagamento das bolsas de estudos para 
os ACSP.

 - Organização da visita técnica de ACSP e gestores ao Brasil. 
d) Prioridades 2012/2013 

 – Formação de:
 - 1000 ACS 
 - 500 Técnicos de Enfermagem
 - 240 Oficiais Sanitários
 - 60 Professores 
 - Instalação da Escola Técnica de Saúde: definição política, econômica, ar-

quitetônica e localização.
 - Adequar o ritmo de inserção dos profissionais formados na rede de ser-

viços de saúde para garantir as metas de formação.
 - Finalizar a revisão das orientações curriculares e textos dos cursos para 

publicação.
 - Grupo de supervisão pedagógica de professores brasileiros para apoiar os 

professores haitianos.
e) Pendências 

 – Realização da visita técnica dos ACSP e gestores ao Brasil, em março de 2012;
 – Aquisição de micro ônibus;
 – Estruturação da secretaria escolar;
 – Ampliação da formação de novos cursos – Técnico de Farmácia, Técnico de 

Eletromedicina, profissionais das ambulâncias.

6. Apresentação dos Novos Grupos Técnicos do Comitê 
Gestor Tripartite

A seguir são apresentadas as propostas e estratégias de trabalho dos novos grupos 
técnicos, criados durante a IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite.

6.1 Grupo Técnico de Comunicação em Saúde

a) Objetivos
 – Fortalecer as ações de promoção de saúde pública no Haiti
 – Formar recursos humanos – DPSPE/MSPP
 – Fortalecer a estrutura do DPSPE – Departamento de Promoção à saúde
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 – Fortalecer a articulação entre o nível central do MSPP (através da DPSPE e 
programas com os departamentos) e UCS (unidades comunais de saúde).

 – Desenvolver as ações descentralizadas do DPSPE/MSPP a partir de uma ar-
ticulação de uma rede de rádios comunitárias parceiras.

b) Eixos de cooperação
 – Fortalecimento do serviço de comunicação: Comunicação, formação, RM, 

RH, pesquisa e avaliação
 – criação de unidades móveis de prevenção e de promoção: Comunicação 

(sensibilização institucional e comunitária).
 – Fortalecimento das rádios comunitárias para a produção de programas so-

bre a saúde
 – suporte para o estabelecimento da rede de jornalistas em saúde

c) Componentes do Grupo de Trabalho de Comunicação em saúde
 – Composição: representantes de três quadros do DPSPE/MSPP, Canal Saúde 

e ICICT.
d) As grandes intervenções identificadas para o fortalecimento da promoção da 

saúde
 – Formar Recursos Humanos da DPSPE e de outros níveis do MSPP:

 - Curso de comunicação para profissionais da saúde do nível central e de-
partamental – 30 pessoas. Prazo: segundo semestre de 2012

 - Curso técnico de curta duração (concepção de material...). Prazo : segun-
do semestre de 2012

 – Fortalecimento de estrutura específica do DPSPE:
 - Estruturação de um núcleo de nível central de produção audiovisual (equi-

pamento) e periférico (versão 4kits). Prazo: fevereiro a junho de 2012
 - Identificação de pessoal para trabalhar no Núcleo de Produção Audiovi-

sual entre fevereiro e março de 2012 – DPSPE/MSPP.
 - Oficina de produção audiovisual para os profissionais, será necessário 

identificar o número de profissionais (maio e junho de 2012).
 – Promoção/comunicação com a população:

 - Oficina de sensibilização de jornalistas sobre os temas da saúde em mar-
ço de 2012 (30 jornalistas de todas as áreas)

 - Criação de espaços de educação e de informação em saúde no nível local.
 - Acompanhamento e avaliação das ações de comunicação para a Campa-

nha de vacinação/ março a dezembro de 2012
 - Identificação da metodologia e desenvolvimento de guia para avaliação

 – Descentralização das ações do DPSPE
 - Implementação da rede de rádios comunitárias
 - Produção de conteúdo radiofônico sobre o tema saúde para as rádios 

comunitárias
 - Planejamento e coordenação das ações entre rádios comunitárias, DPS-

PE, departamentos e UCS
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 - Período previsto: junho a outubro de 2012
 – Plano de comunicação da tripartite

 - Desenvolvimento de estratégicas de mobilização e de comunicação entre os diferentes ato-
res 

 - Criação de um site web tripartite (em construção)
 - Produção de material de educação para todos os Grupos técnicos do Comitê Gestor Tri-

partite
 - Prazo: até dezembro de 2012
 - Reestruturação do site web do MSPP, (este apoio será dado por meio de webconferência e 

outras tecnologias – maio e junho de 2012
 – Comunicação de risco

 - Desenvolvimento de estratégias de comunicação em situação de crise a partir de oficina de 
trabalho

 - Elaboração de plano de contingência
 - Preparação de material de base (nesta data até dezembro de 2012).

 – Campanha de vacinação
 - Proposição pela comunicação visual 

 › Proposta de comunicação visual disponível para ser submetido pelo DPSPE para fina-
lização com DPEV

 › Impressão de material não foi considerado
 – Considerações gerais

 - Tradução para o Francês de documentos e materiais de comunicação
 - Procedimentos para compartilhar material e equipamentos 
 - Proposição de lista de material e equipamentos a compartilhar
 - Resposta lenta e acompanhamento das questões mesmo após acordo
 - O prazo para a execução do projeto é longo
 - Compartilhamento de documentos oficiais obrigatório para acompanhamento 

 – Restrições
 - Falta de recursos humanos
 - Falta de orçamento para as atividades de promoção da saúde e para produção de material
 - Treinamento básico em comunicação não vinculado tema da saúde

 – Contrapartida do MSPP
 - Fortalecer o pessoal DPSPE:
 - Técnicos de audiovisuais
 - Técnico de comunicação
 - Identificação do pessoal necessário para a gestão dos kits de divulgação de mensagens no 

nível dos departamentos 
 - Identificação da linha de orçamento ou fundos para a manutenção e alimentação de equi-

pamento audiovisual e outros.
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6.2 Grupo de Trabalho – Financiamento

Durante a IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi formalizada a criação do 
Grupo Técnico de Financiamento que apresentou as seguintes propostas de trabalhos 
iniciais:

• Realizar a leitura e análise de documento elaborado pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial sobre Proteção Social em Saúde (MSPP/MAST/MEF)

• Realizar a versão francesa de conceitos e definições utilizados no âmbito da 
Economia da Saúde no Brasil (glossário).

• Solicitar o cronograma de reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre 
a Proteção Social

• Desenvolver uma agenda de trabalho do Grupo de Trabalho sobre Financia-
mento. Atividades realizadas à distância e presenciais.

Componentes do Grupo técnico de Financiamento: Carlos Felipe Almeida, Rosa 
Maria Pinheiro Souza e Maria Ceci Misoczky (Brasil), Alejo Sagóls Rubiños (Cuba) 
Jean-François Schémann (Haiti).

6.3 Grupo Técnico de Reabilitação

O Grupo técnico de Reabilitação foi criado também na IX Reunião do Comitê Ges-
tor Tripartite e apresentou a seguinte estratégia e plano de trabalho para 2012.

GRUPO TÉCNICO DE REABILITAÇÃO – PLANO DE TRABALHO

Atividade Data de conclusão Responsáveis Informações adicionais

DIAGNósTICO DA REDE DE sERvIÇOs DE REABILITAÇÃO

Elaborar diagnóstico da rede de 
serviços de reabilitação e enviar ao 
GT de Reabilitação

10.02.2012 Luis Rodolfo
Jessie (MSPP)
Jessie (SEIPH)
Thadlin

Le diagnostique doit inclure les profiles et les 
localisations

TERmOs DE REfERêNCIA DOs fUNCIONáRIOs (TOR)

Finalização dos termos de referência 
dos 56 funcionários e enviar ao 
MSPP e SEIPH

17.02.2012 Renata 
Eliane
Mariana
Bety 
Ricardo
Joaquim

O governo brasileiro pagará os salários para os 
primeiros 30 meses. Após esse período o MSPP 
assumirá os pagamentos dos funcionários.

Enviar ao governo de Cuba os 
Termos de Referência dos
técnicos em órteses e próteses e
fonoaudiólogos

17.02.2012 Renata Cuba dispõe destes profissionais que poderão ser 
envolvidos no processo formal de seleção.

Comentários e sugestões do MSPP e 
o SEIPH e do governo de Cuba

02.03.2012 Luis Rodolfo
Jessie (MSPP)
Jessie (SEIPH)
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Revisão final dos TORs 13.03.2012 GT Tripartite

Enviar a versão final dos TORs ao 
PNUD

16.03.2012 Renata

EqUIPAmENTOs E INsUmOs PARA O PRImEIRO ANO

Finalizar a lista de equipamentos e 
de insumos para o primeiro ano de 
funcionamento

17.02.2012 Renata 
Uliane
Eliane
Mariana
Bety 
Ricardo
Joaquim

O governo brasileiro irá fornecer os insumos para o 
primeiro ano de funcionamento do Instituto Haitiano 
de Reabilitação, após o MSPP assumirá esse papel

Comentários e sugestões da parte 
do MSPP e da SEIPH

02.03.2012 Jessie (MSPP)
Jessie (SEIPH)
Thadlin

O governo haitiano deve definir principalmente os 
insumos para produção de todos os tipos de jogos, 
testes psicológicos e próteses auditivas. Esses insumos 
deverão ser adquiridos no Haiti.

Revisão final das listas 13.03.2012 GT Tripartite

Enviar a versão final das listas ao 
PNUD

22.03.2012 Renata
Uliane

As aquisições deverão ser feitas, de preferência, 
localmente ou em país próximo ao Haiti, para reduzir 
custos de transporte. As entregas deverão ser feitas 
gradualmente.

fLUxOs E INsERÇÃO NA REDE DE sERvIÇOs DE sAúDE

Definir os fluxos de atendimento 30.04.2012 Luis Rodolfo
Jessie (MSPP)
Jessie (SEIPH)
Thadlin

Será necessário estabelecer uma interface com o 
GT de formação e o GT de Organização da rede de 
serviços de saúde

Revisão final dos fluxos de 
atendimento

15.05.2012 GT Tripartite

PROTOCOLOs E ROTINAs

30 dias antes da inauguração do Instituto Haitiano de Reabilitação (IHR): inserção e familiarização dos funcionários para começar a 
elaboração de protocolos e rotinas.

mANUTENÇÃO (ELETRICIDADE, áGUA, ETC)

Sob responsabilidade do MSPP, inauguração do Instituto

OfICINA DE óRTEsEs E PRóTEsEs

Cuba designará 2 técnicos especialistas em reabilitação que poderão ser envolvidos no processo de seleção pelo PNUD. Estes técnicos 
poderão treinar técnicos haitianos para o Laboratório de órteses e próteses.
Cuba irá fornecer as orteses e proteses pelo período de um ano, não importando o número de pacientes a serem atendidos.
Cuba irá fornecer também os equipamentos

TÉCNICOs DE mANUTENÇÃO DE EqUIPAmENTOs DO INsTITUTO

Cuba irá fornecer os técnicos gratuitamente, até que ocorra a formação de técnicos haitianos pelos cubanos.

Foi definida a próxima reunião do Grupo de Trabalho de Reabilitação no Haiti: 23 
de março de 2012.

Componentes do Grupo Técnico de Reabilitação:
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BRAsIL HAITI CUBA

Renata Coccaro, ABC
Uliane Appolinario, ABC
Eliane Machado, INTO
Mariana Fernandes, MS
Ricardo Barcelos, MS
Elisabeth Wartchow, MS
Cristiane Almeida, HIAE
Joaquim, PNUD

Jessie (MSPP)
Jessie Muscadin (SEIPH)
Thadlin Lindor (SEIPH)

Luis Rodolfo

6.4 Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica, Vacinação e Laboratórios de Saúde 
Pública

O tema da vacinação foi abordado durante a IX Reunião do Comitê Gestor con-
textualizando os avanços e dificuldades encontradas em relação ao fortalecimento do 
Programa Ampliado de Vacinação do Haiti (PEV) conforme destacado a seguir:

6.4.1 Vacinação
a) A Contribuição do Projeto Tripartite ao Programa Ampliado de Vacinação: 

 – Vacinas
 – Cadeia de frio 
 – Campanha nacional de vacinação/ comunicação 
 – Vigilância Epidemiológica de doenças evitáveis por vacinação 

b) Vacinas – Aquisição – procedimentos
 – Fundo rotatório da região das Américas
 – Doação humanitária
 – Mecanismos complexos
 – Legislação brasileira

c) Urgência
 – A aquisição de vacinas do PEV no âmbito da tripartite – Envolvimento do 

Projeto Tripartite (Brasil-Cuba-Haiti) para o financiamento da aquisição de 
vacinas.

 – Longo processo administrativo da parte brasileira para a alteração do pro-
cesso de aquisição para a doação retirada da UNICEF como agência que 
garantiu o fornecimento de vacinas de rotina.

 – Situação: possibilidade de entrega dentro de um curto período de vacinas 
em doações: pólio DPT, dT, para a rotina até que a solução para o problema 
(assistência humanitária).

 – Atraso na concretização desta solução provisória.

6.4.2 Vigilância epidemiológica

Considerando a abrangência e complexidade para o desenvolvimento do tema da 
vigilância epidemiológica, o Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica apresentou 
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o contexto atual do tema no Haiti e considerações sobre a missão da Direção de Epide-
miologia, as oportunidades de cooperação e possibilidades de cooperação tripartite., 
a apresentação destacou:

a) Missão da DELR
 – Em conformidade com o Plano Estratégico de Reforma Nacional, A Di-

reção de Epidemiologia Laboratorial e de Pesquisa (sigla DELR Direction 
d’Epidémiologie de Laboratoire et de la Recherche (DELR) foi criada em 17 
de novembro de 2005 com a seguinte missão:
 - a orientação da ação de sanitária
 - regulamentação de normas e procedimentos para atividades epidemio-

lógicas
 - Coordenação da gestão da informação sobre as doenças prioritárias
 - Integração das ações de promoção, prevenção e controlo das doenças.

 – Na sequência, o diretor do DELR apresentou a proposta da criação da Rede 
Haitiana de Vigilância, de Pesquisa e de Educação em Saúde destacando oS 
objetivoS de sua criação e os componentes da rede, quais sejam: 

b) Objetivos
 – Apoiar a criação e implementação de Espaços de educação e de informação 

em saúde (EEIS) em rede;
 – Fortalecer os sistemas de informação em saúde do MSPP
 – Fortalecer a formação de profissionais envolvidos nas atividades Espaços de 

educação e de informação em saúde (EEIS)
 – Apoiar o fortalecimento do programa haitiano de vacinação, com outros or-

ganismos internacionais
 – Fortalecer a vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis

c) Componentes
 – Espaços de educação e de informação em saúde (EEIS)
 – Formação de pessoal de vigilância em saúde
 – Sistemas de informação para apoiar a vigilância em saúde
 – Força-tarefa para fortalecer a vigilância epidemiológica de doenças imuno-

preveníveis

Componente 1: Espaços de educação e de informação em saúde (EEIS)
• Compentências:

 – Análise sistemática da situação de saúde da população, o planejamento da 
execução de pesquisas operacionais para decisões do MSPP e das represen-
tações locais que conduzirão a elaboração das políticas públicas de saúde.

• Abordagem operacional
 – Para a Implementação da rede EEIS nos 10 departamentos de maneira gra-

dual com EEIS piloto em Carrefour e com a utilização de pessoal atualmente 
atuando nos serviços de saúde do nível departamental e central. Como re-
cursos financeiros e materiais, o projeto prevê a necessidade de investimen-
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tos de recursos financeiros do governo brasileiro para a aquisição de equipa-
mentos de informática e a elaboração de material pedagógico. Os recursos 
estruturais e logísticos com necessidade de definição e adequação de espaços 
físicos nas estruturas existentes, sendo estes a contrapartida do governo hai-
tiano. As adaptações específicas de espaço físico poderão ser eventualmente 
realizadas com os recursos da cooperação tripartite.

Componente 2: Formação de profissionais envolvidos nas atividades dos Espaços 
de educação e de informação em saúde (EEIS) 
• Módulos temáticos

 – Formação pedagógica realizada em serviço;
 – Análise de estado da saúde
 – Vigilância epidemiológica e controle de doenças
 – Análise de dados de saúde
 – Vigilância sanitária ecológica e ambiental
 – Avaliação do sistema de serviços sob a perspectiva de vigilância em saúde.

• Participantes
 – Profissionais de saúde dos níveis departamentais e comunal 
 – Agentes comunitários de saúde
 – Membros da força-tarefa das atividades de fortalecimento da vigilância epi-

demiológica das doenças imunopreveníveis.
• Abordagem operacional

 – A elaboração do programa de formação permanente e do curso de capaci-
tação será apoiada por técnicos do Brasil, Cuba e Haiti. A realização deve 
ocorrer com apoio financeiro do governo brasileiro para a estruturação e 
desenvolvimento das atividades previstas no plano de ação. E os recursos 
estruturais e logísticos serão a contrapartida do governo haitiano e as de 
educação permanente serão realizadas principalmente nos Espaços de edu-
cação e de informação em saúde (EEIS).

Componente 3: sistemas de informações para o apoio a vigilância em saúde
• Componente a ser desenvolvido

 – A revisão e adaptação eventual de formulários individuais, os registros e as 
tecnologias para a notificação e investigação de doenças se farão com base 
na experiência do Haiti;

 – A identificação e inclusão de outros sistemas de informação (demográficos, 
socioeconômicos e sobre a mortalidade)

 – O fluxo em rede para as informações será organizado de acordo com a orga-
nização do sistema de vigilância haitiano;

 – As tecnologias de comunicação para apoio à rede serão desenvolvidos.
• Abordagem operacional
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 – O desenvolvimento de soluções informatizadas se farão no âmbito da coo-
peração a partir de formulários e de fluxo validados com os representantes 
técnicos específicos do MSPP. A elaboração dessa estratégia específica deve 
contar com o apoio financeiro do governo do Brasil para o desenvolvimento 
de soluções informatizadas e os recursos estruturais e logísticos serão con-
trapartida do governo haitiano.

Componente 4: Força-Tarefa para fortalecer a vigilância epidemiológica de 
doenças imunopreveníveis
• Objetivos:

 – Fortalecer as atividades de vigilância das doenças imunopreveníveis no Hai-
ti, por meio da implantação de uma Força-Tarefa em todo país. 

• Abordagem operacional 
 – Contratação recursos humanos – profissionais haitianos de nível superior, 

por meio de processo de seleção simplificado. Esta estratégia específica será 
financiada com recursos do governo brasileiro e os recursos estruturais e 
logísticos necessários serão contrapartida do governo haitiano.

• Conclusões
 – O DELR está de acordo com o projeto de desenvolvimento da rede de vigi-

lância epidemiológica, de Pesquisa e Educação em saúde.
• Certas condições devem ser levadas em consideração: 

 – A garantia da contrapartida do governo haitiano (condição sine qua non)
 – O fortalecimento de recursos humanos no serviço de epidemiologia e de 

estatística da DSO
 – A distribuição de tarefas e responsabilidades por nível
 – A apropriação do projeto pela equipe departamental

6.4.3 Laboratório Nacional de Saúde Pública (LNSP)

O Laboratório Nacional de Saúde Pública desenvolve atividades que se comple-
mentam com o DELR com objetivos comuns na pesquisa em Vigilância Epidemioló-
gica tem por missão – garantir a formação de tecnólogos; trabalhar estabelecendo a 
Rede Nacional de Laboratórios para um melhor diagnóstico biológico e etiológico e 
desenvolver e/ou participar em atividades de Pesquisa

Os desafios do Sistema de Saúde
1) Desafios sanitários:

 – Os mais baixos indicadores de saúde no continente americano
2) Desafios organizacionais:

 – Baixo controle do MSPP
 – Fraca coordenação entre as organizações que trabalham no domínio da saú-

de pública. Estas agências organizações locais e internacionais:
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 - micro sistemas de ação na gestão da informação estatística de saúde
 - cada organização com suas próprias políticas e abordagens estratégicas

3) Oportunidades
 – Início de 2006, a abertura do LNSP no sentido da organização da RNL
 – Início de um Projeto de fortalecimento do Sistema de Vigilância Epidemio-

lógica (sigla em francês – SSE – Système de Surveillance Epidémiologique ) 
pelo MSPP e BID.

Projeto Tripartite
MSPP deve dar uma resposta adequada no contexto potencialmente epidêmico:
• agravação da situação sanitária que já era precária mesmo antes do terremoto 

de 12 de janeiro de 2010.
• Surto de doenças transmissíveis sob vigilância
• Forte incidência de doenças crônico-degenerativas
• Oportunidade sem precedente da oferta pelo Projeto Tripartite de implemen-

tação de um plano de fortalecimento visando a modernização da Vigilância 
Epidemiológica

Eixos estratégicos do Projeto
• Dotar o SSE de um quadro institucional e estratégico
• Desenvolver todas as atividades essenciais de vigilância epidemiológica e res-

posta em todos os níveis das instituições de saúde
• Desenvolver em conjunto as atividades de apoio a vigilância epidemiológica
• Fortalecer a Rede Nacional de Laboratórios
• Assegurar as atividades regulares do Sistema de Vigilância pelas instâncias en-

volvidas

Restrições
• Dependência quase total do LNSP de financiamento externo
• Insuficiente orçamento do MSPP para o LNSP
• Falta de integração de LNSP com o Sistema Nacional de Saúde
• Dependência financeira externa para implantação da Rede Nacional de Labo-

ratórios
• Pequena capacidade da maioria dos laboratórios periféricos
• Recursos insuficientes para um sistema regular de supervisão e controle de qua-

lidade
• Fraqueza dos programas universitários de terceiro ciclo
• Fraqueza dos programas de pesquisa

Perspectivas
• Recondução e aumento dos fundos da cooperação externa para o LNSP
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• Manifestação de interesse dos parceiros para o desenvolvimento da Rede Na-
cional de Laboratórios

• Diversificação das fontes de recursos de financiamento do LNSP
• Entusiasmo do pessoal do LNSP para implementação da Rede Nacional de La-

boratórios (RNL)
• Utilização dos trabalhos do LNSP para o DELR para a Vigilância Epidemioló-

gica
• Integração de tecnologia departamentais no Sistema de Vigilância Epidemio-

lógica
• Envolvimento do governo haitiano para o fortalecimento do setor de laborató-

rio (Plano Estratégico)

Conclusão
• O contexto sócio-sanitário exige a implementação urgente e efetiva do plano de 

fortalecimento da Vigilância Epidemiológica
• Revitalização da Vigilância Epidemiológica em escala nacional
• DELR/LNSP = Estruturas de referência e de coordenação nacional para a gestão 

da informação epidemiológica estratégica
• MSPP = visibilidade e maior liderança

6.5 Grupo Técnico de Organização da Rede de Serviços de Saúde

O Grupo técnico de Organização da Rede de Serviços de Saúde foi criado na IX 
Reunião do Comitê Gestor Tripartite para apoiar a qualificação da gestão assistencial 
e apoiar medidas de fortalecimento da atenção básica no Haiti. O novo Grupo técnico 
formado apresentou o seguinte método de trabalho:

• Realizar uma reunião mensal presencial.
• Realizar um encontro semanal presencial daqueles que estiverem no Haiti, com 

participação à distância dos demais, sextas feiras – 13 horas.
• Realizar relatos das atividades com troca por correio eletrônico entre todos.
O Grupo técnico de Organização da Rede de Serviços de Saúde apresentou tam-

bém a seguinte agenda de trabalho para os primeiros 60 dias:
• Realizar uma Oficina de trabalho em 28 e 29 de fevereiro para compartilha-

mento das informações sobre o andamento das atividades de implementação 
do Memorando com interface com este GT.

• Realizar um Seminário para troca de experiências e projetos sobre Sistemas de 
Saúde orientados pela Atenção Primária em Saúde, com apresentações do Bra-
sil, Cuba e Haiti, nos dias 22 a 24 de março. 

• Próxima reunião: 2 de fevereiro, 13 horas no Escritório do Projeto de Coope-
ração.

Componentes do Grupo técnico de Organização da Rede de Serviços de Saúde:
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• Haiti – Elie Nicolas (ponto focal), Julio Désormeaux, Brunel Delonay, Jimmy 
Beaubrun, Eunice Derivois Mérisier

• Cuba – José Caridad Diaz Cabrera (ponto focal), Jorge A. Silva Valido, Idiole-
xis Diaz, Rodolfo Banzaga Cutino

• Brasil – Elisabeth Wartchow (ponto focal), Maria Ceci Misoczky, Ricardo Bar-
celos, Vanessa Costa e Silva

• OPS – Phillippe Montagut 

7. Síntese da IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite sobre os 
principais pontos de consenso 

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Dr. Jean Hugues Henrys 
acordou, durante a IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite, com o representante bra-
sileiro e cubano, a realização de uma reunião complementar para o dia 2 de fevereiro 
no Ministério da Saúde Pública e da População (MSPP) para consenso final sobre os 
temas de formação de recursos humanos, construção dos HCR e reforma de unidades 
de saúde, sistema nacional de ambulâncias, reabilitação, dentre outros temas que serão 
apresentados neste relatório.

• Reunião de Síntese Comitê Gestor Tripartite – Porto Príncipe, 2 de fevereiro de 
2012.

7.1 Hospitais Comunitários de Referência 

• Garantida construção dos três Hospitais Comunitários de Referência (Bon Re-
pos, Beudet e Carrefour) de Instituto Haitiano de Reabilitação e Laboratório de 
Ortese e Prótese.

• Contrato em processo de assinatura (aproximadamente 15 dias).
• Falta acordo sobre a planta Beudet.
• Carrefour – Falta elaboração do Projeto da Planta Baixa.
• Carrefour – pensar funcionabilidade do HCR.
• Mão de obra – parte brasileira, parte haitiana.
• Próximo dias firma-se o contrato com a empresa brasileira/transporte da tecno-

logia que possibilitará agilizar a construção.
• Custo, aproximadamente U$ 15.500.000, incluindo Instituto Haitiano de Rea-

bilitação, Laboratório de Ortese e Prótese, construção, anexos, plantas elétricas 
e hidráulicas.

• Construção simultânea das obras.
• Três meses para chegada dos módulos, a partir da assinatura do cotrato.
• Solicitar a UNOPS reencaminhar os projetos aprovados.
• Previsão de início das construções: abril.
• Previsão de término: junho/julho.



• Recursos Humanos que trabalharão nos hospitais? Haitianos? Cubanos? Pesso-
al técnico? Pessoal de apoio logístico Capacitações? Tudo isso precisa começar 
a ser planejado.

• Planejar inauguração dos HCR (recursos humanos, recursos materiais, progra-
mas, protocolos).

7.2 Reforma e Infraestrutura

• Indisponibilidade de recursos para novas reformas

7.3 Programa Ampliado de Vacinação do Haiti

a) Vacinas
 – No dia 24 de janeiro, o diretor do PEV e outros participantes da UNICEF, 

solicitaram um posicionamento em relação à data da chegada das vacinas 
doadas (OPV, DPT, DT, e BCG). Foi informado que providências estavam 
sendo encaminhas com vistas ao transporte das vacinas. Cabe esclarecer 
que o processo de doação de vacinas não é automático a partir da chegada 
da solicitação e que trâmites alfandegários bilaterais (Brasil e Haiti) devem 
ser seguidos por imposição legal. No dia 31 de janeiro foi informado que 
uma empresa havia sido contratada e, que se tudo ocorresse como previs-
to, um quantitativo de 4.350.000 doses de vacinas (BCG=595.500; DT adul-
to=1.377.500; OPV= 1.500.00 e DPT=877.000) chegariam no Haiti em 3 a 
4 semanas. 

b) Gás propano
 – Na mesma reunião estavam presentes representantes da UNOPS, na oca-

sião discutiu-se também, o processo de licitação para o fornecimento do Gás 
Propano a partir de 29 de fevereiro, quando a UNICEF finaliza o forneci-
mento deste produto para o país. Cabe esclarecer que o processo de licitação 
não havia sido iniciado em razão da não entrega da lista de endereços pelo 
Programa Ampliado de Vacinação do MSPP. Como resultado das sugestões, 
o Ministério da Saúde do Brasil solicitou formalmente à UNOPS, a realiza-
ção de um processo licitatório em caráter de urgência, sendo que a UNOPS 
já está providenciado a compra do produto, para que não haja interrupção 
do fornecimento.

c) Reforma dos 30 depósitos de nível intermediário – rede de frio
 – Outro tema discutido com a UNOPS, PNUD e MS Brasil foi o alto valor 

estimado pelo PEV/MSPP para a reforma dos 30 depósitos da Rede de Frio 
no nível intermediário ($ 900,000). Ficou acordado que a UNOPS realizará, 
o mais rápido possível, um levantamento sobre o custo das reformas com 
base no valor de mercado. 

d) Convite para visita técnica ao Programa Nacional de Imunização do Brasil 
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 – Convite formulado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de 
Vigilância em Saúde, para que técnicos ligados ao Programa Ampliado de 
Vacinação – Haiti e Cuba, para uma visita ao Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI- Brasil). O diretor do PEV (Programme Elargi de Vaccination) 
solicitou que a visita fosse agendada para o segundo semestre de 2012, tendo 
em vista a realização da campanha de vacinação no primeiro semestre. 

e) Campanha de Comunicação Social para a Campanha de Vacinação de abril de 
abril de 2012 

 – Ficou acordado que o ICICT/FIOCRUZ estará contribuindo com o Projeto 
Gráfico da Campanha além de outras atividades que serão desenvolvidas 
nesta área.

7.4 Rede Haitiana de Vigilância, Pesquisa e Educação na Saúde: 

Com relação às atividades para o Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica 
do Haiti, no período de 23 de janeiro a 01 de fevereiro de 2012, o grupo técnico de 
trabalho composto por profissionais do Haiti, Cuba e Brasil, participaram de visitas 
técnicas à Comuna de Carrefour e ao Departamento do Oeste, e de reuniões técnicas 
com o objetivo de dar andamento à implantação das atividades previstas no Projeto de 
Desenvolvimento da Rede Haitiana de Vigilância, Pesquisa e Educação na Saúde, que 
engloba os seguintes componentes:

• Componente 1: Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS): Foram 
realizadas várias reuniões com o Dr. RocMagloire e sua equipe para melhor de-
talhar a proposta de trabalho referente à implementação dos EEIS. Foi definido 
em conjunto com o MSPP a implantação de 4 salas em 2012; 4 salas em 2013 e 
3 salas em 2014. Em 2012 serão implantados os EEIS na Comuna de Carrefour, 
Oeste, Centro e Sul. Para dar andamento ao processo foi solicitado pela Fiocruz 
que o MSPP faça o levantamento imediato das necessidades para implantação 
das 4 salas que deverá ser apresentado até março de 2012 em oficina no Brasil 
para validação.

• Componente 2: Formação de quadros de pessoal em vigilância em saúde: Foi 
definido que serão formados os profissionais de saúde (epidemiologistas e es-
tatísticos de nível médio) que são responsáveis pelas análises das informações 
do nível departamental. A formação dos agentes comunitários em vigilância 
epidemiológica será realizada pelas brigadas médicas cubanas. No entanto, para 
dar início ao processo é fundamental a interação com o projeto da assistência 
(Fiocruz), responsável pela inserção dos agentes comunitários no sistema de 
saúde, para realizar a programação para o início das atividades. Foram disponi-
bilizados pela equipe brasileira materiais didáticos para formação. A proposta 
pedagógica será validada em oficina no Brasil no mês de março.

• Componente 3: Sistemas de informação para apoio à vigilância em saúde: Se-
gundo as informações fornecidas pelo MSPP, os formulários utilizados pela 
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Vigilância Epidemiológica e o modelo atual de atestado de óbito utilizado no 
país foram recentemente revisados e estão sendo implantados nas unidades de 
saúde. Segundo o organograma do MSPP os sistemas de informação de Vigi-
lância Epidemiológica e Mortalidade estão em departamentos diferentes, sendo 
que o sistema de mortalidade se encontra sob a responsabilidade da Unidade 
de Planejamento do Ministério. No entanto, ficou acordado que as informações 
de ambos os setores serão utilizados e informatizados. No entanto, é de extre-
ma importância que todo o processo de trabalho envolva os dois setores. Ficou 
igualmente acordado a realização de uma oficina de trabalho sobre Sistema de 
Informação no Brasil. Esta oficina tem como objetivo conhecer os sistemas uti-
lizados no Haiti, validar os formulários a serem informatizados e as necessida-
des de para estrutura.

• Componente 4: Força-Tarefa de fortalecimento da vigilância de doenças imu-
nopreveníveis: ficou acordado que o Ministério da Saúde do Brasil estará ini-
ciando as atividades necessárias para a implantação das ações, o mais rápido 
possível, tendo em vista que a campanha de vacinação deverá ocorrer no mês de 
abril próximo, e pela necessidade de reforçar a vigilância, em especial do saram-
po, da rubéola e da pólio, que são objeto de eliminação na região das Américas. 

Sobre a necessidade de contrapartida do MSPP Haiti tanto para a implantação da 
Rede quanto para a Força-Tarefa, foi informado pelo representante do Haiti no Comitê 
Gestor Tripartite, que este tema seria discutido internamente e posteriormente uma 
resposta oficial seria divulgada. 

Convite: Visita técnica ao Ministério da Saúde do Brasil – Sistema de Informação
No dia 30 de janeiro, na reunião do Comitê Gestor Tripartite foi reiterado o convite 

para que técnicos do MSPP/Haiti de visita técnica ao Ministério da Saúde (Secreta-
ria de Vigilância em Saúde – SVS) para que os mesmos conhecessem os Sistemas de 
Informação. Na ocasião o convite foi extensivo aos técnicos de Cuba. A representante 
da SVS no Grupo de Trabalho do Projeto Tripartite, presente na reunião, providenciou 
de imediato a oficialização dos convites, os quais foram entregues em mãos para o 
representante haitiano e cubano no Comitê Gestor, tendo em vista que a visita deveria 
ocorrer já a partir do dia 27 de fevereiro corrente.

7.5 Formação 

• ASCP – 58. Bolsa trabalho – transferido recurso para Opas-Haiti.
• Infome Brasil: Assinado carta-acordo. Feito primeira remessa. PNUD – MSPP.
• Reunião ontem: compatibilização dos recursos. 
• Decisão: formar com inserção nos serviços.
• Quantitativo: 1000 ASCP (Agentes de Saúde Comunitária Polivalentes)
• Seis meses de formação. Doze meses de inserção. O valor da bolsa é de 200 

dólares americanos.
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• Buscando recurso para mais um ano para dar continuidade a formação em 
Paillant, Gonaíves, Aquim e Porto Príncipe.

• Transferência de recursos OPAS Brasil/OPAS/Haiti.
• Recurso PNUD Brasil. Recurso deverá ser suplementado.
• Providenciar: planilha com descrição dos elementos de despesas, valores e fon-

tes.
• Técnicos e auxiliares de Enfermagem e Oficial Sanitário: bolsa formação e in-

serção. Valor da bolsa U$ 200.
• Curso eletromedicina: 32 alunos. Tempo de formação 18 meses. Já concluíram 

os primeiro semestre. Compromisso: pagar bolsa formação para os doze meses 
que faltam para a conclusão do curso e bolsa inserção por 6 meses.

7.6 Organização da rede de serviços

• Hoje primeira reunião do grupo para elaboração do planejamento das ativida-
des.

• Já tem atividades: planta baixa do HCR de Carrefour, capacitações de recursos 
humanos para os HCR, elaboração do calendário de reuniões.

• Preocupação com o processo de inserção dos técnicos em formação pelo Grupo 
Técnico de Formação do Comitê Gestor Tripartite.

7.7 Financiamento do Sistema de saúde e proteção social 

• Identificou pontos de interesse (contas nacionais, banco de preço medicamen-
tos, custos). Trocar documentos.

• Aprofundar – seminário de troca de experiências.
• Necessidade de técnicos especializados em temas específicos.
Integração da cooperação tripartite ao Grupo Interministerial de Implementa-

ção do Programa de extensão da Proteção Social em Saúde. Para tal será necessário o 
compartilhamento de documentos e o intercâmbio de documentos dos países sobre a 
temática para a elaboração de proposições.

7.8 Escola Técnica de Saúde 

• Permanece uma prioridade.
• Necessidade de elaborar projeto econômico enxuto.
• Reivindicar recursos novos para financiamento, pois não há recursos disponí-

veis para a construção no Projeto Tripartite.
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7.9 Instituto Haitiano de Reabilitação 

• Projeto conjunto do MSPP e Secretaria de Estado para Integração de Pessoas 
com Deficiência (SEIPH) 

• Compromisso: Brasil – construção; Cuba – RH e equipamentos.
• Haiti: definição das bolsas nível superior, técnico e operacional. Necessidade 

urgente da informação de faixas das bolsas
• Definir o papel da cooperação cubana para as atividades do Laboratório de Ór-

teses e próteses (LOP)
• Urgente: SEIPH deverá: elaborar grade de salários para os Recursos Humanos 

do IHR e identificar técnicos (recursos humanos)

7.10 Serviço Nacional de Ambulâncias 

• A UNOPS (patrimônio) – deverá fazer transferência ao MSPP. Ordem automá-
tica e o Haiti se responsabilizará em fazer seguro, emplacamento.

• O documento conceitual e de proposições da parte haitiana está em fase de 
finalização e deverá ser disponibilizado à cooperação tripartite. O documento 
deverá ser compartilhado com o Grupo de Trabalho Organização da rede de 
serviços.

7.11 Saúde Mental 

• estabelecer relação com os Projetos em andamento da UNFPA e o Projeto de 
violência contra a mulher. 

• Deverá ser elaborado um calendário de reuniões.
• Cuba sugere indicação de um psiquiatra.
• Integrar saúde mental, condição social, violência a mulher.

7.12 Legislação Sanitária 

• Constituição do novo Grupo Técnico do Comitê Gestor Tripartite a partir do 
Seminário Internacional sobre Direito Sanitário realizado em 31 de janeiro e 1º 
de fevereiro de 2012

7.13 Assuntos fundamentais

1) Como o Estado haitiano poderá assegurar a viabilidade destas intervenções vi-
sando o fortalecimento do Sistema de Saúde?

 – Sugere-se aprofundar sobre o tema nos próximos encontros técnicos do Co-
mitê Gestor Tripartite.



115

2) Definição de papéis, atribuições e poderes de decisão dos parceiros da Coope-
ração Tripartite – Opas/OMS, PNUD e UNOPS

 – É essencial que as agências sigam o Plano Técnico e de execução de acordo 
com as decisões do Comitê Gestor Tripartite.

3) Data é local da próxima reunião do Comitê Gestor Tripartite: 17 e 18 de abril, 
em Porto Príncipe.

8. Anexo – Novos Grupos Técnicos do Comitê Gestor 
Tripartite

GRUPO TÉCNICO DE 
REABILITAÇÃO

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Renata Coccaro, ABC
Uliane Appolinario, ABC
Eliane Machado, INTO
Mariana Fernandes, MS
Ricardo Barcelos, MS
Elisabeth Wartchow, MS
Cristiane Almeida, HIAE
Joaquim, PNUD 

CUBA Luis Rodolfo (BMC)

HAITI Jessie (MSPP)
Jessie Muscadin (SEIPH)
Thadlin Lindor (SEIPH)

GRUPO TÉCNICO DE 
fINANCIAmENTO

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Carlos Felipe Almeida, Rosa Maria Pinheiro Souza e Maria Ceci 
Misoczky 

CUBA Alejo Sagóls Rubiños 

HAITI Jean-François Schémann 

GRUPO TÉCNICO DE 
ORGANIZAÇÃO DA REDE 
DE sERvIÇOs DE sAúDE

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Elisabeth Wartchow (ponto focal)
Maria Ceci Misoczky, Ricardo Barcelos, Vanessa Costa e Silva

CUBA José Caridad Diaz Cabrera (ponto focal)
 Jorge A. Silva Valido, Idiolexis Diaz, Rodolfo Banzaga Cutino

HAITI Elie Nicolas (ponto focal)
Julio Désormeaux, Brunel Delonay, Jimmy Beaubrun, Eunice 
Derivois Mérisier

OPAS-HAITI Phillippe Montagut
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GRUPO TÉCNICO 
COmUNICAÇÃO Em sAúDE

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Cristina Guimarães, Michele Nacif, Marilu Cerqueira, Márcia 
(Canal Saúde e ICICT)

CUBA Lic. Caridad Mayra Villafranca Cubela y el Dr. Robert Pardo

HAITI Byron Paule-Andre Louis, Pierre Louis Jocelyne, representantes 
do quadro técnico do DPSPE/MSPP 

GRUPO TÉCNICO DE 
sAúDE mENTAL

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Elisabeth Wartchow, Carlos Felipe e representante da Área 
Técnica de Saúde Mental do MS/Brasil

CUBA Lorenzo Somarriba

HAITI A definir

GRUPO TÉCNICO DE 
vIGILÂNCIA EPIDEmIOLóGICA 

E ImUNIZAÇÃO

PAÍs REPREsENTANTEs

BRASIL Elizabeth David dos Santos (epidemiologia e imunização), 
Sabrina Romão Papa Siqueira (epidemiologia e imunização), 
Joyce Schramm (epidemiologia)

CUBA Gilberto Hernandez Sori (epidemiologia)
Félix Ponce Cárdenas (epidemiologia), Juan Miguel Fonseca 
Lozada (epidemiologia)

HAITI Roc Magloire (epidemiologia), Jean Ronald Cadet (imunização), 
Donald Lafontant (epidemiolgia), Francois Jeannot (imunização), 
Robert Barrais (epidemiologia)
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X Reunião do Comitê Gestor do 
Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
Porto Príncipe, 19 e 20 de abril de 2012

Lançamento da 1ª Semana Mundial de Imunização (SMI), 10º Aniversário da Semana de Vacinação das 
Américas e Atividades Intensivas para a Saúde da Criança em 21.04.12 – Porto Príncipe – Haiti
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1. Apresentação

O presente relatório apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas entre os 
dias 19 e 20 de abril de 2012, durante a X Reunião do Comitê Gestor Tripartite do 
Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do sistema de 
saúde e de vigilância epidemiológica do Haiti realizada em Porto Príncipe.

Representou o governo brasileiro o Dr. Adail de Almeida Rollo, representante no 
Comitê Gestor Tripartite. A delegação brasileira contou com a participação de técni-
cos do Ministério da Saúde, representando a Secretaria Executiva, Assessoria Inter-
nacional, Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, e também por técnicos dos 
convênios da Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Catarina.

A reunião foi realizada para acompanhar as atividades acordadas na IX Reunião 
do Comitê Gestor Tripartite, realizada em 30 e 31 de janeiro de 2012, bem como para 
avaliar o grau de cumprimento dos compromissos assumidos pelos Grupos de Traba-
lho no âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

Na ocasião da reunião, o representante brasileiro no Comitê Gestor Tripartite des-
tacou a importância e a necessidade de discutir pontos fundamentais da execução do 
Projeto de Cooperação considerando a oportunidade para a revisão substantiva do 
Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRODOC – 
BRA/10/005 assinado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD, em novembro de 2010 que consiste na execução e manutenção de três Hos-
pitais Comunitários de Referência, apoio à formação de 1500 agentes comunitários de 
saúde e 500 técnicos de nível médio; aquisição de equipamentos de infraestrutura e 
logística e aquisição de rede de frio.

A vacinação foi outro tema importante abordado durante a reunião considerando 
as atividades de apoio ao Programa Ampliado de Vacinação com destaque para o lan-
çamento da campanha nacional de vacinação, que envolveu por parte da Coopera-
ção brasileira a doação de vacinas, o fortalecimento da cadeia de frio e aquisição de 
equipamentos e insumos, além do apoio técnico de profissionais brasileiros durante 
a campanha e a força-tarefa para a vigilância epidemiológica de doenças preveníveis 
por vacinação. Cabe destacar também, como parte das atividades programadas pelo 
Comitê Gestor Tripartite, a participação no dia 21 de abril de 2012 em Porto Príncipe, 
Haiti, do lançamento 1ª Semana Mundial de Imunização (SMI) e de atividades inten-
sivas para melhorar a saúde das crianças haitianas e 10º Aniversário da Semana de 
Vacinação das Américas (SVA).

A retomada do processo de formação de Recursos Humanos, inserido na perspec-
tiva de apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti, também foi outro 
ponto discutido durante a reunião, considerando aspectos logísticos para a formação 
como a locação de salas para os treinamentos, aspectos dos currículos de formação, a 
implantação de uma secretaria escolar e contrapartida do Haiti.
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No âmbito da assistência foi apresentado o estágio de assinatura do contrato para a 
Construção dos Hospitais Comunitários de Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet 
e Carrefour, do Instituto Haitiano de Reabilitação e de Órteses e Próteses, bem como a 
situação da reforma dos Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano. 
Outro ponto de destaque foi a necessidade de definição da participação tripartite no 
apoio ao Sistema Nacional de Urgência do Haiti. 

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a X Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite

Para otimizar o processo de encaminhamento dos temas na X Reunião do Comitê 
Gestor, ocorreram reuniões preparatórias e visitas técnicas aos Laboratórios de Saúde 
Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano, entre os dias 16 e 18 de abril de 2012, para 
acompanhamento técnico do processo de reforma. 

As reuniões preparatórias foram intensas e contaram com a participação de técnicos 
haitianos, cubanos e brasileiros para os temas em questão, na busca de harmonização e 
consenso em relação a cada tema. Os temas serão abordados com o desenvolvimento 
do presente relatório. 

A X Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-
-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti 
Porto Príncipe – Haiti, foi realizada nos dias 19 e 20 de abril de 2012, e iniciou-se com 
o Relato dos representantes do Brasil, Cuba e Haiti no Comitê Gestor Tripartite sobre 
o andamento das atividades e compromissos assumidos na última reunião, em janeiro 
de 2012.

A agenda inicialmente proposta foi modificada considerando a não realização 
de visita aos locais de construção dos Hospitais Comunitários de Referência de Bon 
Repos e Beudet. 

Em seguida, a reunião contou com sessões de trabalho para os temas Vacinação 
(campanha de vacinação, vacinas, cadeia de frio e insumos), Vigilância Epidemioló-
gica de doenças imunopreveníveis, formação de recursos humanos, Organização da 
rede de serviços de saúde, Comunicação para a Saúde, Reabilitação, Financiamento, 
Laboratório Nacional de Saúde Pública e situação da construção dos Hospitais Comu-
nitários de Referência, Instituto Haitiano de Reabilitação.

Com a modificação da agenda, os temas relacionados à vigilância epidemiológica 
e ao laboratório Nacional de Saúde Pública foram tratados no segundo dia de reunião. 

A reunião contou também no dia 20/04/12 com a participação da UNOPS para dis-
cussão técnica sobre os aspectos técnicos da reforma do Laboratório de Les Cayes consi-
derando a identificação de problemas técnicos na reforma do laboratório pelos técnicos 
cubanos (fluxos, aspectos da instalação elétrica e tratamento do esgotamento sanitário 
– resíduos químicos e biológicos dos dejetos produzidos pelo Laboratório de Les Cayes). 
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A UNOPS também fez um balanço das atividades desenvolvidas até o momento no 
âmbito do Projeto tripartite.

A agenda da X Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pela Delegação 
haitiana com aprovação dos representantes do Brasil e de Cuba no Comitê Gestor. 

2.1 X Reunião do Comitê Gestor 

• Local: Porto Príncipe – Haiti, 19 e 20 de abril de 2012 

Quinta-feira -19 de abril de 2012
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00 : Abertura – Leitura e aprovação da agenda de trabalho 
• 9h30: Relato das três delegações sobre as atividades realizadas e compromissos – 

representantes no Comitê Gestor Tripartite 
• 10h00: Sessão de trabalho sobre a formação de recursos humanos
• 10h30: Pausa para café
• 11h00: Sessão de trabalho sobre Vacinação (campanha de vacinação, vacinas, ca-

deia de frio e insumos) 
• 12h00: Sessão de trabalho sobre Vigilância Epidemiológica de doenças imunopre-

veníveis e laboratórios de saúde pública
• 12h30 Sessão de trabalho sobre Organização do sistema de saúde
• 13h00: Almoço
• 14h00: Sessão de trabalho sobre Laboratório Nacional de Saúde Pública
• 14h30: Sessão de trabalho sobre Financiamento
• 15h00 : Sessão de trabalho sobre Comunicação para a Saúde
• 15h30 : Sessão de trabalho sobre Reabilitação

 – Reunião dos novos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor Tripartite para defi-
nição de plano de atividades e estratégias de trabalho para 2012

• 17h00: Encerramento 

Sexta-feira -20 de abril de 2012
• 8h30: Saída para visita Bon Repos e Beudet – situação da construção com os re-

presentantes da UNOPS
• 13h00: Almoço
• 14h00 : Sessão de trabalho sobre Saúde Mental
• 14h30 : Próximas etapas – data da próxima reunião
• 15h00 : Apresentação das conclusões pela Direção do MSPP
• 16h00 : Encerramento 
A agenda proposta foi modificada considerando a não realização de visita aos locais 

de construção dos Hospitais Comunitários de Referência de Bon Repos e Beudet. Dessa 
forma os temas relacionados à vigilância epidemiológica e ao laboratório Nacional de 
Saúde Pública foram tratados no segundo dia de reunião. Foi ampliada também a partici-
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pação da UNOPS na discussão do dia 20/04/12 para discussão técnica sobre os aspec-
tos técnicos da reforma do Laboratório de Les Cayes considerando a identificação de 
problemas técnicos na reforma do laboratório pelos técnicos cubanos. Os detalhes de 
cada tema discutido serão apresentados a seguir no Relatório.

A X Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância epidemiológica 
do Haiti foi realizada em Porto Príncipe, entre os dias 19 e 20 abril de 2012. Represen-
tou o governo brasileiro Dr. Adail de Almeida Rollo, representante no Comitê Gestor 
Tripartite. A delegação brasileira contou com técnicos do Ministério da Saúde, repre-
sentando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional, Secretaria de Gestão do 
Trabalho em Saúde, e também por técnicos dos convênios realizados com a Fundação 
Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Catarina.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo representante haitiano no Comitê Gestor.

X Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite do 
Memorando de 

Entendimento 
Brasil-Cuba-

Haiti de 
fortalecimento 

do sistema 
de saúde e 

de vigilância 
epidemiológica 

do Haiti 
realizada em 

Porto Príncipe, 
entre os dias 

19 e 20 abril de 
2012



123

3. Informe das Delegações de Cuba, Brasil e Haiti sobre o 
andamento dos trabalhos

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas e os encaminhamentos 
propostos pela X Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti para o fortalecimento do Sistema de Saúde Haitiano e Vigilância Epi-
demiológica, realizada entre os dias 19 e 20 de abril de 2012 em Porto Príncipe, Haiti.

Apresentação do Representante do Brasil no Comitê Gestor Tripartite
Durante os trabalhos e de acordo com a Agenda da X Reunião, o representante 

brasileiro, Dr. Adail de Almeida Rollo, apresentou:
• Os compromissos do Brasil no âmbito do Memorando de Entendimento Brasil-

-Cuba-Haiti. 
• O estágio de execução das atividades acordadas 
• O andamento das atividades dos novos grupos de trabalho 
• Pontos que deveriam ser definidos na reunião
O representante brasileiro destacou os compromissos assumidos pelo Brasil no 

âmbito do Memorando de Entendimento:
• apoiar a recuperação e construção de unidades hospitalares 
• contribuir para a aquisição de equipamentos, ambulâncias e insumos de saúde
• viabilizar bolsas para capacitar profissionais de saúde haitianos

Apresentação 
do Dr. Adail 
Rollo durante a 
X Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite do 
Memorando de 
Entendimento 
Brasil-Cuba-
Haiti de 
fortalecimento 
do sistema 
de saúde e 
de vigilância 
epidemiológica 
do Haiti
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• apoiar a qualificação da gestão assistencial e de vigilância epidemiológica no 
Haiti 

• apoiar medidas de fortalecimento do sistema de atenção básica do Haiti.
Destacou as Estratégias para execução do projeto de cooperação, considerando 

as atividades em desenvolvimento, programadas no âmbito dos Convênios (Fiocruz, 
UFRGS e UFSC), e do Projeto de Cooperação Sul-Sul de Fortalecimento da Autori-
dade Sanitária do Haiti- BRA/10/005 PRODOC-PNUD e o Termo de Cooperação 
com OPAS, realizados para apoiar a cooperação brasileira no Haiti. 

A seguir realizou os seguintes informes sobre a execução do projeto:

3.1 Apoiar a recuperação e construção de unidades hospitalares

• Reforma dos Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano – em 
fase final de conclusão – (foram identificadas a necessidade de ajustes na refor-
ma considerando os aspectos de instalação elétrica, fluxos e esgotamento sani-
tário de resíduos químicos e biológicos, conforme discussão realizada durante 
a X Reunião do Comitê Gestor Tripartite envolvendo avaliações dos técnicos 
cubanos e participação de técnicos da UNOPS).

• Reforma dos 30 depósitos de nível intermediário da cadeia de frio – aguardan-
do identificação das necessidades e orçamento. Reforma será feita nos arma-
zéns de propriedade do governo (Decisão de apoio à reforma de 18 depósitos 
que fazem parte da rede pública do MSPP).

• Construção dos Hospitais Comunitários de Referência de Bon Repos, Beudet e 
Carrefour – assinatura do contrato para construção pela empresa vencedora da 
licitação, previsto para o dia 9 de maio de 2012.

• Construção do Instituto Haitiano de Reabilitação, Laboratório de Órteses e 
Próteses – construção de acordo com o cronograma a ser apresentado pela em-
presa vencedora da licitação

3.2 Contribuir para a aquisição de equipamentos, ambulâncias e insumos de saúde

• Aquisição de equipamentos – especificações em fase final para realizar licita-
ção considerando o cronograma de construção dos Hospitais Comunitários 
de Referência (HCRs –Bon Repos, Beudet e Carrefour) e Instituto Haitiano de 
Reabilitação e para equipar os laboratórios de saúde pública (Les Cayes e Cabo 
Haitiano)

• Aquisição de ambulâncias – ambulâncias adquiridas e entregues ao MSPP para 
apoiar o Sistema de Ambulância – apoio técnico e financeiro a partir de deman-
da do MSPP – necessidade de definição da capacidade de cooperação tripartite 
a partir das demandas apresentadas pelo MSPP 

• Aquisição de insumos de saúde para os HCRs – especificações em fase final – 
aguardando cronograma de construção
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3.3 Viabilizar bolsas para capacitar profissionais de saúde haitianos

• Recursos garantidos pelo governo do Brasil e repassados ao PNUD-Brasil – 
PRODOC – BRA/10/005 – operacionalização por meio de Carta-Acordo com 
o MSPP;

• Recursos do Termo de Cooperação nº 58 do 3º Termo de Ajuste do Ministério 
da Saúde do Brasil com a OPS-Brasil – em processo de transferência para OPS-
-Haiti – pagamento das Equipes de supervisores e Agentes Comunitários de 
Saúde formados (58) – região de Carrefour;

3.4 Apoiar a qualificação da gestão assistencial e de vigilância epidemiológica no 
Haiti

3.4.1 Assinatura de convênios com: 
• Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz – Áreas de atuação: Epidemiologia e orga-

nização de serviços de saúde (Escola Nacional de Saúde Pública), Informação e 
Comunicação em Saúde (ICICT e Canal Saúde) 

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS – área de atuação: orga-
nização da rede de serviços de saúde

• Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – área de atuação: formação de 
recursos humanos

3.4.2 Criação do Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde com representantes
• Gabinete do Ministro da Saúde
• Secretaria de Atenção à Saúde
• Secretaria de Vigilância em Saúde
• Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
• Secretaria Executiva
• Fundação Oswaldo Cruz

3.5 Apoiar medidas de fortalecimento do sistema de atenção básica do Haiti

• Apoio à formação de Recursos Humanos: MS – Convênios UFSC – Fiocruz
• Apoio à organização da rede de serviços: MS – Convênios UFRGS – Fiocruz

3.6 Estágio de execução das atividades acordadas e compromissos

• Reformas e construção de hospitais – assinatura do contrato de construção pela 
empresa vencedora da licitação para início das obras previsto para dia 9 de maio 
de 2012.

• Apoio ao sistema nacional de ambulâncias – avaliação do projeto para o funcio-
namento do Centro Nacional de Ambulância a ser enviado pelo MSPP.
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• Apoio ao processo de formação de recursos humanos – continuação da forma-
ção – contrapartida MSPP – Locais para os treinamentos, secretaria escolar, 
contador.

• Apoio ao fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica – Licitação 
para a aquisição de 13 veículos, 11 para Força-tarefa em vigilância epidemioló-
gica de doenças imunopreveníveis, 02 para Comunicação em Saúde e contrata-
ção de 13 profissionais para apoio técnico, sendo 03 do Brasil e 10 haitianos, 07 
Profissionais em capacitação em laboratório de saúde pública na Fiocruz – Rio 
de Janeiro.

• Apoio ao Programa Ampliado de Vacinação (PEV) – doação de 8 milhões de 
doses de vacinas; fortalecimento da cadeia de frio (aquisição e instalação de 
equipamentos, aquisição de insumos e de gás propano), comunicação social; 
aluguel de 15 veículos com motorista e combustível para a distribuição de vaci-
nas e insumos e acompanhamento técnico.

4. Apresentação dos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor 
Tripartite

4.1 Grupo de Trabalho de Comunicação em Saúde

O Grupo de Trabalho de Comunicação em Saúde apresentou as atividades realiza-
das conforme acordado na IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

A Fiocruz coordenou no MSPP, no âmbito do Comitê Gestor Tripartite, a Oficina 
de Comunicação para Jornalistas durante os dias 5 a 7 de março em Porto Príncipe.

Os participantes tiveram a oportunidade de debater e propor atividades relaciona-
das ao processo de comunicação para a Saúde no Haiti. Da parte brasileira, a condução 
dos trabalhos foi feita pelo Canal Saúde e ICICT da Fiocruz que contou também com 
a participação da OPAS na discussão da promoção à saúde.

Mais uma iniciativa no âmbito da Cooperação Brasil-Cuba-Haiti apostou no for-
talecimento das ações de comunicação e informação em saúde. Dessa vez, a inicia-
tiva do GT de Comunicação enfatizou o papel da imprensa haitiana na promoção à 
saúde, reunindo 36 jornalistas em três dias de treinamento, com apoio do Ministério 
da Saúde Pública e da População (MSPP) do Haiti.

O encontro aconteceu de 5 a 7 de março e contou com a presença de diversos pales-
trantes que partilharam suas experiências na promoção da saúde. Entre os presentes, 
Jocelyne Pierre-Louis e Monique Remembrance representaram o MSPP, ao lado de 
palestrantes do Brasil, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Apresentou durante a reunião as seguintes atividades realizadas e próximas ativi-
dades programadas:
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• Análise da mídia haitiana 
• Seminário Mídia e Saúde
• Oficina de articulação entre a Direção de Promoção da Saúde e outras Divisões 

do MSPP

Análise da Mídia Haitiana 
A análise da mídia haitiana teve como objetivo conhecer melhor a mídia e a socie-

dade haitiana, identificar como o tema da saúde é tratado na mídia de massa haitiana 
e aproximar as mídias haitianas e o MSPP.

Os resultados da análise das mídias foram:
• De cerca de 7000 textos analisados, 122 artigos sobre saúde (1,5% do total)
• A fonte principal da imprensa é de organizações de cooperação internacional 

(32% dos textos). O MSPP aparece em segundo lugar, como fonte com 23% de 
artigos publicados

• 17% dos textos se referem a infraestrutura da saúde no Haiti (falta de hospitais, 
falta de equipamentos e medicamentos). O tema de recursos humanos para a 
saúde (greves, capacitação) e a epidemia de cólera corresponderam a 13% dos 
textos analisados.
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Seminário Mídia e Saúde 
O Seminário Mídia e Saúde foi realizado em Porto Príncipe-Haiti entre os dias 5 a 

7 de março de 2012.
O Seminário Mídia e Saúde contou com a participação de 36 jornalistas (repre-

sentando veículos de comunicação de 6 Departamentos (4 jornais, 16 rádios e 6 tele-
visões) que foram sensibilizados para o tema da comunicação em saúde. O resultado 
foi a estruturação de rede de jornalistas para a Promoção da Saúde e a retomada do 
diálogo entre as mídias e o MSPP.

Oficina de articulação entre a Direção de Promoção da Saúde e outras Divisões do 
MSPP
A Oficina foi realizada no dia 9 de março de 2012 no MSPP e contou com a par-

ticipação de 6 Direções do MSPP e Unicef. Teve por objetivo iniciar o debate sobre a 
estruturação de um plano integrado de comunicação em saúde do MSPP.

Como resultado a oficina identificou as demandas de comunicação de cada direção 
e também a necessidade de construir uma agenda de reunião foi identificada. A coo-
peração tripartite poderá acompanhar por meio do skype.

Apresentação da 
Márcia do Canal 
Saúde– Fiocruz 

no Seminário 
Mídia e Saúde 
realizado entre 

os dias 5 e 7 
de março de 

2012, em Porto 
Príncipe, Haiti
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Próximas atividades programadas pelo Grupo de Trabalho de Comunicação
• Previsão de realização em julho de 2012 de Oficina de Formação e articulação 

de 10 rádios comunitárias, uma por Departamento (envolvendo o pessoal de 
rádios e das Unidades Comunais de Saúde).

• Produção e veiculação de conteúdo radiofônico sobre o tema da saúde nas rá-
dios comunitárias de forma regular (de setembro a outubro de 2012).

• Aquisição de equipamentos para o Núcleo Audiovisual do MSPP e para im-
plantação das Unidades Móveis nos Departamentos (julho a setembro de 2012).

• Formação de trabalhadores do MSPP para manipular o Núcleo Audiovisual do 
MSPP e Unidades Móveis (setembro de 2012).

Apresentação do site da Cooperação Tripartite – Brasil-Cuba-Haiti
Durante a X Reunião do Comitê Gestor Tripartite foram apresentadas as seguintes 

atividades que vêm sendo conduzidas no âmbito do Grupo de Trabalho de Comuni-
cação em Saúde que é a construção do Site da cooperação Tripartite Brasil-Cuba-Haiti 
como um Espaço virtual “Saúde para o Haiti” para atuar como ponto de convergência 
das ações da cooperação no seguinte endereço: http://www.cooptripartite.icict.fio-
cruz.br/ 

O que se espera:
• Construção conjunta de conhecimento.
• Dar visibilidade as ações de cooperação.
• Gestão compartilhada.
• Espaço de diálogo com a sociedade.

Apresentação

Sobre o Projeto

Quem é Quem? (resumido)

Vigilância Epidemiológica

Formação de RH

Imunização

Assistência

fontes oficiais

produção científica

ONGs
e-monitor

Áreas de Atuação

A Cooperação

Banco de Imagens

Videos

Blogs

O HAITI

Videos/Fotografica

Diálogos com o Haiti

Agenda Colaborativa

Redes Sociais

ContatoHome

e-monitor Haiti

Destaque (até 3 notícias com foto, título e resumo)

Menu Hierárquico

notícias

geografia

cultura

história

economia

política

Quem é Quem?

Gestão da Cooperação

Ferramentas

Execução Financeira

Grupos de Trabalhos

Documentos

ESPAÇO VIRTUAL HAITI
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Gestão da Cooperação: 
• Espaço destinado aos colaboradores da Cooperação Tripartite Brasil / Cuba / 

Haiti
Quem colabora?
• Lista de colaboradores Brasil (e-mail, instituição, etc)
• Lista de colaboradores Cuba (e-mail, instituição, etc)
• Lista de colaboradores Haiti (e-mail, instituição, etc)
Documentos oficiais:
• Atas de Reunião
• Relatórios Técnicos
• Documentos de Referência
Grupos de Trabalhos
• Compartilhamento de informação entre os grupos
Ferramentas
• Agenda colaborativa
• Webconferência 



131

Boletim Eletrônico da Cooperação Tripartite Brasil-Cuba-Haiti
O projeto de Cooperação por meio do ICICT já produziu 6 (seis) Boletins Eletrô-

nicos da Cooperação Tripartite Brasil-Cuba-Haiti, sendo um Canal de divulgação e 
atualização constante das ações da Tripartite.
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4.2 Grupo de Trabalho de Saúde Mental

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental não iniciou os trabalhos conforme previsto 
na IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

Dessa forma foi apresentada uma proposta de trabalho a ser conduzida a partir da 
X Reunião do Comitê Gestor Tripartite com as seguintes atividades previstas conside-
rando que a Saúde Mental deverá estar incluída na Atenção Primária da Saúde e com 
uma abordagem em Saúde Mental da comunidade.

Atividades previstas para 2012:
• Realização de uma oficina de trabalho em junho com a apresentação da experi-

ência de Cuba e do Brasil, com participação da Representação da OPAS
• Inserção da temática de Saúde Mental na capacitação das equipes dos Hospitais 

Comunitários de Referência (Carrefour, Bon Repos e Beudet) e Agentes Comu-
nitários de Saúde

• Capacitação das equipes em setembro e outubro de 2012 no manejo de pacien-
tes com sofrimento mental.

Próximos passos:
• Necessidade de definir a estratégia para o tratamento do tema de saúde Men-

tal considerando a criação do Grupo de Trabalho de Saúde Mental do Comitê 
Gestor Tripartite

• Definição do projeto de adequação para o Hospital Defilé de acordo com a Po-
lítica de Saúde Mental a ser discutida no âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

4.3 Grupo de Trabalho de Reabilitação

O Grupo de Trabalho de Reabilitação apresentou as atividades em andamento de 
acordo com os compromissos assumidos na IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite.

Durante a X Reunião do Comitê Gestor Tripartite foram desenvolvidas e apresen-
tadas as seguintes atividades:

• Diagnóstico da rede de serviços em reabilitação
• Discussão dos Termos de Referência para recursos humanos para a reabilitação
• Elaboração da lista de equipamentos e insumos para o primeiro ano de ativida-

des em reabilitação
• Definição dos fluxos e inserção na rede de serviços de saúde

Diagnóstico da rede de serviços em reabilitação
Necessidade de desenvolver o diagnóstico da rede de serviços de reabilitação e enviar 

ao Grupo de Trabalho de Reabilitação. Foi elaborado um diagnóstico pelo ponto focal 
Rodolfo no mês de fevereiro de 2012. O documento apresenta de maneira concisa os 
nomes das instituições que trabalham com reabilitação em cada Departamento.
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A próxima etapa é aprofundar o levantamento com maior detalhamento sobre a 
situação dos serviços. O MSPP, SEIPH e Brigada Médica Cubana serão os responsáveis 
pela atividade.

Discussão dos Termos de Referência para recursos humanos para a reabilitação
O grupo tem como objetivo:
• Finalizar os termos de referência de 56 funcionários e enviar ao MSPP e 

SEIPH. Os termos de Referência foram enviados ao MSPP e SEIPH em 22 de 
fevereiro de 2012. Os Termos de Referência deverão ser aprovados pelo MSPP. 
As bolsas de trabalho pagas deverão ser baseadas nos salários pagos pelo setor 
público de saúde, com o objetivo de garantir a continuidade do projeto. Res-
ponsável: ABC e Ministério da Saúde do Brasil

• Enviar as versões finais dos Termos de Referência ao PNUD, após aprovação 
apresentar à Tripartite. De acordo com a aprovação dos Termos de Referên-
cia, a próxima etapa é a publicação dos Termos de Referência. Com apoio do 
MSPP e SEIPH deverá ser divulgado o Termo de Referência (elaborar as estra-
tégias de comunicação), organizar o processo de seleção (quem e como serão 
feitas as entrevistas).

Apresentação 
do Grupo de 
Trabalho de 
Reabilitação na 
X Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite
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Elaboração da lista de equipamentos e insumos para o primeiro ano de atividades 
em reabilitação
De acordo com o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho de Reabilitação as ati-

vidades são:
• Finalizar a lista de equipamento e de insumos para o primeiro ano de funciona-

mento. Em fase de revisão final das listas. Próxima etapa é receber as contribui-
ções dos parceiros. O Ministério da Saúde do Brasil e ABC são os responsáveis 
pela atividade.

• Receber as informações complementares específicas dos insumos e dos equi-
pamentos. O MSPP deverá informar aos parceiros as especificações técnicas 
suplementares para os equipamentos do Instituto Haitiano de Reabilitação, e 
também a disponibilidade e capacidade de manutenção local. Bem como ter 
a validação das escalas e padrões adotados no Haiti. O MSPP e SEIPH são os 
responsáveis pela atividade.

• Envio da versão final da lista de equipamentos e insumos ao PNUD. As aquisi-
ções deverão ser feitas, de preferência, localmente ou em país próximo ao Haiti 
para reduzir os custos de transporte e a deverá ser feita gradualmente.

Definição dos fluxos e inserção na rede de serviços de saúde
Deverá ser definido um plano de trabalho para o estabelecimento de fluxos para os 

serviços de reabilitação, bem como a necessidade estabelecer interface com os Grupos 
de Trabalho de Organização da Rede de Serviços e de Formação de Recursos Humanos.

4.4 Grupo de Trabalho de Organização da Rede de Serviços

O Grupo de Trabalho de Organização da Rede de Serviços apresentou relato sobre 
as dificuldades para o desenvolvimento do Plano de Trabalho apresentado na IX Reu-
nião do Comitê Gestor Tripartite. 

Nesse sentido apresentou os seguintes aspectos para o trabalho do grupo na X Reu-
nião do Comitê Gestor Tripartite:

• Definição e organização do serviço de referência para o trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde em Carrefour, considerando os aspectos relacionados à 
infraestrutura e protocolos de Atenção Primária em Saúde (APS).

• Organização da rede de serviços em apoio à formação e inserção dos ACSP 
(Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes) para o processo de formação dos 
novos agentes comunitários.

• Realização de visita técnica nos locais onde serão formados os novos 320 ACSP.
• Seleção e preparação de 3 ACSP e de 4 membros da equipe de saúde familiar de 

Carrefour para capacitação no Brasil no modelo de APS. Atividade considerada 
positiva pelos participantes da visita técnica ao Brasil.

• Foi criado um instrumento para o diagnóstico dos serviços de saúde no nível 
comunal onde atuarão os ACSP. Nesse sentido, foi proposta a contratação de 
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Apresentação 
do Grupo de 
Trabalho de 
Organização da 
rede de serviços 
de saúde na 
X Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite

médicos haitianos formados em Cuba para desenvolverem o diagnóstico, apli-
cando o instrumento elaborado e outros que podem ser complementares no 
futuro.

• Existe uma proposta de trabalho para criar Equipes de Saúde da Família que 
permitam ampliar a experiência de trabalho do MSPP com os ACSP de acordo 
com o novo cenário de formação. Tal atividade implicará a necessidade de 6 
Equipes de Saúde da Família, com a contratação de 5 médicos, 10 enfermeiras 
com experiência em trabalho comunitário e 20 auxiliares de enfermagem para 
o controle, supervisão e inserção laboral dos 320 ACSP que serão formados a 
partir de maio de 2012.

4.5 Grupo de Trabalho de Formação de Recursos Humanos

O Grupo de Trabalho de Formação de Recursos Humanos apresentou relato sobre 
as atividades relacionadas ao desenvolvimento do Plano de Trabalho apresentado na 
IX Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

Previsão de formação de 320 Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes (ACSP) 
a partir de maio de 2012:
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LocaL de formação Quantidade a formar Professores 
caPacitados saLas disPoníveis

Carrefour 60 4 2 salas

Bon Repos 60 4 2 salas

Beudet 60 4 2 salas

Gonaives 60 4 2 salas

Paillant 60 2 1 sala

Aquin 20 3 2 salas

Para alcançar o objetivo de formação:
• Foram capacitados os professores haitianos que assumirão a formação
• Estão definidas as salas de aula e o mobiliário já foi adquirido pela Cooperação 

brasileira
• O processo de seleção dos estudantes já foi concluído em alguns locais previstos 

para a formação
• Não se dispõe de local adequado para todas as turmas previstas para a formação
• Não foi definido o pagamento das bolsas dos estudantes 
• Falta um professor haitiano em Aquin
• O início do curso estava previsto para abril de 2012, mas por diversas causas a 

previsão para o início das turmas foi postergado para maio de 2012.

Apresentação 
do Grupo de 
Trabalho de 

Formação na 
X Reunião do 

Comitê Gestor 
Tripartite
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Apresentação 
do Grupo de 
Trabalho de 
Formação na 
X Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite

Formação de Auxiliares/Técnicos de Enfermagem
• A proposta é formar 500, mas não está validado o programa de formação pro-

posto pela tripartite por parte do MSPP.

Formação de Oficiais Sanitários
• A proposta é formar 240, mas o currículo não está validado pelo programa de 

formação pelo MSPP
• Existe conflito em relação ao currículo de formação de Oficiais Sanitários, pois 

existe a proposta de uma escola para a formação de Oficiais Sanitários em Les 
Cayes e abertura de outra escola em Fort Liberté considerando o currículo da 
Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine 
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Apresentação 
do Dr. Lorenzo 

Somarriba 
representante 
cubano na X 
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Comitê Gestor 
Tripartite

4.6 Grupo de Trabalho para Vigilância Epidemiológica e Imunização

Reforma dos Laboratórios de Saúde Pública

Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes
• A reforma está avançada em processo (40% da reforma concluída) 
• Não há projeto elétrico para a obra de reforma e que a UNOPS está providen-

ciando o projeto
• De acordo com avaliação da Brigada Médica Cubana a proposta da instalação 

elétrica não seguia aos padrões aceitáveis para laboratórios, bem como outros 
aspectos de acabamento e limpeza do ambiente de trabalho para a desinfecção.

• A área de laboratórios será climatizada, mas não aparece nenhum elemento adi-
cional para garantir pressão negativa no interior dos laboratórios.

• Não está previsto ou não se conhece o sistema de tratamento e de disposição fi-
nal dos resíduos líquidos e sólidos de elevado risco. O esgotamento do hospital 
é a céu aberto e ao mar.

• O Diretor tinha a informação de que a obra do Laboratório era do CDC de 
Atlanta.
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Discussão sobre 
os problemas 
identificados 
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Comitê Gestor 
Tripartite

Laboratórios de Saúde Pública de Cabo Haitiano
• 70% da obra de reforma já estão concluídas e tem como previsão para conclusão 

nos próximos 45 dias
• Destaque para o profissionalismo da equipe construtora.
• Em fase de instalação elétrica
• Para ambos os laboratórios os equipamentos contratados estão disponíveis no 

Haiti. Participou do processo de seleção um especialista da Brigada Médica 
Cubana. Há informação de que existem Recursos Humanos do Haiti para os 
laboratórios e estão em fase de formação pelo Laboratório Nacional de Saú-
de Pública (LNSP), sem descartar a possibilidade de participação de assesso-
ramento por técnicos da Brigada Médica Cubana nas áreas de microbiologia, 
parasitologia e laboratório de saúde pública
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4.7 Grupo de Trabalho de Vigilância Epidemiológica e Imunização

O Grupo de Trabalho de Vigilância Epidemiológica e Imunização apresentou relato 
sobre as atividades em desenvolvimento:

• Atividades Intensivas para a Saúde da Criança 
• Programa de Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica

Atividades Intensivas para a Saúde da Criança 
Foi apresentado um relato que justificam o lançamento das Atividades Intensivas 

para a Saúde da Criança:
• Análise da cobertura da campanha de 07/08
• Análise de coorte de população vacinada de 2008 a 2011
• Os riscos de reintrodução de vírus selvagens de pólio e de rubéola no país
• A necessidade de completar o processo de documentação de Sarampo, Rubéola 

e SRC
• A precariedade do saneamento levando a uma forte prevalência de parasitoses 

intestinais, causas de anemia, de diarréias e de desnutrição
• A necessidade de combater as deficiências de Vitamina A nas crianças
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Objetivos gerais das Atividades Intensivas para a Saúde da Criança
• Aumentar a cobertura da oferta de serviços preventivos (sobretudo nas zonas 

de difícil acesso) para as crianças de 0 a 9 anos nos 10 Departamentos sanitários
• Reduzir o risco de morbidade e mortalidade por doenças infecciosas, nutricio-

nais e parasitárias nas crianças de 0 a 9 anos.
• Fortalecer o programa regular de vacinação
• Manter o Haiti livre de pólio selvagem e derivados da vacina pólio
• Consolidar e manter o alcançado no âmbito do processo de verificação e docu-

mentação de eliminação da rubéola
• Promover o espírito de integração para a oferta de serviços de saúde às crianças

Objetivos específicos das Atividades Intensivas para a Saúde da Criança
• Vacinar 95% das crianças de 9 meses a 9 anos contra Sarampo e Rubéola 
• Vacinar 100% das crianças de 0 a 9 anos contra Pólio 
• Administrar uma dose de Vitamina A a 95% das crianças de 6 a 59 meses
• Administrar uma dose de Albendazol a 95% das crianças de 2 a 9 anos
• Administrar uma dose de Vacina DT a 100% das mulheres de 15 a 49 anos que 

levam as crianças aos postos de vacinação 
• Realizar a busca ativa de casos de Rubéola e Sarampo ou de SRC

Estratégias utilizadas
• Estratégia institucional
• Estratégia avançada
• Postos de recolhimento
• Serviços à população carcerária
• Porta à porta
• Pontos de concentração

Progressos 
• Engajamento político
• Logística: – vacinas para intensificação disponíveis
• Cadeia de frio: no nível nacional – câmara fria disponível para intensificação e 

em condições para o programa de rotina
• Avaliação no nível Departamental
• Formação 
• No nível nacional: administração, uma enfermeira do PEV, nutricionista, epide-

miologista e administrador
• Formação no nível institucional
• Microplanejamento e linhas diretrizes
• Sistema de informação – definir no processo de formação e de implementação
• Vigilância epidemiológica
• SRC de busca: 21-30 março de 2012
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• Busca ativa
• Nível institucional: 10-14 de abril de 2012
• Nível comunitário: no decorrer da vacinação
• Diretrizes e protocolos com aprovação do MSPP
• Comunicação social
• Plano de comunicação social e desenho gráfico elaborado
• Acompanhamento da cobertura/monitoramento rápido da cobertura (MRC)
• Protocolo com aprovação do MSPP
• Uma avaliação independente da cobertura

4.8 Apresentação da UNOPS sobre as Atividades Desenvolvidas até abril de 2012

A UNOPS apresentou as atividades em andamento de acordo com o previsto na 
Agenda da X Reunião do Comitê Gestor Tripartite bem como os compromissos no 
âmbito do Projeto Sul-Sul de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti – PRO-
DOC – BRA/10/005 assinado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento – PNUD em parceria com a UNOPS para construir e equipar três Hospitais 
Comunitários de Referência nas localidades de Carrefour, Bon Repos e Beudet e um 
Instituto de Reabilitação e Laboratório de Órteses e Próteses em Bon Repos, Reforma 
em dois Laboratórios Regionais de Saúde Pública (Les Cayes e Cabo Haitiano), aquisi-
ção de 30 (trinta) ambulâncias equipadas e apoio à estruturação da cadeia de frio para 
as atividades de vacinação no Haiti.

A UNOPS também relatou sobre novas atividades para o fortalecimento da cadeia 
de frio para o Programa Ampliado de Vacinação do Haiti:

• Apoio à instalação de 170 refrigeradores solares. 
• Apoio ao suprimento de gás propano para a cadeia de frio por meio de contrato 

por 12 meses.
• Reforma de depósitos de nível intermediário para armazenamento de vacinas 

nos Departamentos.
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4.9 Programa de Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica

O Projeto Tripartite Brasil-Cuba-Haiti constitui uma oportunidade histórica sem 
precedente para a implementação de um Plano de Fortalecimento visando a moder-
nização do Sistema de Vigilância Epidemiológica conforme as necessidades de inter-
venção.

Vigilância Epidemiológica no Haiti
• Orientação da gestão sanitária
• A regulamentação de normas e procedimentos das atividades de epidemiologia
• A coordenação da gestão da informação das doenças prioritárias
• A integração das ações de promoção, de prevenção e de controle das doenças

Eixos Estratégicos da Ação
• Eixo de fortalecimento institucional – dotar o Serviço de Vigilância Epidemio-

lógica de um quadro institucional e estratégico
• Eixo de fortalecimento das atividades de vigilância por nível – desenvolver to-

das as atividades essenciais de vigilância epidemiológica no nível Regional e 
Central

• Eixo de fortalecimento das atividades de apoio – fortalecer a rede de laborató-
rios e assegurar a sequência das atividades de vigilância

Apresentação 
do Grupo 

de Trabalho 
de Vigilância 

Epidemiológica 
na X Reunião 
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Gestor Tripartite 
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Identificação do Projeto
Fortalecimento da capacidade institucional do Ministério da Saúde Pública e da 

População (MSPP) para a vigilância em saúde, a educação permanente e a pesquisa, pela 
implementação dos Espaços de Educação e de Informação em Saúde no nível regional.

Objetivos
• Apoiar a criação e a implementação dos Espaços de Educação e de Informação 

em Saúde (EEIS) em rede para fortalecer os sistemas de informação em saúde 
do MSPP

• Fortalecer a formação de profissionais envolvidos nas atividades epidemiológi-
cas nos Espaços de Educação e de Informação em Saúde (EEIS)

• Apoiar o Programa de Vacinação e a vigilância epidemiológica de doenças imu-
nopreveníveis.

Componentes do Projeto
• Implementação dos Espaços de Educação e de Informação em Saúde (EEIS)
• Em paralelo: formação de pessoal em vigilância em saúde no nível regional
• Reformulação dos sistemas de informação da vigilância em saúde.

Abordagem Operacional
• Implementação da rede – Espaços de Educação e de Informação em Saúde 

(EEIS): Em 4 Departamentos no ano de 2012 (Ouest, Artibonite, Sud-Est, Pla-
teau Central) e 3 Departamentos em 2013.

• Pessoal formado – pessoal nos serviços de saúde nos Departamentos e no nível 
Central

• Recursos financeiros e materiais: por meio dos recursos do Projeto Tripartite
• Recursos estruturais e logísticos: definição e adequação dos espaços físicos nas 

estruturas existentes e adaptações específicas de espaço físico.

Espaços de Educação e de Informação em Saúde (EEIS)
Os Espaços de Educação e de Informação em Saúde (EEIS) são espaços físicos 

organizados em rede que constituem uma estratégia de reorganização das ações de 
vigilância em saúde com capacitação sobre a organização dos processos de trabalho 
que envolve os profissionais da rede de assistência, de epidemiologia, da força-tarefa 
de vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis, de educação e de comu-
nicação.

Formação de profissionais e técnicos nos Espaços de Educação e de Informação 
em Saúde (EEIS)
A formação relacionada diretamente ao trabalho constitui o conceito de educação 

permanente em saúde, que prevê uma abordagem didática e pedagógica, tendo como 
referência as questões quotidianas do processo de trabalho do sistema de saúde.
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Dinâmica do Curso de Epidemiologia
Ao fim de cada módulo, serão realizados exercícios com os seguintes objetivos:
• Consolidar o conteúdo inicial do módulo
• Elaboração dos capítulos de análise de situação de saúde do Haiti
• Produto final do curso – documento sobre a análise de situação de saúde do 

Haiti – produto dos alunos

Avanços das Atividades
• Proposição em conjunto e reuniões para elaboração dos textos
• Desenvolver a programação com as Brigadas Médicas Cubanas para formação 

em Vigilância Epidemiológica dos Agentes Comunitários
• Seminário para validação do material de formação
• Elaboração de um plano de trabalho com as equipes de informatização

Sistemas de Informação para apoiar a Vigilância em Saúde
Consiste na informatização de formulários de coleta de dados e de registro de 

doenças, análise de informação e a produção de indicadores para apoiar o trabalho 
de vigilância em saúde, tendo como apoio as tecnologias de informação e de comuni-
cação

Etapas do plano de trabalho sobre informatização do sistema de informação
• Definição de formulários de registro e de tecnologias para a notificação e inves-

tigação de doenças
• Identificação de outros sistemas de informação (demográficos, socioeconômi-

cos, mortalidade)
• O fluxo em rede para as informações terão como base a organização do sistema 

de vigilância haitiano
• O desenvolvimento de tecnologia da comunicação para apoio e suporte à rede

5. Compromissos do Brasil no Projeto Tripartite para 2012

O representante brasileiro e Coordenador do Projeto, Dr. Adail Rollo, solicitou 
durante o período de realização da X Reunião do Comitê Gestor Tripartite uma reu-
nião com a Ministra da Saúde Dra. Florence D. Guillaume para tratar dos desafios 
relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito do 
Projeto Tripartite. 

Considerando as dificuldades de agenda, a Ministra indicou o representante do 
Ministério da Saúde Pública e da População, Dr. Guy Levéillé, que ouviu os principais 
pontos apresentados pelo coordenador brasileiro a serem levados à Dra. Florence D. 
Guillaume, Ministra da Saúde Pública e da População do Haiti, citados a seguir:
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• Situação sobre os passos necessários para a construção dos 03 Hospitais Comu-
nitários de Referência de Bon Repos, Beudet e Carrefour e do Instituto Haitiano 
de Reabilitação e Laboratório de órteses e próteses.

• Situação sobre o processo de reforma dos Laboratórios de Saúde Pública de Les 
Cayes e Cabo Haitiano.

• Comentários sobre a necessidade de aprofundar a discussão sobre o processo 
de apoio para o tema da saúde mental e Reforma do Hospital de Defilé (Psiqui-
átrico).

• Necessidade de aprofundar a discussão sobre o modelo de atenção primária à 
saúde e do financiamento do Sistema Nacional de Saúde do Haiti – necessidade 
de desenvolvimento do plano de trabalho do Grupo de Trabalho para organi-
zação da rede de serviços de saúde e retomada do processo de formação de re-
cursos humanos considerando a necessidade de conhecer a estratégia que será 
adotada pelo MSPP para organização do modelo de atenção à saúde no Haiti.

Reunião do 
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da Ministra 
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necessidade de 
contrapartida 
e apoio dos 
interlocutores do 
MSPP
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• Informes gerais sobre o apoio a campanha nacional de vacinação de 2012 (vaci-
nas, comunicação social e consultoria técnica).

• Informes gerais sobre o apoio brasileiro à estruturação da cadeia de frio: aqui-
sição de 3 (três) caminhões para transporte de vacinas, instalação de refrigera-
dores solares, aquisição de caixas térmicas, fornecimento de gás propano por 
12 meses, apoio à reforma de 18 depósitos de nível intermediário para vacinas 
(somente aqueles que fazem parte do sistema público de saúde do Haiti). 

• Apoiar o desenvolvimento da Rede haitiana de Vigilância, Pesquisa e Educação 
na Saúde (Convênio com a Fiocruz).

• Capacitar técnicos haitianos em epidemiologia (Convênio com a Fiocruz).
• Informe sobre o desenvolvimento da Força-Tarefa de vigilância epidemiológi-

ca para doenças imunopreveníveis – estágio atual da publicação do edital para 
contratação de técnicos, aquisição de veículos e permanência de técnicos para o 
acompanhamento técnico da atividade.

• Informe sobre a permanência de duas técnicas brasileiras para o acompanha-
mento morando no Haiti (Dra. Elisabeth Wartchow para a área de Atenção à 
Saúde e Elizabeth David para a área de vacinação e implementação da Força-
-Tarefa de vigilância epidemiológica para doenças imunopreveníveis) 

• Informe sobre a retomada e desafios para o processo de formação de 2000 
Agentes Comunitários de Saúde, 500 Técnicos (Enfermagem e Oficiais Sanitá-
rios) – falta de salas, secretaria escolar, dentre outros.

6. Lançamento da Campanha Nacional de Vacinação no Haiti

O Brasil, no âmbito do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de forta-
lecimento do sistema de saúde e de vigilância epidemiológica do Haiti assinado, em 
27 de março de 2010, vem apoiando o Programa Ampliado de Vacinação do Haiti e 
a realização da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, a Rubéola e a 
Poliomielite no Haiti. 

Em números o Ministério da Saúde doou ao Programa Ampliado de Vacinação 
do Haiti 8.700.000 doses de vacina. Enviou em fevereiro de 2012 – 595.500 doses de 
vacina BCG, 877.000 doses de vacina DTP e 1.377.500 doses de vacina DT adulto, com 
o objetivo de apoiar o Programa Ampliado de Vacinação do Haiti.

Em abril, enviou ao Haiti 3.000.000 doses de vacina oral contra poliomielite que estão 
sendo utilizadas na atual Campanha Nacional de Vacinação que foi lançada oficialmente 
no dia 21 de abril de 2012. Atividades intensivas para a realização da campanha foram 
realizadas antecipadamente e o Brasil figura-se entre os principais parceiros internacio-
nais (com orçamento em torno de 11% do total para a campanha, conforme Gráfico a 
seguir. Especialmente para a campanha, o Brasil doou as três milhões de doses da vacina 
oral contra a poliomielite e disponibilizou 15 veículos com motorista e combustível, e 
enviou enfermeiros com experiência em campanhas em áreas de difícil acesso.
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O Brasil está, também, investindo importante montante de recursos financeiros 
para a recuperação física de 18 depósitos de nível intermediário para o armazena-
mento de vacinas em todo território Haitiano. Outros recursos foram destinados para 
a aquisição de materiais e equipamentos da Rede de Frio do Programa Ampliado de 
Vacinação do Haiti e para a instalação de equipamentos e fornecimento de gás pro-
pano por 12 meses. O Brasil tem a significante participação com 11% do total orça-
mentário necessário ao Programa Ampliado de Vacinação do Haiti. 

A cooperação do Brasil figura-se entre os principais parceiros internacionais (com 
orçamento em torno de 11% do total para a campanha, conforme Gráfico. Especial-
mente para a campanha, o Brasil doou três milhões de doses da vacina oral contra a 
poliomielite e disponibilizou 15 veículos com motorista e combustível, e enviou enfer-
meiros com experiência em campanhas em áreas de difícil acesso.

A Campanha Nacional de Vacinação no Haiti tem por objetivo vacinar 2.323.681 
crianças de 9 meses à 9 anos contra o sarampo e a rubéola, no período de 21 de abril a 
5 de maio, bem como 2.519.685 crianças de 0 a 9 anos contra a Pólio. 

Durante o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação o representante do 
Ministério da Saúde do Brasil e Coordenador do Projeto Sul-Sul de Cooperação em 
Saúde no Haiti, Dr. Adail Rollo, recebeu do Ministério da Saúde Pública e da Popu-
lação do Haiti o certificado de reconhecimento concedido ao Ministério da Saúde do 
Brasil pela contribuição à realização das atividades intensivas pela saúde da criança. 

Measles inititative* (CR 
Americaine, UNF, 

UNICEF, OMS); 29. 

CDC; 26. 
OPS; 14. 

Bresil; 11. 

BID; 10. 

UNICEF; 7. 

Lions; 2. 
BD; 1. 

LDS*; 0. 

Citibank; 0. 
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Encerramento da X Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do sistema de saúde e de 
vigilância epidemiológica do Haiti

X Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite do 
Memorando de 

Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti 

de fortalecimento 
do sistema 
de saúde e 

de vigilância 
epidemiológica 

do Haiti realizada 
em Porto 

Príncipe, entre os 
dias 19 e 20 abril 

de 2012



151

XI Reunião do Comitê Gestor do 
Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
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Inauguração do Espaço de Saúde Zilda Arns – Sede das atividades da Cooperação Tripartite Brasil-Cuba-
Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti, em 18.07.12 – Porto Príncipe – Haiti
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1. Apresentação

O presente relatório apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas entre os 
dias 19 e 20 de julho de 2012, durante a XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite do 
Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti realizada, em Porto Príncipe.

Representou o governo brasileiro o Dr. Adail de Almeida Rollo, Diretor do Depar-
tamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID/SE/MS) 
representante no Comitê Gestor Tripartite; Alberto Kleiman, Assessor Especial do 
Ministro – Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, suplente no Comitê 
Gestor Tripartite. A delegação brasileira contou com a participação de técnicos do 
Ministério da Saúde, representando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional, 
Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, e também de técnicos dos convênios da 
Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Catarina.

A reunião foi realizada para acompanhar as atividades acordadas na X Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite, realizada em 19 e 20 de abril de 2012, bem como para avaliar 
o grau de cumprimento dos compromissos assumidos pelos Grupos de Trabalho no 
âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

No âmbito da assistência foi apresentado o cronograma para a Construção dos 
Hospitais Comunitários de Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet e Carrefour, do 
Instituto Haitiano de Reabilitação e de Órteses e Próteses, bem como a finalização da 
reforma dos Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano. 

Na ocasião da reunião, o representante brasileiro no Comitê Gestor Tripartite, Dr. 
Adail Rollo, destacou a importância e a necessidade de acelerar o processo de discus-
são relacionado ao funcionamento dos Hospitais Comunitários de Referência e Insti-
tuto Haitiano de Reabilitação, considerando a definição do cronograma de construção 
das unidades de saúde citadas. Ressaltou também a importância do alinhamento da 
cooperação tripartite com o Plano Nacional de Saúde do Haiti, para buscar o desen-
volvimento de sinergia e complementaridade com outros parceiros do governo do 
Haiti.

Outro ponto de destaque foi a apresentação por parte do MSPP de uma abordagem 
do Sistema Nacional de Urgência do Haiti, contextualizando suas necessidades e estra-
tégias para o desenvolvimento do sistema.

A 2ª etapa da campanha nacional de vacinação foi outro tema importante abor-
dado durante a reunião, considerando que o Brasil reforçou que apoiará da mesma 
maneira a Campanha no âmbito das atividades do Programa Ampliado de Vacinação 
com a doação de vacinas, o fortalecimento da cadeia de frio e aquisição de equipamen-
tos e insumos, além do apoio técnico de profissionais brasileiros durante a campanha e 
a força-tarefa para a vigilância epidemiológica de doenças preveníveis por vacinação. 

A retomada do processo de formação de recursos humanos, inserido na perspec-
tiva de apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti, também foi outro 
ponto discutido durante a reunião, considerando ainda as dificuldades logísticas para 
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a estruturação de salas de formação dos Agentes comunitários de Saúde Polivalentes, 
Agentes Sanitários Ambientais e Auxiliares de Enfermagem Polivalentes.

Cabe destacar finalmente, como parte das atividades programadas pelo Comitê 
Gestor Tripartite, a inauguração do “Espaço de Saúde Zilda Arns” no dia 18 de julho 
de 2012, em Porto Príncipe, como sede das atividades da Cooperação Tripartite Bra-
sil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti.

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a XI Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite

Para otimizar o processo de encaminhamento dos temas na XI Reunião do Comitê 
Gestor, ocorreram reuniões preparatórias no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 6 de julho 
de 2012.

As reuniões preparatórias foram intensas e contaram com a participação de técni-
cos brasileiros para os temas em questão, na busca de harmonização e consenso em 
relação a cada tema. Os temas serão abordados com o desenvolvimento do presente 
relatório. 

A XI Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-
-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti 
Porto Príncipe – Haiti foi realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2012, e iniciou-se com 
o Relato dos representantes do Brasil, Cuba e Haiti no Comitê Gestor Tripartite sobre 
o andamento das atividades e compromissos assumidos na última reunião, em abril 
de 2012.

A agenda inicialmente proposta foi modificada considerando as sugestões encami-
nhadas previamente pela delegação brasileira. 

Em seguida a reunião contou com sessões de trabalho para os temas Vacinação 
(campanha de vacinação, vacinas, cadeia de frio e insumos), Vigilância Epidemioló-
gica de doenças imunopreveníveis, formação de recursos humanos, Organização da 
rede de serviços de saúde, Comunicação para a Saúde, Reabilitação, Financiamento, 
Laboratório Nacional de Saúde Pública e situação da construção dos Hospitais Comu-
nitários de Referência, Instituto Haitiano de Reabilitação.

A reunião contou também no dia 19 de julho com a participação da UNOPS que 
faz uma apresentação técnica sobre o processo de reforma dos laboratórios de Les 
Cayes e de Cabo Haitiano. 

A UNOPS também apresentou um balanço das atividades desenvolvidas até o 
momento no âmbito do Projeto tripartite com o cronograma de execução das obras e 
aquisição de equipamentos e insumos.

A agenda da XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pela Delega-
ção haitiana com aprovação dos representantes do Brasil e de Cuba no Comitê Gestor 
Tripartite. 
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2.1 Agenda da XI Reunião do Comitê Gestor 

• Local: Porto Príncipe – Haiti, 19 e 20 de julho de 2012 

QUINTA-FEIRA – 19 de julho de 2012
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura – Leitura e aprovação da agenda de trabalho 
• 9h30: Relato das três delegações sobre as atividades realizadas e compromissos – 

representantes no Comitê Gestor Tripartite 
• 10h00 Sessão de trabalho sobre organização dos serviços de saúde

 – Situação das construções/equipamentos
 – Discussão sobre a implantação das ações de atenção primária à saúde nas regi-

ões de construção dos Hospitais Comunitários de Referência
 – Criação de um Grupo Ad Hoc para elaboração de um plano de funcionamento 

dos HCRs e do Instituto de Reabilitação
 – Serviços Nacional de Ambulâncias
 – Reabilitação
 – Saúde Mental

• 13h00: Almoço
• 14h00: Sessão de trabalho sobre Vigilância Epidemiológica de doenças imunopre-

veníveis 
 – 2ª Etapa da campanha de vacinação e incorporação das atividades no Progra-

ma regular de vacinação
 – Espaços de Educação e de Informação em Saúde (EEIS)
 – Cursos de formação em andamento e previstos
 – Grupo de trabalho
 – Material para a vigilância epidemiológica

• 15h00: Sessão de trabalho sobre Financiamento
• 16:00: Encerramento 

SEXTA-FEIRA – 20 de julho de 2012
• 8h30: Sessão de trabalho sobre Comunicação para a Saúde

 – Discussão sobre a logo do projeto
• 9h30: Sessão de trabalho sobre a formação dos Recursos Humanos

 – Relato do grupo técnico
 – Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes, dos Agentes Sani-

tários Ambientais e dos Auxiliares de Enfermagem Polivalentes
• 10h30: Pausa para o café
• 11h00 Próximas etapas – Encaminhamentos e data da próxima reunião 
• 13h00 Encerramento 
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A XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica 
do Haiti contou com a presença da nova Diretora Geral do MSPP, Dra. Marie Gurlain 
C. Raymond representando a Ministra da Saúde do Haiti.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo representante haitiano no Comitê Gestor.

3. Informe das delegações de Cuba, Brasil e Haiti sobre o 
andamento dos trabalhos

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas e os encaminhamentos 
propostos pela XI Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti para o fortalecimento do Sistema de Saúde Haitiano e Vigilância Epi-
demiológica, realizada entre os dias 19 e 20 de julho de 2012 em Porto Príncipe, Haiti.

3.1 Apresentação do representante do Brasil no Comitê Gestor Tripartite

Durante os trabalhos e de acordo com a Agenda da XI Reunião, o representante 
brasileiro, Dr. Adail de Almeida Rollo, iniciou sua apresentação destacando a impor-
tância de um alinhamento da cooperação tripartite com o plano nacional de saúde 
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2012
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do Haiti e desenvolvendo sinergia e complementaridade com outros parceiros do 
governo do Haiti. Nesse sentido considerou os seguintes pontos:

• As ações de apoio à Imunização e de Epidemiologia (vacinação, cadeia de frio, 
Espaços de Educação e Informação em Saúde –EEIS, Força-tarefa para doenças 
imunopreveníveis,) sejam integradas ao Programa de Fortalecimento de Vigi-
lância Epidemiológica do MSPP e ao Programa Regular de Vacinação do Haiti.

• Organização do funcionamento dos HCR integrados à Atenção Primária na 
área de abrangência destes hospitais.

• IHR integrado à rede nacional de atenção a pessoa com deficiência.
• Formação de Recursos Humanos: Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes, 

Agentes Sanitários Ambientais e Auxiliares de Enfermagem Polivalentes, com-
pondo a estratégia de formação de pessoal para o SNS-Haiti.

3.2 Relato da Representação Brasileira

Em seguida Dr. Adail Rollo fez uma síntese das Atividades executadas após a X 
Reunião do Comitê Gestor Tripartite

Obras e equipamentos:
• Conclusão do Projeto Arquitetônico e complementares dos HCRs
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• Conclusão das listas de equipamentos e mobiliários para os HCR e IHR – Lici-
tação em andamento 

• Plano de obras e aquisição de equipamentos dos HCR e IHR em curso (EXPO-
SIÇÃO DETALHADA PELA UNOPS)

Laboratórios:
• Cap Haitien e Les Cayes:
• Em fase final de construção e reforma
• Equipamentos – licitação e aquisição
• Treinamento de técnicos haitianos na Fiocruz

Campanha de vacinação
• Apoio à primeira fase da campanha de vacinação: aluguel de automóveis, va-

cinas, enfermeiros brasileiros, comunicação social – 11% do total de recursos 
financeiros da Campanha Nacional de Vacinação do Haiti

• Apoio à segunda fase da campanha de vacinação: com os mesmos recursos da 
primeira fase 

Força-tarefa de doenças imunopreveníveis
• Processo de seleção de 13 técnicos para atuarem nos Departamentos (treina-

mento para execução das atividades)
• Aquisição de 11 veículos para o deslocamento dos técnicos
• Aquisição de equipamentos de informática e outros

Apoio ao plano de coalização para eliminação da cólera espanhola 
Espaços de Educação e Informação em Saúde – EEIS
• Implantação de EEIS (Gonaíves, Hinche, Jacmel e Ouest)
• Projeto operativo será apresentado

Formação de epidemiologistas (Fiocruz) 
Formação de recursos humanos
• Houve a definição da responsabilidade do Brasil com a formação de Auxiliar de 

Enfermagem e Agente Sanitário Polivalentes, além dos ACSP
• Aula inaugural de formação de novos Agentes Comunitários de Saúde Poliva-

lentes
• Salas de aula para a formação (Carrefour, Beudet e Bon Repos)
• Edição de material instrucional para a formação dos ACSP
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3.3 Pontos a serem definidos na Tripartite

Organização dos serviços de saúde: 
• Resultado da Oficina de Trabalho realizada em 20 e 21 de junho em Porto Prín-

cipe
• Proposta para implementação de um projeto-piloto para o fortalecimento da 

Atenção Primária nas regiões dos HCRs
• Criação de um Grupo Ad Hoc, vinculado ao GT de Organização da Rede de 

Serviços de Saúde, para desenvolver um Plano de Funcionamento dos HCRs e 
IHR

Sistema nacional de ambulâncias
• Discussão de proposta haitiana para o Sistema Nacional de Ambulâncias

Depósitos da cadeia de frio 
• Definição dos locais a serem reformados

Formação de recursos humanos
• Definição do número de profissionais a serem formados: ACSP, Agentes Sani-

tários Ambientais e Auxiliares de Enfermagem Polivalentes e viabilização da 
logística necessária.

• Implantação de EEIS (Gonaíves, Hinche, Jacmel e Ouest).

Definição da marca/logo do projeto
• Definição a partir das iniciativas dos três países.

3.4 Relato da representacão de Cuba

Em seguida a representação cubana fez um Informe do trabalho desenvolvido pela 
Brigada Médica Cubana a partir da X Reunião do Comitê Gestor Tripartite realizada 
em 19 e 20 de abril de 2012.

Dr. Alejo Sagols iniciou o informe destacando que a apresentação foi realizada de 
acordo com os Grupos de Trabalho do Comitê Gestor Tripartite

Saúde mental
• Foram programadas duas reuniões, uma em 25 de maio e outra em 11 de julho, 

mas nenhuma foi convocada
• Foi incorporado ao grupo da BMC-Haiti um médico cubano, especializado em 

Psiquiatria para dedicar ao Grupo de Trabalho de Saúde Mental.
• Não foram observados avanços significativos nas atividades do grupo
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Comunicação social 
• Foram convocadas duas reuniões que depois foram suspensas
• Foi identificado um psicólogo haitiano, treinado em Educação Sanitária utili-

zando os meios de divulgação. Está pendente sua contratação pelo MSPP.
• Não foram observados avanços significativos nas atividades do grupo

Legislação em saúde 
• Participação em reuniao convocada pelo Dr. Jean Hughes Henrys
• Cuba ofereceu uma assessoria de um especialista em Legislação Sanitária
• Foram recebidas indicações para duas reuniões que depois foram suspensas
• Aconteceram duas outras reuniões em que a BMC-Haiti não foi convocada

Grupo de trabalho de vacinação 
• Participação na vacinação (crianças de 0-9 anos)
• Contribuições da parte cubana:
• Insumos, transporte, cadeia de frio, coleta de informação
• A BMC-Haiti se prepara para a nova etapa: introdução da vacina pentavalente.

Apresentação 
do Dr. Alejo 

Sagols durante 
a XI Reunião do 

Comitê Gestor 
Tripartite do 

Memorando de 
Entendimento 

Brasil-Cuba-
Haiti de 

Fortalecimento 
do Sistema 
de Saúde e 

de Vigilância 
Epidemiológica 

do Haiti 
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Grupo de trabalho de construção
• HCR Bon Repos e Beudet: foram terminados e aprovados os projetos, depois de 

várias modificações. A parte brasileira celebrou o contrato de construção com 
empresa brasileira que produz os modulos pré-fabricados.

• HCR de Carrefour: foi aprovada a divisao de áreas com um aumento de 67 leitos 
e um serviço de urgencias em traumatologia mais robusto que o dos demais 
HCR em construção. O projeto executivo vem sendo elaborado, em fase de con-
tratação com a empresa brasileira.

• Divulgou-se uma proposta para os equipamentos dos três HCR e do Instituto 
Haitiano de Reabilitação.

• Em relação às obras civis não se adiantou em nenhuma das três localidades.
• Continua ocupada por uma ONG coreana uma parte do terreno destinado à 

construção pelo MSPP para a construção de Bon Repos, o que limita as ativida-
des de engenharia, de serviços e estacionamento do HCR de Bon Repos.

• Foram incorporados ao Grupo de Trabalho a licenciada Lasmary (Reabilitação) 
e o Eng. Andres (Biomedicina)

• Foi entregue a relação de equipamento e ferramentas disponiveis em Cuba para 
a Oficina Nacional de orteses e proteses.

Laboratórios de saúde pública
• O Laboratório de Cabo Haitiano está virtualmente terminado na parte civil da 

obra, aguardando os equipamentos para sua montagem para funcionamento.
• O Laboratório de Les Cayes avança em ritmo muito lento, e não foram cumpri-

dos os acordos relacionados à exposição das instalações eletricas, nem o reforco 
estrutural, nem a descontaminação dos resíduos de alto risco.
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Entrada do 
Laboratório de 

Saúde Pública de 
Cabo Haitiano 

Interior do 
Laboratório de 

Saúde Pública de 
Cabo Haitiano 

Laboratório de Cabo Haitiano
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Interior do 
Laboratório de 
Saúde Pública de 
Cabo Haitiano 

Interior do 
Laboratório de 
Saúde Pública 
de Les Cayes 
em processo de 
reforma, junho 
de 2012 

Laboratório de Les Cayes
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Grupo de formação

Proposta de formação para 2012/2013
• 1000 Agentes Comunitários de Saúde Polivalente
• 500 Auxiliares/Técnicos de enfermagem
• 240 Oficiais sanitários
• Os professores da BMC-Haiti, formados em Enfermagem, se juntarão aos pro-

fessores haitianos capacitados que assumirão a formação, conforme solicitação 
do representante haitiano do grupo de formação

Foram visitados pelo Grupo de supervisão dos 3 países os locais propostos para a 
formação, com a seguinte finalidade:
• Reunir-se com os diretores departamentais, comunais e da BMC para prepara-

ção do processo de seleção e formação
• Definir as salas e os recursos necessários para a preparação das salas e seu mo-

biliário
• Foram definidas as salas de aula e mobiliário que o Brasil deverá adquirir, é ne-

cessário o investimento e mão de obra para a adequação e reformas em alguns 
dos locais selecionados pelos Departamentos

• Em alguns locais não foi concluído o processo de seleção dos estudantes, que 
estava prevista a conclusão na primeira quinzena de junho de 2012

Parte exterior do 
Laboratório de 
Saúde Pública 
de Les Cayes 

mostrando 
aspectos 

relacionados à 
descontaminação 

dos resíduos de 
alto risco, em 

junho de 2012 
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• Não há definição da estrutura para o desembolso e pagamento das bolsas para 
os estudantes

• Instabilidade do pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde já formados 
em Carrefour

• Foi proposta uma terceira sala de aula em Carrefour. Foi solicitado à Diretora 
Comunal verificar com a Direção da Escola onde hoje trabalha o HCR da BMC-
-Haiti

• Em abril foi realizada Reunião Técnica com os professores para o início do cur-
so de ASCP

• O início do curso segundo agenda estava previsto para o dia 23 de abril de 2012, 
que foi adiado para a segunda semana de maio e ainda não foi iniciado

Formação de auxiliares de enfermagem
• Foi realizada reunião de trabalho para a organização da formação, nos dias 16 

a 19 de abril.
• Ainda existem muitas indefinições.

Situação das bolsas de estudo
• Está mantido o curso dos 32 estudantes do curso de formação de técnicos em 

eletromedicina. Persiste sérias dificuldades para o pagamento da bolsa de for-
mação aprovada.

• Da mesma forma existem dificuldades para o pagamento dos 58 Agentes comu-
nitários de Saúde Polivalentes formados em Carrefour.

3.5 Apresentação da UNOPS sobre o cronograma de construção dos hospitais, 
reforma dos laboratórios de saúde publica e demais atividades 

A apresentação foi feita pelo técnico da UNOPS, Djibrilla Mazin, que destacou 
o desenvolvimento das seguintes atividades acordadas inicialmente com PNUD no 
Projeto BRA/10/005:

• Construção e aquisição de equipamentos dos três Hospitais Comunitários de 
Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet e Carrefour

• Construção e aquisição de equipamentos para o Instituto Haitiano de Reabili-
tação (IHR) em Bon Repos

• Reformas e equipamentos dos 2 Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e 
Cabo Haitiano

• Aquisição de 30 ambulâncias equipadas
A apresentação foi feita pelo técnico da UNOPS, Djibrilla Mazin, que destacou 

o desenvolvimento das seguintes atividades acordadas inicialmente com PNUD no 
Projeto BRA/10/005
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Outras atividades após acordo inicial com PNUD

O técnico da UNOPS apresentou também as atividades que vêm sendo conduzidas 
após o acordo inicial com PNUD:

• Fortalecimento do nível intermediário da cadeia de frio do Programa Ampliado 
de Vacinação do Haiti

• Reforma e equipamentos de 2 salas de aula para formação em Carrefour

A apresentação 
foi feita pelo 

técnico da 
UNOPS, Djibrilla 

Mazin, que 
destacou o 

desenvolvimento 
das seguintes 

atividades 
acordadas 

inicialmente com 
PNUD no Projeto 

BRA/10/005
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Terreno de Bon 
Repos antes 
do preparo e 
terraplenagem

Terreno de 
Bon Repos 
após preparo, 
terraplenagem e 
cercamento com 
muros

Bon Repos: HCR e Instituto Haitiano de Reabilitação (IHR) 
• Nivelamento topográfico – Estudo geotécnico e de impacto ambiental: termi-

nado
• Terraplenagem: terminado
• Construção de muro para fechamento do terreno: terminado 
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Próximas etapas:
• Desenho mecânico-elétrico-hidráulico: em andamento
• Trabalho de fundação: lançamento em agosto

Perfuração de 
poço artesiano 

Bon Repos – 
terminado

Desenho 
arquitetônico 
e estrutural – 

terminado
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Desenho 
arquitetônico 
e estrutural – 
terminado

Terreno de 
Beudet antes 
do preparo e 
terraplenagem

Hospital Comunitário de Referência de Beudet
• Nivelamento topográfico – Estudo geotécnico e de impacto ambiental: termi-

nado
• Terraplanagem: terminado
• Construção de muro para fechamento do terreno: terminado 
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Terreno de 
Beudet após 

preparo, 
terraplenagem e 
cercamento com 

muros

Pavimentação 
de rua de acesso 

ao HCR Beudet 
(700 m)
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Perfuração de 
poço artesiano 
Beudet – 
terminado

Desenho 
arquitetônico 
e estrutural 
de Beudet- 
terminado

• Perfuração de poço artesiano: terminado

• Desenho arquitetônico e estrutural: terminado
• Desenho mecânico-elétrico-hidráulico: em andamento
• Trabalho de fundação: lançamento no final de agosto
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Desenho 
arquitetônico 
e estrutural – 

terminado

Localidade 
de Carrefour 

– terreno 
disponível 

somente após 
janeiro de 2012

Hospital Comunitário de Referência de Carrefour
• Local disponível somente depois de janeiro de 2012.
• Avaliação estrutural do edifício de pediatria com recomendação para demoli-

ção: terminado
• Nivelamento topográfico – estudo geotécnico e de impacto ambiental: termi-

nado
• Demolição do edifício de pediatria e terraplanagem: Iniciado em 23 de julho.
• Desenho arquitetônico: em andamento
• Possibilidade de extensão da capacidade da nova estrutura para 60 leitos
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Desenho 
arquitetônico 
e estrutural de 
Carrefour – em 
andamento
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Cronograma de execução – Atividades iniciais – HCR e IHR
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Reforma do laboratório de saúde pública de Cabo Haitiano
• Os trabalhos foram finalizados
• Entrega dos equipamentos: começa em outubro de 2012
• Inauguração do Laboratório a ser planejada 

Reforma do 
Laboratório de 
Saúde Pública de 
Cabo Haitiano- 
terminado, 
junho de 2012
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Reforma do laboratório de saúde pública de Les Cayes
• Trabalho de reforço estrutural a um nível de segurança (life safety): terminado
• Finalização dos trabalhos de acabamento: começa em outubro de 2012
• Entrega dos equipamentos: começa em outubro de 2012
• Inauguração do laboratório a ser planejada

Reforma do 
Laboratório de 

Saúde Pública de 
Les Cayes- em 

andamento, 
junho de 2012
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Aquisição e 
entrega de 30 
ambulâncias 
equipadas ao 
MSPP

Aquisição de 30 ambulâncias equipadas
• Atividade finalizada em fevereiro de 2012.



178

Fortalecimento do nível intermediário da cadeia de frio

Refrigeradores solares
• Instalação de 85 refrigeradores solares (de um total de 170) e apoio logístico e 

financeiro a campanha de vacinação – terminado
• Instalação de 85 refrigeradores solares: segunda quinzena de agosto a segunda 

quinzena de setembro.

Gás propano
• Entrega e abastecimento de gás propano nos departamentos do país a partir de 

fevereiro de 2012.

Reforma/Construção de depósitos intermediários da cadeia de frio
• 17 pontos de estocagem foram identificados como prioritários sendo que 12 

dividem parte com farmácias.
•  Diagnóstico prévio: agosto a setembro de 2012.

Aquisição de mobiliários de escritório e equipamentos para duas salas 
de aula em Carrefour – terminado

APRESENTAÇÃO DO PNUD SOBRE AS ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Em seguida Joaquim Fernandes, representante do PNUD informou sobre o anda-
mento das atividades no âmbito do Projeto de Cooperação Sul-Sul para Fortaleci-
mento da Autoridade Sanitária do HaitiBRA/10/005:

• Aquisição de 13 veículos da marca Toyota, modelo Land Cruiser 4x4;
• Data estimada de chegada (ETA) em Porto Príncipe no fechamento da compra: 

16/07/12; atraso na entrega devido à greve de trabalhadores portuários do Pa-
namá; nova data estimada de chegada: 30/07/12 (atualizada em 12/07/12).

• Valor: JPY 41,182,661.00 = USD 519,261.86.

Aquisição de caixas térmicas para transporte de vacinas
• Aquisição de 500 caixas térmicas
• Data estimada de chegada em Porto Príncipe – 28/08/2012
• Valor em USD 241,888.20

Manutenção dos veículos

O técnico do PNUD alertou sobre a importância da realização de manutenção pre-
ventiva dos veículos adquiridos em concessionária autorizada Toyota.
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Joaquim 
Fernandes, 
representante 
do PNUD, 
informou sobre 
o andamento 
das atividades 
no âmbito 
do Projeto de 
Cooperação 
Sul-Sul para 
Fortalecimento 
da Autoridade 
Sanitária do Haiti 
BRA/10/005

Exposição 
de motivos e 
dificuldades 
apresentadas 
pela Toyota 
para atender 
a agenda de 
entrega dos 
automóveis 
adquiridos pelo 
PNUD
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4. Apresentação dos grupos de trabalho do Comitê Gestor 
Tripartite

4.1 Grupo de trabalho de organização dos serviços saúde

O Grupo de Trabalho de Organização dos Serviços de Saúde apresentou as ativida-
des realizadas conforme acordado na X Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

A apresentação 
do Dr. Elie 

Nicolai do Grupo 
de Trabalho 

Organização 
dos Serviços 
de Saúde na 

XI Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite

• Oficina de trabalho de 2 dias sobre a organização dos serviços de saúde:
• Compromisso sobre o modelo de organização dos serviços
• Intercâmbio de informações 
• Modelo de organização de serviços 
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Oficina de Reflexão
• Duas reuniões antes da Oficina. Durante a primeira reunião foram apresenta-

dos e discutidos:
• O modelo de organização que o MSPP está disseminando nos últimos 8 meses.
• As circunstâncias explicando o fato de que esse modelo não foi ainda imple-

mentado no setor público, apesar da aplicação do modelo por várias ONGs.
• Houve também um compromisso para que se convidassem os atores para que 

apresentem o modelo operacional de suas estratégias de atenção primária. 

Durante a segunda reunião foram apresentados e discutidos
• Os fatores que devem ser levados em consideração para desenho do modelo de 

organização de serviços.
• O “projeto-piloto” de Carrefour 
• Os alcances e desafios desse projeto
• As falhas identificadas nesse modelo:
• Concentração dos recursos comunitários na área urbana de Carrefour sem 

priorizar os bairros menos favorecidos e a área rural com muitos problemas de 
acessibilidade

• A mudança inoportuna do papel da Oficina comunal.

Oficina de trabalho no Espaço de Saúde Zilda Arns
• Durante a Oficina foram apresentados e discutidos:
• O modelo de organização de serviços do MSPP
• O modelo de intervenção comunitária utilizado na área de intervenção do Hos-

pital Saint Camille.
• Os alcances e os desafios 
• As projeções para o futuro próximo.
• Os desafios e dificuldades encontrados na implementação do “modelo-piloto” 

de Carrefour 
• Problemas de salários 
• Problemas logísticos: espaço de trabalho, insumos, etc. 
• Durante essa Oficina, tomou-se a decisão de convidar o Dr. Hans Muller Tho-

mas para integrar o Grupo de Trabalho de Organização de Serviços
• Intercâmbio de informações
• Distribuição de documentos: 
• Modelo de Organização dos serviços em uso pelo MSPP
• “Modelo-piloto” de Carrefour
• Ficha de família em creole (para uso pelos Agentes Comunitários de Saúde Po-

livalentes)
• Pacote mínimo de serviços 
• Há consenso para:
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 – A adaptação do modelo utilizado em Carrefour ao modelo de organização 
do MSPP

 – Fazer algumas mudanças no modelo MSPP para considerar novos elemen-
tos que não foram incluídos no momento em que se desenhou o modelo

 – Adestramento de Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes pelo MSPP
 – Escola de técnicos em saneamento.
 – Ênfase em saúde da família. 

Distribuir os documentos normativos aos participantes do Grupo de 
Trabalho:
• Guia de organização de serviços de saúde.
• Referencial dos empregos e habilidades.
• Trabalhar na equipe dos novos HCR.
• Finalizar o modelo de organização de serviços.

4.2 Serviço de ambulâncias – Centro Nacional de Ambulâncias

Considerando a necessidade de se avançar na discussão sobre o tema urgência e 
emergência foi apresentada uma proposta a ser desenvolvida sobre o tema.

O técnico do MSPP responsável pelo desenvolvimento da proposta haitiana apre-
sentou as seguintes considerações:

Emo nível nacional
• Garantir o pré-hospitalar do tipo SAMU
• Garantir o inter-hospitalar 
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Ter um centro oficial de formação 
• De socorrista
• De técnico de urgência
• Médico assistente controlador
• De reguladores

DATE DEMANDE 
D’INFORMATION

APPEL 
D’URGENCE APPEL NUISIBLE FAUSSE ALERTE NOMBRE 

D’APPEL

Fevrier 340 34 20100 1 20475

Pourcentage 1.66 % 0.16 % 98.17 % 0.0048 %

Mars 860 261 73609 34 74764

Pourcentage 1.15 % 0.34 % 98.46 % 0.045 %

Avril 542 979 75145 0 78666

Pourcentage 3.23 % 1.24 % 95,52 % 0 %

Mai 1403 1585 49827 11 52826

Pourcentage 2.65 % 3% 94,32% 0,02%

Juin 960 883 54838 0 56633

Pourcentage 1.69 % 1.55 % 96.83 % 0.0%
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CAS EXECUTER 

EXECUTION QUANTITé POURCENTAGE 

DIARRHEE AIGUE 232 43.6

FEMME EN TRAVAIL 91 17.1

ACCOUCHEMENT 37 6.95

HÉMORRAGIE 27 5.07

PROBLÈME RESP 14 2.63

INCONCIENT 19 3.57

DOULEUR ABDOMINALE 18 3.38

ACCIDENT CIRC 26 4.88

BLESSURE/ARME BLCHE 7 1.31

BLESSURE/BALLE 2 0.37

HYPERTENSION 9 1.69

 CRISE CARDIAQUE 6 1.12

AMBOLIE PULMONAIRE 2 0.37

Vomissement 5 0.93

CONTRACTION UTERINE 4 0.75

SCANNER 2 0.37

RETENTION PLACENTAIRE 2 0.37

PLAIE 19 3.57

FIEVRE 10 1.87

TOTAL 532 100%

POURCENTAGE DE TRANSPORT PAR HôPITAL

HOPITAL QUANTITE POURCENTAGE

GHESKIO 54 10.15%

MSF/CTC 230 43.32%

HUEH 76 14.28%

CRUO 14 2.63%

Hôpital PETIT F/S 48 9.02%

HUP 31 5.82%

Bernard Mevs 14 2.63%

OFATMA 9 1.69%

CHANCERELLES 30 5.63%

PRIVEE ET AUTRE 26 4.88%

Total 532 100%
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Organograma
• Centro de regulação
• Serviço de ambulâncias
• Estatística
• Administração
• Logística
• Estoque
• Manutenção de veículos 
• Logística propriamente dita

Funcionamento
• 12 ambulâncias para cobrir as cinco zonas da área metropolitana (5 saídas por 

ambulância)
• 10 para cobertura nacional para as grandes concentrações 
• 6 furgões para remoção de corpos

Financiamento
• Ministério
• GSP
• Parceria público/privada 

Necessidades para o sistema

Área de Formação
• Centro de regulação
• Plantonista
• Regulador
• Serviço de ambulâncias
• Motorista de ambulâncias 
• Enfermeira de urgência
• Técnico em urgência
• Logística
• Estatística
• Administração
• O pessoal formado constitui a equipe de formação para o Centro de ambulância 

dos nove outros Departamentos

Materiais
• Instalação de um terminal para o centro de regulação do tipo PDX
• Sistema de comunicação com as ambulâncias
• Internet/intranet
• Lavanderia
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 • Uniformes
 • Veículos funerários para remoção de corpos 

Manutencão de veículos
• Serviço para 4 veículos/mês 
• Consertos
• A cada mês troca de pneus de 6 ambulâncias
• GPS

Previsoes/fontes de financiamento possíveis
• Protocolo com OAVCT para os acidentes
• Cote des Arcadins avec les responsables des plages en vue d’une permanence 

ambulancière
• Protocolo com os hospitais públicos 
• Protocolo com as faculdades e escolas de enfermagem para estágio em urgência
• Protocolo com OFATMA para filiação com salas de urgência

Apresentação 
do Grupo de 
Trabalho de 

Reabilitação pela 
representante 
da Secretaria 

Especial de 
Pessoas com 

Deficiência, Jessy



187

4.3 Grupo de trabalho de reabilitação

O terceiro grupo de trabalho a se apresentar foi o Grupo de Trabalho de Reabilita-
ção que apresentou as seguintes atividades e situação atual dos trabalhos.

A representante da Secretaria Especial de Pessoas com Deficiência, Jessy Muscadis, 
destacou que há muitas indefinições para o funcionamento do Instituto Haitiano de 
Reabilitação, sendo necessária a mobilização dos demais parceiros do IHR (Secreta-
ria Especial da Pessoa com Deficiência do Haiti, Agência Brasileira de Cooperação e 
MSPP) para discussão e encaminhamentos necessários para os assuntos relativos aos 
salários, equipamentos, funcionamento do Instituto, etc.

4.4 Grupo de trabalho de saúde mental

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental não iniciou os trabalhos conforme previsto 
na X Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

A técnica do MSPP apresentou a situação do processo de discussão do tema e pers-
pectivas para seu desenvolvimento.

• Contexto
• Recursos
• Situação atual
• Necessidades identificadas
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• Resposta
• Realizações
• Próximas etapas
• Desafios e lições aprendidas

Contexto
• Histórico da Saúde Mental remonta aos tempos da ocupação americana
• 2004 – Saúde Mental foi introduzida no Plano Estratégico 2005-2010 como 

uma prioridade
• Após o terremoto de 12 de janeiro de 2010, a prioridade foi acentuada conside-

rando os impactos sobre a população.
• Um longo caminho a percorrer

Perfil dos recursos para saúde mental
• 20 psiquiatras no total sendo que alguns são mais velhos e 26 enfermeiras e 

auxiliares de enfermagem
• 30 psicólogos diplomados
• Vários assistentes sociais
• 2 instituições psiquiátricas (Mars and Kline e Hospital de Beudet) em Porto 

Príncipe (instituições privadas)
• Não há orçamento disponível

Descrição
• Os casos mais comuns encontrados:
• Depressão
• Ansiedade
• Stress/irritação
• Violência doméstica e sexual
• Tentativa de suicídio 

Necessidades identificadas
• Formação profissional
• Integração de recursos humanos
• Fortalecimento das estruturas 
• Disponibilidade de medicamentos
• Implementação do SIS/SM

Resposta/coordenação
• Cluster de Saúde Mental reunindo as organizações locais e internacionais no 

mesmo campo
• Mais de 120 organizações, para urgência 
• Centro de psicotrauma URAMEL
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• Universidade
• Comitê de Saúde Mental
• Instituições de saúde/resposta psiquiátricas
• Consideração sobre a diáspora haitiana por meio da implementação de uma 

força-tarefa em Saúde Mental
• Formação continuada de psiquiatras e psicólogos para temas específicos
• Apoio: psicológico e psiquiátrico
• Oficina de harmonização 

Realizações
• Produção de serviços básicos
• Apoio à comunidade (violência sexual, nutrição,....)
• Prestação de cuidados de atenção básica em SM por médicos
• O apoio emocional fornecido pelas assistentes sociais e animadores culturais
• Atenção à saúde mental por pessoal especializado
• Comemoração do Dia Mundial da SM (10 de outubro de 2011)
• Definir uma lista de medicamentos essenciais para SM
• Avaliação/ferramenta disponível

Próximas etapas
• Impulsionar o grupo de trabalho sobre saúde mental e da comissão de saúde mental
• Estruturação do Núcleo de Saúde Mental
• Desenvolvimento de um plano de SM
• Reflexões sobre o olhar Médico-Legal

Desafios
• Sensibilizar a população sobre a questão
• Trazer novos médicos para abraçar a especialização de psiquiatria
• Melhorar as competências dos profissionais
• Descentralizar os serviços de SM: equipes focais nos serviços de saúde mental 

nos Departamentos
• Prestar serviços de psiquiatria infantil
• Fundo para atividades de financiamento (orçamento)

Lições aprendidas

Liderança assegurada pela estrutura de governo
• As diretrizes são seguidas
• As instituições/organizações que fazem uma resposta positiva
• Oportunidades: desenvolvimento de uma estratégia para a implementação da 

saúde mental e serviços de saúde mental em instituições de saúde
• Comunidade
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4.5 Grupo de trabalho de vigilância epidemiológica

O Grupo de Trabalho de Vigilância Epidemiológica apresentou as atividades em 
andamento de acordo com os compromissos assumidos na X Reunião do Comitê Ges-
tor Tripartite.

Apresentação do Dr. Roc Magloire do Grupo de Trabalho de Vigilância Epidemio-
lógica na XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite

Formação em vigilância epidemiológica e educação permanente

Proposta desenvolvida pelo trabalho em equipe, composta em colaboração com 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Ministério da Saúde e População do Haiti e a Brigada Médica Cubana, atra-
vés de missões de cooperação realizados no Haiti e no Brasil.

Espaços de educação e informação em saúde

Os Espaços de educação e informação em saúde (EEIS) atuarão com o objetivo de 
melhorar a sistematização e análise de informações de saúde produzidas no departa-
mento, irá trabalhar com a esfera departamental, e irá integrar as atividades de vigilân-
cia na área da saúde com pesquisa-ação e educação continuada para a saúde.

Apresentação do 
Dr. Roc Magloire 

do Grupo 
de Trabalho 

de Vigilância 
Epidemiológica 

na XI Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite
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Implementação
• 4 Departamentos: Centre, Ouest, Sud-est et Artibonite
Projeto educacional para a formação de vigilância em saúde e educação continu-

ada para a saúde: o conhecimento epidemiológico, pesquisa-ação e atividades educa-
tivas para os profissionais que trabalham no Ministério da Saúde Pública e População 
(MSPP) no Haiti e suas redes de colaboração, como parte da Rede de pesquisa, moni-
toramento do Haiti, e educação em saúde, que consiste de uma cooperação tripartite 
Brasil-Haiti-Cuba.

Objetivos
• Contribuir para o reforço da capacidade institucional do Ministério da Saúde 

Pública e População (MSPP) no Haiti, em vigilância da saúde e educação con-
tinuada para a saúde

• Contribuir para a criação e implementação de educação especial e informação 
em saúde (EEIS)

• Apoiar a qualificação dos sistemas de informação para o monitoramento da 
saúde do Haiti MSPP

• Apoiar a formação pedagógica dos profissionais por meio de educação conti-
nuada para a saúde

• Desenvolver materiais educacionais sobre vigilância da saúde e educação per-
manente em saúde, reunindo a colaboração de profissionais e outras partes in-
teressadas de cooperação tripartite

• Estabelecer links interativos e promoção da cultura e do sistema de saúde no 
Haiti para coordenar o processo educacional.

Participantes – Público 
• O curso é destinado a profissionais que trabalham em ações de vigilância em 

saúde no sistema de saúde haitiano, nos Departamentos indicados pelo MSPP: 
enfermeiros de saúde pública, epidemiologistas nos técnicos juniores e senio-
res, técnicos em sistemas de informação e estatísticas, entre outros.

Aspectos metodológicos da formação
• Com base na problematização e envolvendo o uso de:
• Textos
• Ciclos de conversação
• Oficinas
• Dois módulos serão transversais e fornecerão ferramentas para facilitar o pro-

cesso de ensino-aprendizagem (educação permanente em saúde e sistema de 
informação)
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Primeira parte: Processo saúde/doença, Práticas de Saúde e Sistemas 
de Atenção à Saúde

Objetivos:
• Desenvolver um conceito crítico de saúde
• Relatar a história das epidemias no mundo ocidental e Haiti
• Estudar o modelo de prevenção e promoção da saúde preventiva
• Alavancar sistemas de informação em saúde
• Conhecimento de sistemas universais de saúde e analisar o sistema de saúde no 

Haiti.
 – Núcleo temático I: Cronologia das práticas sanitárias
 – Núcleo temático II: Modelos de atenção a saúde

Segunda parte: a descrição e as medidas de frequência das doenças 
na população. Os indicadores demográficos de saúde, doença e de 
mortalidade

Objetivos:
• Identificar as fontes de dados demográficos e epidemiológicos (morbidade e 

mortalidade)
• Identificar padrões de morbidade e de doenças características (emergente, crô-

nica, aguda, negligenciada)
• Conhecimento de sistemas de informação em saúde no Haiti
• Analisar os dados demográficos e epidemiologia descritiva
• Elaborar os indicadores demográficos e de saúde
• Trabalhar as distribuições de doença a partir da perspectiva de classe e gênero.

 – Núcleo Temático III – Epidemiologia descritiva
 – Núcleo Temático IV – Demografia
 – Núcleo Temático V – Indicadores epidemiológicos
 – Núcleo Temático VI – As doenças na população
 – Núcleo Temático VII – Epidemiologia e gênero 

Terceira parte – vigilância em saúde e análise da situação de saúde

Objetivos:
• Identificar as ações de vigilância: epidemiológica, sanitária e ambiental
• Compreender o papel dos laboratórios de saúde pública na vigilância
• Conhecer as medidas de prevenção e controle de riscos e recrudescências rela-

tivas à vigilância da saúde
• Conhecer as medidas de prevenção e controle de riscos e recrudescências que 

se relacionam aos desastres



193

• Desenvolver uma análise da situação de saúde utilizando informações demo-
gráficas, epidemiológicas, culturais, ambientais e sanitárias

 – Núcleo Temático VIII – Vigilância Epidemiológica
 – Núcleo Temático IX – Vigilância sanitária
 – Núcleo Temático do X – Vigilância Ambiental
 – Núcleo Temático XI – Vigilância de Desastres
 – Núcleo Temático XII – Laboratórios de Saúde Pública
 – Núcleo Temático XIII – Análise da situação de saúde

Cronograma
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Produto Final

Apresentação 
dos aspectos da 

metodologia por 
Joyce Scramm 

durante a XI 
Reunião do 

Comitê Gestor 
Tripartite

Documento: Análise da Situação do Haiti (preparado ao longo do curso-profissio-
nais de tutores/estudantes)

Material/livro para a formação de profissionais, escrito por várias mãos ao longo 
do curso e adaptado à realidade do país.

4.6 Grupo de Trabalho de Vacinação

O Grupo de Trabalho de Vacinação apresentou relato sobre os avanços e perspecti-
vas para a realização da segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação no Haiti. 

O Técnico haitiano, Dr. Cadet, coordenador do Programa Ampliado de Vacinação 
do Haiti apresentou a contribuição do Projeto Tripartite para o fortalecimento Pro-
grama Ampliado de Vacinação (PEV), desenvolvendo os seguintes pontos:

• Doação de vacinas 
• Campanha Nacional de vacinação integradas/atividades intensivas para a Saúde 

Infantil (AISE)
• Fortalecimento da Rede de Frio
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DOAÇÃO DE VACINAS

CAMPAGNE + ROUTINE

% realisations

1er arrivage (mars 2012)

2eme arrivage (avril 2012)

60%

3eme arrivage Prevu pour fin aout

 

Dons de Vaccins donnés: BCG, Polio, 
DPT, dT adulte

Env 8.700.000 doses des vaccins:
q  BCG = 595.500
q  VPO = 1.500.000
q  DTP = 877.000
q  dT = 1.377.500 (Adulte)
q  Campagne: 50% VPO appui 
Tripartite

5.775.000 deja livrees. Reste 
2.925.000 a livrer fin aout
297.750 BCG
0: VPO
438.500: DPT
688.750: dT
PROMESS: en cours d’extension –fin 
des travaux debut aout 2012

Apresentação 
do Dr. Cadet 
do Grupo de 
Trabalho de 
Vacinação na 
XI Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite



196

Apoio às atividades intensivas para a saúde infantil (AISE)

Objetivos e metas específicas:
• Vacinar 95% das crianças com idades entre 9 meses e 9 anos contra a RR em 

uma etapa (2323, 681)
• Vacinar 100% das crianças 0-9 anos contra a poliomielite, em duas etapas espa-

çados pelo menos 4 semanas. (2519, 0,685)
• Administrar uma dose de vitamina A pelo menos, 95% das crianças de 6 a 59 

meses. (1, 199,257)
• Administrar uma dose de Albendazol pelo menos 95% de crianças de 2 a 9 

anos. (2, 041.659)

Campanha nacional de vacinação integrada

Duas grandes atividades integradas:
• Campanha Nacional de Vacinação
• SSE: distribuição de vitamina A + albendazol
• Resultados: 25 de junho de 2012
• 3.045.529 crianças de 0-9 anos: OPV
• 2.938.863 crianças de 9 meses, 9 anos: RR
• 1.201.438 crianças de 6 meses a 6 anos
• 1.352.789 crianças de 2 anos – 9 anos: Albendazol

Apresentação 
sobre a 

implementação 
do Sistema 

Nacional de 
Proteção Social 

em Saúde no 
Haiti
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4.7 Apresentação sobre seguridade social

Implementação do Sistema Nacional de Proteção Social em Saúde no Haiti
MSPP/MAST/MEF/MPCE

Visão de governo
• Desenvolver, em tempo, um Sistema Nacional de Proteção Social em Saúde uni-

versal e inclusivo
• Com o financiamento gradualmente com base em recursos próprios do país

Política
• Governo: Comissão de Trabalho Interdepartamental MSPP/MAST/MEF/

MPCE
• Para a cobertura de saúde universal
• Princípios de equidade e atenção de qualidade, acessível a todo financiamento 

por demanda (pago por terceiros) contra o pagamento direto pelos pacientes
• Fiduciário: Fundo de compra de serviço/caixa de SS
• Oferta pública e privada, com livre escolha
• Oferta contínua entre os níveis de atenção

Estratégia
• Melhorar a oferta de serviços
• Implementar o seguro saúde e o novo dispositivo de pagamento por terceiros.
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Programa de proteção em saúde 
• Passo 1: Projeto-piloto, experimentação com OFATMA com seguro de saúde 

entre os trabalhadores do setor informal
• Passo 2: Dimensionamento de um departamento, sistema universal

 – 1. Uma base para todos
 – 2. Uma cobertura para os trabalhadores

 - obrigatório para o formal
 - facultativo para o informal

 – 3. Seguros/mutuário complementar
• Passo 3: todo o território 

Primeira etapa: Projeto-piloto Kat Roz Konbit Solidariedade
• O dispositivo de seguro de saúde vai permitir a cobertura, numa base experi-

mental, os trabalhadores do setor informal da área metropolitana de Port-au-
-Prince e suas famílias

• O OFATMA usará esse piloto para lançar um cartão de seguro saúde de identi-
ficação de pessoal do beneficiário

• 400 pessoas (400 famílias de 5, irá abranger 2.000 pessoas).
• 300 Red Caps 
• Um grupo de 100 mulheres e seus dependentes
• Um mapa digitalizado por família será produzido por chefe de família com 

identificação individual com foto para cada dependente

O projeto-piloto irá identificar:
4) O benefício: pacote de atenção ofertado 
5) O total de contribuição adaptada deve ser pago pelo beneficiário do setor in-

formal 

Segunda etapa: Começar nos departamentos com 3 níveis de proteção 

Nível 1: Piso de Proteção Social (sem taxas)
• Os grupos mais vulneráveis  : mulheres grávidas, menores de 5 anos
• Financiado pelo estado e pelos parceiros= pacote essencial de serviços

Nível 2: Trabalhadores do setor formal e informal
• A contribuição obrigatória do segurado no setor formal
• A contribuição opcional do setor informal
• Benefícios de Seguros

Nível 3: Seguros e mutuário complementar 

Passo 1: Começar no departamento – primeiro nível de proteção, a base
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• Disponibilidade para toda a população de um pacote de serviços essenciais 
(preventiva e curativa)

• Populações mais vulneráveis  : grátis
• A assistência obstétrica, planejamento familiar, pré-natal
• Atenção a crianças menores de 5 anos: curativos e preventivos (PECIME, vaci-

nas)
• População em geral
• Gratuidade para infecciosas: HIV-tuberculose, malária, cólera
• Alguns cuidados “catastrófico” se financiado
• Exemplo: acidentes rodoviários a serem financiados pelo OAVCT
• Triagem para doenças crônicas
• Outros cuidados com recuperação completa ou a partilha de custos

Terceira etapa: Segundo nível de proteção do regime dos trabalhadores
• Setor formal atual
• Parques Industriais em desenvolvimento
• Informal

 – Motoristas, empregados domésticos 
 – Agricultores
 – Beneficiários de microcrédito

Passo 2: Seguro de terceiro nível mutuários complementares
• Seguro ou mutuários 
• Contribuição Voluntária: indivíduo ou empresa

 – Benefícios
 – Em relação à contribuição 

• Vários níveis
• Livre escolha da seguradora ou mutuário 

Passo 3: Extensão a todo o país – reforçar os recursos financeiros 
• Papel do CNSS, parceria confiança Primature
• Priorizar a mobilização de recursos nacionais
• Orçamento excluindo salários dos MSPP,
• Linha de orçamento pelo Fundo Fiduciário
• Impostos: álcool, tabaco
• Apoio orçamentário 
• Mecanismos inovadores
• Contribuições de trabalho 

 – Aumento no setor formal
 – integração de uma parte do informal

• Setor assegurado complementar
• A recuperação de custos (taxas moderadoras), com melhoria de oferta



200

• Convergência gradual dos parceiros bi e multi e ONGs
• Convergência do Fundo Global (GAVI, FM)

Uma aposta de emprego e desenvolvimento econômico
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Contributif
Assistance

Calendário
• Piloto – mapa rosa: maio 2012 – maio 2013
• Início em um departamento: Junho 2013
• Extensão para outros departamentos: Junho 2014-2016
• Criação CNSS: início de 2013

Confronto com outros sistemas
• Brasil
• Cuba
• Uruguai
• México
• República Dominicana

Compartilhar experiência
• Partilha de experiências
• Qual é transponível
• O que não é transponível
• Dificuldades
• O sucesso
• A experiência disponível
• O apoio possível: formação
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Competências e/ou formação desejada
• Gerencial
• Atuarial
• Legal (leis, mecanismos de autonomia)
• Conventionnement e contratualização
• Contabilidade Experiência: fortalecimento da capacidade de gestão das institui-

ções públicas e privadas
• Inspeção dos serviços de atenção (DOSS)
• Controle (organismo pagador)
• Desconcentração, descentralização
• Medicamentos assegurados
• Informatização 
• Mapa da SS (gestão da base de dados)

4.8 Grupo de trabalho de comunicação em saúde

O Grupo de Trabalho de Comunicação em Saúde apresentou relato sobre as ativi-
dades em desenvolvimento após a X Reunião do Comitê Gestor Tripartite. 

Propostas Fiocruz para visibilidade 

Conforme acordado, a Fiocruz apresentou suas propostas para o desenvolvimento 
de Estratégias para visibilidade do Projeto Haiti.

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde – ICICT 
• Espaço virtual da Cooperação (http://www.cooptripartite.icict.fiocruz.br)
• Meta: Atuar como ponto de convergência das ações da cooperação (maximizar 

sinergia interna) e como ponto de divulgação para a sociedade (maximizar in-
teração com parceiros externos e com a sociedade)

Ações em três níveis
• Interno Icict: migração da plataforma tecnológica (maior agilidade, maior au-

tonomia, maior segurança); adequação do layout e da usabilidade de forma a 
facilitar a navegabilidade, e provimento de novos canais de interação com os 
parceiros externos; adequar o sítio aos princípios de e-Gov

• Interno Fiocruz: otimizar sinergia interna com Canal Saúde, CCS e CRIS (reu-
niões virtuais semanais sobre pautas e temas de interesse) 

• Interno Brasil: (Fiocruz e MS): identificar os principais stakeholders e poten-
ciais “públicos” interessados da Cooperação
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Atividades propostas 
• Oficina para constituir fluxos internos para divulgação das atividades (compar-

tilhar mailing list com o Canal Saúde, CCS e Brasília) 
• Oficina para apresentação e utilização do ambiente virtual “Gestão da Coope-

ração”

Resultados esperados
• Espaço virtual com maior interatividade
• Publicação quinzenal do Boletim eletrônico (em 4 idiomas)
• Endereço www do sítio divulgado em instituições parceiras
• Redes Sociais: animação e monitoramento (Facebook, Twitter e outras)
• Serviços de e-Gov operacionais, especialmente “Fale Conosco” 

Indicadores de visibilidade
• Monitoramento da visibilidade da Cooperação na Internet 
• Estatísticas de acesso ao sítio
• Indicadores de relacionamento (Fale Conosco)

Programa Ampliado de Vacinação
• Objetivo: contribuir para as estratégias de mobilização social por meio da co-

municação visual
• Do elenco de propostas apresentadas, foi desenvolvida uma logomarca para o 

Programa Ampliado de Vacinação do Haiti e foram produzidos e doados 20 
mil balões para a primeira fase da campanha. Toda a proposta da comunicação 
visual está centrada na criança como vetor do futuro da nação, e como me-
tas principais a sensibilização e mobilização lúdica das crianças, paralelo ao 
comprometimento e ao cuidado do Estado e da sociedade cívil para com essas 
crianças 

• Entre maio de 2011 e maio 2012, o ICICT se fez presente no Haiti para acompa-
nhar as atividades relacionadas ao PEV-Haiti, particularmente com a responsa-
bilidade de captar imagens, constituir memória e ganhar indícios sobre a adesão 
da população a vacinação. As imagens captadas são testemunhas da presença do 
Brasil na Tripartite, como parceiro que contribuiu para o sucesso da iniciativa

• A proposta de visibilidade aqui apresentada tem um duplo compromisso: por 
um lado, uma visibilidade que se faz pela continuidade no apoio e na cobertura 
na segunda etapa da vacinação (setembro próximo); por outro lado, a visibili-
dade se cristaliza em um conjunto de produtos oriundos do banco de imagens 
produzido ao longo do último ano
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Propostas para visibilidade
• Documentário, de aproximadamente 20’, com a narrativa “panorâmica sobre 

a campanha” sob a perspectiva de Miss Noel, enfermeira chefe do PEV, dando 
ênfase no Departamento do Nord Ouest Haiti 

• Objetivo: participar de prêmios e festivais
• Públicos-Alvo: Vigilância Epidemiológica do Haiti (MSPP), PEV, ONGs, MS e 

da Fiocruz
• Video-clipe, de 5 a 10 minutos, sobre a Cooperação Tripartite na campanha de 

vacinação 2012 
• Objetivo: divulgar a Cooperação Tripartite na campanha de Nacional de Vaci-

nação do Haiti 
• Públicos-Alvo: Sociedade de um modo geral, aberto ao interesse público. 

Propõe-se ainda, para o fortalecimento da estratégia de visibilidade
1) Nova remessa de balões (25 mil unidades) 
2) Fornecimento de uniforme e materiais de suporte (com a logomarca da Coope-

ração) para a equipe PEV-Haiti, que atua em campo
• Público-Alvo: Sociedade Haitiana e Parceiros que trabalham no Haiti
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Propostas do Brasil para marca e logo do Projeto Tripartite Brasil-Cuba-
Haiti

A marca de uma cooperação tripartite, Brasil, Cuba, Haiti foi um desafio: desen-
volver um visual que representasse a união dos três países para um objetivo comum.

O primeiro conceito era criar uma marca alegre, otimista, mas expressando a serie-
dade do projeto.

As formas triangulares representam a junção em conjunto. Se você tirar um parte, a 
marca se desfaz, mostra que todos têm o mesmo peso, uma união de todos para todos, 
independentemente do país.

Juntamente gerar as formas elementos representativos, tais como:
• Para formar uma estrela, representando Cuba
• Molinete, que é o objetivo do trabalho em grupo para gerar uma «energia nova» 

para o Haiti.
• Forma da flor, que representa a vida e o desenvolvimento sustentável.
• Círculo, caminho processo,... conceitos são também na marca visual.
Nós usamos cores nas bandeiras dos três países. Além disso, a criação foi inspirada 

na cultura haitiana, onde um de seus principais meios de transporte, o Tap Tap, é pin-
tado com cores vivas e contrastantes.
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Logo elaborada por artista haitiano escolhido entre as artes apresentadas (logo 
elaborada pelo ICICT e a logo do artista haitiano),durante a XI Reunião do Comitê 
Gestor Tripartite. 

A logo sofrerá pequenas modificações na parte escrita e deverá ter como texto 
somente Cooperação em Saúde.

4.9 Grupo de Trabalho de Formação de Recursos Humanos

O Grupo de Trabalho de Formação de Recursos Humanos apresentou relato sobre 
as atividades relacionadas ao desenvolvimento do Plano de Trabalho após a X Reunião 
do Comitê Gestor Tripartite. 
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Formação em saúde 
• 2010 à 2014

COURS BOURSE DURéE VALEUR TOTAL

ASCP 1.050 12 mois U$ 200 U$ 2.520.000

ASA 420 12 mois U$ 200 U$ 1.008.000

AEP 550 18 mois U$ 200 U$ 1.980.000

U$ 5.508.000

Segunda formação de agentes comunitários de saúde polivalentes 
(ASCP)

Seleção dos ASCP
• Aquin – 60
• Paillant – 20
• Gonaives – 60
• Carrefour – 65

A Apresentação 
de Clarice Ferraz 

do Grupo de 
Trabalho de 

Formação na 
XI Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite
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• Bon Repos – 60
• Beudet – 60
• 325 ASCP

Material 
instrucional 
editado para 
a formação 
dos Agentes 
Comunitários 
de Saúde 
Polivalentes 
(caderno do 
aluno, do 
professor

Cerimônia da 
aula inaugural 
pela Ministra da 
Saúde do Haiti 
(MSPP)

Aula inaugural da segunda turma de formação de ASCP
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Supervisão pedagógica do Curso de ASCP
• Seleção dos supervisores:

 – haitianos
 – cubanos
 – brasileiros

• Primeira Oficina de Trabalho – Mai/2012 – Desenvolvimento de Orientação 
para a supervisão

• Segunda Oficina de Trabalho – 18/07/2012 – Plano para a operacionalização da 
supervisão pedagógica

Primeira etapa de formação do auxiliar de enfermagem polivalente
• Definição do nome e carga horária do curso – em julho de 2012.
• 1.200 horas – 800 horas teoria/prática e 400 horas de supervisão – Duração de 

14 meses
• Planejamento de seminário de validação final para a operacionalização da for-

mação de professores e técnicos multiplicadores – 20 de julho de 2012
• Previsão do início da formação – em outubro de 2012
• Prática em campo – Serviços de Saúde Comunitária, hospital e urgência

Agente de saúde ambiental
• Contexto:

 – Reunião 10 de junho de 2012 – A decisão da direção do MSPP: O Curso de 
Oficial Sanitário (1.200 horas) responsabilidade Tulane University, Agente 
de Saúde Ambiental (480 horas) Grupo de Formação Tripartite.

 – Workshop para a harmonização dos currículos do Curso de Agente de Saú-
de Ambiental – Junho/Brasil.

 – Oficina para adequação do currículo do curso de Agente de Saúde Ambien-
tal de acordo com a realidade haitiana. Presença de representantes do MSPP 
-18/07/2012.

 – Oficina de trabalho para finalizar o currículo – 27 a 31 de agosto
 – 480 horas – 360hs teórico/prático e 120 horas de prática no campo – Dura-

ção de 5 meses.
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MODULES UNITéS D’APPENTISSAGE (UA) CARGA HORÁRIA

Module I
Formation Initiale

a) Systèmes de Santé;
b) Processus santé-maladie;
c) Éthique, relations interpersonnelles et 

interprofessionnelles.

80 heures

Module II
Notions de base, actions et procédures des 
Agents Sanitaires dans l‘attention primaire 
en santé

a) Connaissance de la microbiologie;
b) Épidémiologie et de biostatistique;
c) Surveillance épidémiologique;
d) Surveillance sanitaire;
e) Mesures de contrôle vectorielles et 

zoonoses;
f) Contrôle de vecteurs, rongeurs et autres 

animaux lies a la santé collective;
g) Surveillance Environnementale;
h) Activités de Surveillance Sanitaire;
i) Planification d’actions de surveillance 

épidémiologique, sanitaire et 
environnementale.

300 heures

Module III
Processus de travail de l’Agent Sanitaire: la 
Promotion de la Santé et la Prévention de 
risques et problèmes de santé

a) Le travail de l’Agent Sanitaire pour la 
formation de politiques publiques saines 
et la création milieux favorables.

100 heures

Charge horaire totale 480 heures

Resumo da prática do Agente de Saúde Ambiental
• Intervenção para o controle da água potável, boas práticas de fonte, captura, 

transporte, tratamento, distribuição de água
• Medidas para a prevenção da contaminação e controle de parâmetros ambien-

tais
• As medidas individuais e coletivas para controle de doenças transmitidas pela 

água 

Intervenção para drenar águas residuais
• Captura, transporte, tratamento e destino
• Técnica para o encanamento solucionar os problemas de emergência
• Medidas de controle individual e coletivo dos riscos para a saúde

Intervenção para o controle de resíduos sólidos
• Técnicas de seleção: tipos, classificação, coleta e destino final
• Gestão de resíduos sólidos e biológicos 
• Medidas de intervenção individual e coletivo para o controle de riscos para a 

saúde.

Intervenção para controle de alimentos
• Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos
• Protocolos de açougue e abatedouro de animais
• Medidas de intervenção individual e coletiva de controle de riscos para a saúde
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Medidas de controle vetorial e de zoonoses
• Técnicas para o controle químico e biológico de artrópodes, animais venenosos, 

hotéis e reservatórios de água, etc
• Técnicas de controle químico e biológico de zoonoses, arboviroses, ectoparasi-

toses
• Técnicas para manuseio e aplicação para controle de roedores e de desinfecção

Aplicação de protocolos do MSPP nos estabelecimentos
• Farmácia, restaurantes, mercados, açougues, padarias, hotéis, etc, de acordo 

com a legislação local

Participar na elaboração de planos de emergência para catástrofes 
naturais e epidemias

Utilizar técnicas de mobilização e grupos para desenvolver 
conhecimentos, atitudes e habilidades para a construção de ambientes 
limpos e saudáveis

Algumas dificuldades
• Formação de ASCP foi suspenso por falta de salas de aula
• Impossibilidade de utilização dos recursos para locação das salas de aula
• Pagamento regular de bolsas de estudo para estudantes e supervisores
• Impossibilidade de utilização dos recursos para comprar suprimentos para a 

manutenção de salas de aula, tais como produtos de limpeza, água, etc
• Impossibilidade de utilização dos recursos para adquirir o “kit” para os estu-

dantes e professores

5. Encaminhamentos e próximos passos

5.1 Criação do Comitê de Coordenação Executiva

Durante a XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi criado o Comitê de Coor-
denação Executiva com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das atividades 
acordadas no âmbito da reunião do Comitê Gestor. 

A composição do Comitê de Coordenação Executiva tem os seguintes represen-
tantes: pelo Brasil, Elizabeth Wartchow; por Cuba, Alejo Sagols; e pelo Haiti, Gerald 
Lerebours. 

O Comitê terá por atribuição o acompanhamento e a elaboração de Relatório Exe-
cutivo de todas as atividades dos Grupos de Trabalho entre as reuniões do Comitê 
Gestor, de forma a identificar os pontos críticos e desafios para o desenvolvimento 
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das atividades. Deverá também apresentar propostas para a solução dos problemas 
identificados ao Comitê Gestor Tripartite.

O Comitê de Coordenação Executiva deverá se reunir semanalmente, de acordo 
com a necessidade dos trabalhos, e deverá receber as informações dos Grupos de Tra-
balho para encontrar em conjunto a solução dos problemas identificados, bem como 
facilitar a retomada e o desenvolvimento dos Grupos de Trabalho que não avançaram 
no desenvolvimento dos planos de trabalho acordados durante as reuniões do Comitê 
Gestor Tripartite.

5.2 Acompanhamento e revisão das atividades dos grupos de trabalho

O representante do Brasil no Comitê Gestor Tripartite, Adail Rollo, destacou a fase 
do projeto reforçando a necessidade de articulação do projeto com outras cooperações 
e organismos internacionais para buscar sinergia, complementaridade e otimização 
de recursos. Ressaltou ainda a necessidade de desenvolvimento de ações concretas 
considerando os prazos críticos em relação ao cronograma de desenvolvimento das 
obras, aquisição de equipamentos e insumos para os Hospitais Comunitários de Refe-
rência de Bon Repos, Beudet e Carrefour, bem como para o Instituto Haitiano de 
Reabilitação e o Laboratório de Órteses e Próteses, em Bon Repos. Destacou que esse 
é um trabalho intensivo, pois envolve o acompanhamento dos aspectos das obras em 
andamento, equipamentos, recrutamento de pessoal, formação, protocolo dos servi-
ços de atenção. 

Considerando as apresentações dos Grupos de Trabalho e as discussões, realizadas 
durante a XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite, o representante haitiano no Comitê 
Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys destacou os seguintes encaminhamentos:

5.2.1 Grupo de trabalho de organização de serviços

Considerando o Plano de Funcionamento dos HCRs
• Criar subgrupo de trabalho para a discussão do tema da Atenção Primária em 

Saúde e a relação com os HCRs 
• Criar subgrupo de trabalho para os aspectos de planejamento dos recursos ma-

teriais e insumos para os HCRs e IHR

5.2.2 Grupo de trabalho de reabilitação

Considerando que há muitas indefinições para o funcionamento do Instituto Hai-
tiano de Reabilitação, o Comitê de Coordenação Executiva deverá mobilizar os demais 
parceiros do IHR (Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência do Haiti, Agência 
Brasileira de Cooperação e MSPP) para discussão e encaminhamentos necessários 
para os assuntos relativos aos salários, equipamentos, funcionamento do Instituto, etc.
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5.2.3 Grupo de trabalho de formação

Considerando os problemas identificados em relação aos aspectos logísticos (dis-
ponibilidade de salas, aquisição de material de consumo, etc.), para a retomada do 
processo de formação, o Comitê de Coordenação Executiva deverá buscar em tempo 
oportuno apresentar propostas para a solução dos problemas identificados pelo Grupo 
de Trabalho de Formação. 

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, des-
tacou que foi surpreendido pelo informe das dificuldades encontradas pelo Grupo 
de Formação, informando que alguns aspectos já estão em fase de conclusão como a 
solução para o pagamento das bolsas de estudo para a formação. 

5.2.4 Centro de ambulâncias nacional

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, desta-
cou que a apresentação feita pelo técnico haitiano é uma primeira experiência do Haiti 
para o tema da urgência e emergência e está em fase de elaboração e construção. Dessa 
forma destacou a necessidade de apoio da tripartite, por parte do Brasil e de Cuba no 
desenvolvimento do tema urgência e emergência no Haiti, considerando que o Haiti 
teve a oportunidade de conhecer os modelos do Brasil e Cuba durante as reuniões do 
Comitê Gestor Tripartite.

Durante a apresentação do técnico haitiano sobre o Centro de Ambulâncias Nacio-
nal foram apresentados os pontos críticos para o desenvolvimento do tema no Haiti e 
dessa forma, contam com o apoio da tripartite. Destacou a existência de protocolo do 
sistema de urgência e emergência do Brasil e de Cuba que poderão orientar a elabora-
ção do Protocolo haitiano para o tema.

O representante brasileiro no Comitê Gestor Tripartite, Adail Rollo, destacou que 
a parte brasileira estava convencida da necessidade de apoio ao sistema haitiano de 
urgência e emergência. Nesse sentido, informou que irá identificar os recursos para 
apoiar a estratégia haitiana para o tema, considerando as prioridades apresentadas 
pelo Haiti. Identificará a possibilidade junto ao SAMU do Brasil para os aspectos rela-
tivos aos treinamentos e protocolos utilizados. Ressaltou a necessidade de se buscar 
outras parcerias para o sistema haitiano.

5.2.5 Grupo de trabalho de saúde mental

Considerando a apresentação feita pela representante do MSPP destacando uma 
abordagem geral do tema da saúde mental, o representante haitiano no Comitê Gestor 
Tripartite, Jean Hughes Henrys, reforçou a existência de elementos que poderão ser 
trabalhados no sentido de elaboração de uma Política Nacional para Saúde Mental. 
Destacou a importância da abordagem comunitária do tema. Informou também sobre 
a falta de recursos orçamentários no MSPP para o tema. Destacou a necessidade de 
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definição dos níveis de atenção (nível comunitário e para os casos graves, atenção 
especializada). 

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental ainda não realizou reunião conforme acor-
dado pela tripartite. Nesse sentido, o Comitê de Coordenação Executiva deverá esti-
mular e propiciar o início das atividades do Grupo de Trabalho.

O representante brasileiro no Comitê Gestor Tripartite, Adail Rollo, destacou a 
possibilidade de desenvolvimento de atividades inovadoras nas regiões dos três Hos-
pitais Comunitários e informou sobre a inexistência de recursos para a reforma do 
Hospital Defilé, mas disponibilizou a possibilidade de desenvolvimento de uma planta 
arquitetônica para o componente especializado de saúde mental para o Haiti e que 
buscar parceiros para a construção seria um segundo momento.

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, infor-
mou que deverá compartilhar como Grupo de Trabalho de Saúde Mental, as experi-
ências realizadas no Haiti para o tema da saúde mental para reflexão dos dispositivos 
existentes e sobre os aspectos da reintegração das pessoas.

5.2.6 Grupo de trabalho de vigilância epidemiológica

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, des-
tacou a evolução e importância da proposta de desenvolvimento dos Espaços de Edu-
cação e Informação em Saúde (EEIS), porém destacou as dificuldades do Haiti em 
relação a documentação dos terrenos para futuros EEIS.

Destacou que o Comitê de Coordenação Executiva poderá apoiar as atividades que 
vêm sendo desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Vigilância Epidemiológica.

5.2.7 Grupo de trabalho de vacinação

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, des-
tacou a inexistência de dificuldades para o desenvolvimento da segunda etapa da 
campanha de vacinação conforme informação do Grupo de Trabalho de Vacinação 
durante a XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite.

5.2.8 Grupo de trabalho de legislação sanitária

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, infor-
mou sobre os desdobramentos das atividades relacionadas ao tema Direito Sanitário 
e da participação de 10 haitianos, incluindo dois parlamentares (um senador e um 
deputado), no curso de Direito Sanitário apoiado pela Professora Maria Celia Deldu-
que – Curso de Direito Sanitário da Fiocruz, Unidade de Brasília. Os representantes 
haitianos estão otimistas e já identificaram as necessidades prioritárias do Haiti em 
termos de legislação em saúde.
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5.2.9 Grupo de trabalho de financiamento

De acordo com o representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, a proposta é 
a realização de uma Oficina de Trabalho para avançar no tema no âmbito da tripartite 
envolvendo representantes do Brasil, Cuba e Haiti.

5.2.10 Grupo de trabalho de comunicação

De acordo com o representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, os trabalhos 
do Grupo de Trabalho de Comunicação devem seguir conforme as propostas apre-
sentadas na XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite com a novidade da definição e 
aprovação da logo e marca do Projeto de Saúde Tripartite.

6. Próximas etapas e XII Reunião do Comitê Gestor Tripartite
• Realização da I Reunião do Comitê de Coordenação Executiva em agosto de 

2012 em Porto Príncipe.
• De acordo com os representantes dos três países foi definida a data de 8 e 9 de 

novembro de 2012 para a realização da XII Reunião do Comitê Gestor Tripar-
tite.

• Previsão de realização de cerimônia de Inauguração dos Laboratórios de Les 
Cayes e Cabo Haitiano durante a realização da XII Reunião do Comitê Gestor 
Tripartite.
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7. Encerramento da XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite 
do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de 
Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância 
Epidemiológica do Haiti 

As atividades previstas na Agenda da XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite do 
Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti realizada em Porto Príncipe foram 
desenvolvidas de forma plena entre os dias 19 e 20 de julho de 2012. 

XI Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite do 
Memorando de 
Entendimento 
Brasil-Cuba-
Haiti de 
Fortalecimento 
do Sistema 
de Saúde e 
de Vigilância 
Epidemiológica 
do Haiti foi 
realizada em 
Porto Príncipe, 
entre os dias 19 
e 20 julho de 
2012.
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Inauguração do Espaço de Saúde Zilda Arns em Porto Príncipe

Brasil inaugura sede da cooperação em Porto Príncipe

Local, agora batizado de “Espaço de Saúde Zilda Arns”, abriga, desde 2010, reuni-
ões técnicas e negociações no âmbito do Projeto Haiti. A cooperação, firmada entre o 
país caribenho, Brasil e Cuba, promove a reestruturação do sistema de saúde haitiano.

Corte simbólico 
da fita de 

Inauguração do 
Espaço de Saúde 

Zilda Arns com 
a presença da 
Marie Guillen 

Raymond, 
Diretora Geral 

do MSPP; 
José Luis 

Machado Costa, 
Embaixador do 
Brasil no Haiti; 

Alberto Kleiman, 
Assessor 

Internacional 
do Ministério 

da Saúde, 
Alejo Sagols, 

representante de 
Cuba no Comitê 
Gestor Tripartite; 

e Nelson Arns
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O Ministério da Saúde inaugurou, a sede oficial das atividades técnicas e negocia-
ções do Projeto Haiti, cooperação firmada entre os governos do Brasil, de Cuba e do 
Haiti para fortalecer o sistema de saúde haitiano, abalado pelo terremoto que atingiu 
o país caribenho em 2010. O local recebeu o nome “Espaço de Saúde Zilda Arns” em 
homenagem à médica pediatra e sanitarista brasileira que morreu no Haiti durante 
o desastre. Zilda Arns Neumann se dedicou a diversas causas humanitárias voltadas 
para a saúde da mulher e da criança, dentro e fora do Brasil.

Estavam presentes na solenidade autoridades dos governos haitiano e cubano, além 
de familiar da Dra. Zilda Arns e representantes da Pastoral da Criança, organismo 
fundado pela médica em 1983, que dá assistência a gestantes e crianças em todos os 
estados brasileiros e em países como Paraguai, Colômbia, Guiné Bissau, Haiti entre 
outros. A organização conta com mais de 228 mil voluntários capacitados.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca o importante papel que Zilda 
Arns desempenhou no âmbito da saúde da criança, dentro e fora do país. “A inaugu-
ração desse espaço de saúde é uma homenagem e um reconhecimento da importância 
e relevância das atividades desenvolvidas no campo da saúde no Haiti pela Dra. Zilda 
Arns”, declara.

Será realizada, ainda, em Porto Príncipe, a XI Reunião do Comitê Gestor do Pro-
jeto Haiti, instância máxima para a tomada de decisão sobre a execução das atividades 
acordadas entre os três países, tendo como referência o Memorando de Entendimento 
assinado pelos governos do Brasil, Cuba e Haiti. O objetivo é definir novas metas de 
curto e médio prazo, além de fazer um balanço do que foi realizado pela cooperação 
nos últimos meses.

Nelson Arns, 
filho da Dra. 
Zilda Arns, 
participou da 
cerimônia de 
inauguração do 
Espaço de Saúde 
Zilda Arns, em 
Porto Príncipe, 
Haiti
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O PROJETO – Firmado em 2010 entre os governos do Brasil, de Cuba e do Haiti, 
o acordo tem como objetivo fortalecer a autoridade sanitária haitiana e reestruturar 
o sistema de assistência à saúde e de vigilância epidemiológica do país caribenho. No 
Brasil, participam da ação o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), e as universidades federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (UFRGS 
e UFSC). O auxílio brasileiro ao Haiti utiliza recursos extraordinários do Ministério 
da Saúde, aprovados pelo Congresso Nacional em 2010, conforme a Lei 12.239, para 
operações de assistência especial no exterior e assistência humanitária ao Haiti em 
iniciativas voltadas para a saúde.

Pelo projeto, já foram reformados e reconstruídos dois laboratórios especializados 
em vigilância epidemiológica, que estão sendo equipados e estarão em funcionamento 
nos próximos meses. Além disso, serão construídos também três hospitais de referên-
cia – que vão atuar de forma articulada com a rede de Atenção Primária do país –, e 
um centro de assistência à pessoa com deficiência (tema relevante no âmbito da saúde 
pública do Haiti após o desastre que atingiu o país em 2010).

A cooperação vem, ainda, apoiando o Programa Ampliado de Vacinação do Haiti, 
e que promoveu a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, a Rubéola e 
a Poliomielite realizada esse ano. O Ministério da Saúde já doou ao programa de imu-
nização haitiano 8,7 milhões doses de vacina. 

Especificamente em relação ao apoio à primeira fase da campanha de vacinação, 
realizada de 21 de abril a 5 de maio, o Brasil contribuiu com 11% do recurso total uti-
lizado – doou as três milhões de doses da vacina oral contra a poliomielite, disponibi-
lizou 15 veículos com motorista e combustível, e enviou enfermeiros com experiência 
em áreas de difícil acesso. A segunda fase da campanha de vacinação será realizada em 
setembro desse ano e contará com o mesmo apoio dado pelo Ministério da Saúde do 
Brasil na primeira fase.

FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS – O Projeto Haiti realiza, ainda, 
a formação de recursos humanos para atuação em diversas áreas da saúde – agentes 
comunitários de saúde polivalentes, auxiliares de enfermagem e agentes sanitários. 

O projeto já formou 58 agentes comunitários de saúde. Em junho desse ano, seis 
novas turmas foram abertas e, juntas, vão formar 180 novos profissionais, que vão 
atuar nas regiões de Carrefour, Bon Repos e Beudet, região metropolitana de Porto 
Príncipe, capital do Haiti. 

Em parceria com Cuba e Haiti, o Brasil desenvolveu o currículo dos cursos e rea-
lizou treinamentos para a formação de professores. O Ministério da Saúde também 
participou do processo de locação de salas, implantação de uma secretaria escolar e 
aquisição de equipamentos, computadores e na produção editorial de materiais didá-
ticos para as aulas. 

A meta é formar em torno de mil agentes comunitários até o fim do projeto para 
atingir as demais regiões do país.
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XII Reunião do Comitê Gestor do 
Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
Porto Príncipe, 8 e 9 de novembro de 2012

Entrega dos veículos para as atividades de vigilância epidemiológica de doenças preveníveis por vacinação 
no Laboratório Nacional de Saúde Pública do Haiti – atividade da Cooperação Tripartite Brasil-Cuba-Haiti 
de Fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti. Em 9.11.12 – Porto Príncipe – Haiti
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1. Apresentação

O presente relatório apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas entre os 
dias 8 e 9 de novembro de 2012, durante a XII Reunião do Comitê Gestor Tripartite 
do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti realizada em Porto Príncipe.

Representou o governo brasileiro o Dr. Alberto Kleiman, Assessor Especial do 
Ministro – Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, suplente no Comitê 
Gestor Tripartite. A delegação brasileira contou com a participação de técnicos do 
Ministério da Saúde, representando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional, 
Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, e também de técnicos dos convênios da 
Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

A reunião foi realizada para acompanhar as atividades acordadas na XI Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite, realizada em 19 e 20 de julho de 2012, bem como para ava-
liar o grau de cumprimento dos compromissos assumidos pelos Grupos de Trabalho e 
acompanhados pelo Comitê de Coordenação Executiva criado no âmbito do Comitê 
Gestor Tripartite na referida reunião.

No âmbito da assistência foi apresentado novo cronograma para a Construção dos 
Hospitais Comunitários de Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet e Carrefour, do 
Instituto Haitiano de Reabilitação e de Órteses e Próteses, bem como foi informado 
sobre a finalização da reforma dos Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo 
Haitiano, prontos para inauguração até o final de novembro de 2012.

Outro ponto de destaque foi a adoção de uma nova sistemática para apresentação 
das atividades desenvolvidas e acompanhadas pelos Grupos de Trabalho. As ativida-
des passaram a ser acompanhadas pelo Comitê de Coordenação Executiva, criado na 
reunião anterior do Comitê Gestor Tripartite, que se responsabilizou em sistematizar 
e sintetizar as atividades, apresentando os desafios e oportunidades para alcançar as 
metas acordadas no âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

A retomada do processo de formação de recursos humanos, inserido na perspec-
tiva de apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti, também foi outro 
ponto discutido durante a reunião, considerando a contratação da Viva-Rio, pela 
UFSC, para a logística de salas para a formação dos Agentes comunitários de Saúde 
Polivalentes e Auxiliares de Enfermagem Polivalentes.

Cabe destacar finalmente, como parte das atividades programadas pelo Comitê 
Gestor Tripartite, a cerimônia de entrega de 11 veículos e a diplomação de epidemio-
logistas selecionados e entrega de equipamentos (notebooks, impressoras e insumos) 
para as atividades da força-tarefa para a vigilância epidemiológica de doenças preve-
níveis por vacinação. 
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2. Agenda de Trabalho desenvolvida durante a XII Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite

Para aperfeiçoar o processo de encaminhamento dos temas na XII Reunião do 
Comitê Gestor ocorreram reuniões preparatórias em Brasília, no dia 24 de outubro de 
2012 e em Porto Príncipe, no dia 7 de novembro de 2012.

Reunião 
preparatória 

com Assessor 
da Ministra 

da Saúde Guy 
Leveille para 

discussão sobre 
o levantamento 

de pontos 
fundamentais 
relacionados 

ao processo de 
execução das 
atividades do 

Projeto Tripartite
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Estes foram os pontos discutidos com o Assessor da Ministra, Guy Leveille e apre-
sentados na XII Reunião Tripartite. Esses pontos foram encaminhados formalmente 
pelo Embaixador do Brasil no Haiti à Ministra da Saúde do Haiti, Dra. Florence D. 
Guillaume.

As reuniões preparatórias foram intensas e contaram com a participação de técni-
cos brasileiros para os temas em questão, na busca de harmonização e consenso em 
relação a cada tema. Os temas serão abordados com o desenvolvimento do presente 
relatório. 

A XII Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-
-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti 
Porto Príncipe – Haiti foi realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2012, iniciando-se 
com o Relato do representante do Haiti, Gerald Lerebours, representando o Comitê de 
Coordenação Executiva sobre o andamento das atividades e compromissos assumidos 
na última reunião, em julho de 2012.

2.1 Agenda da XII Reunião do Comitê Gestor 

• Local: Porto Príncipe – Haiti, 8 e 9 de novembro de 2012 

prOGrama

Quinta-feira, 08 de novembro de 2012
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura

 – Boas vindas – autoridades e representantes das delegações Brasil- Cuba- 
Haiti

 – Leitura e aprovação da agenda da reunião
• 10h00: Relato e comentários das Atividades realizadas desde última Tripartite – 

Representante do Haiti no Comitê de Coordenação Executiva
• 13h00: Almoço
• 14h00: Seguimento do Relato e comentários das atividades realizadas desde a 

última Tripartite – Representante do Haiti no Comitê de Coordenação Execu-
tiva

• 15h00: Discussão e encaminhamentos do grupo
• 16h00: Principais desafios para o próximo trimestre 
• 16h30: Próximos Passos – Data e local da próxima reunião
• 17h00: Encerramento

Sexta-feira, 09 de novembro de 2012 – Laboratório Nacional de Saúde Pública- 
Delmas,33/Sala de Situação 
• 08h30: Chegada dos participantes
• 09h00: Abertura
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 – Cerimônia de entrega dos certificados aos epidemiologistas selecionados 
para a Força-Tarefa do Projeto de Fortalecimento da Vigilância Epidemioló-
gica das Doenças preveníveis por vacinação.

 – Entrega dos veículos a serem utilizados para o Projeto de Fortalecimento da 
Vigilância Epidemiológica das Doenças preveníveis por vacinação. 

• 12h00: Encerramento – Almoço

A XII Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Bra-
sil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemioló-
gica do Haiti contou com a presença do Embaixador brasileiro no Haiti, Jose Luís 
Machado Costa.
A abertura dos trabalhos foi feita pelo representante haitiano no Comitê Gestor.

XII Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite do 
Memorando de 

Entendimento 
Brasil-Cuba-

Haiti de 
Fortalecimento 

do Sistema 
de Saúde e 

de Vigilância 
Epidemiológica 

do Haiti foi 
realizada em 

Porto Príncipe, 
entre os dias 8 e 
9 de novembro 

de 2012
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3. Informe do Comitê de Coordenação Executiva sobre o 
andamento das atividades dos Grupos de Trabalho

A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas e os encaminhamentos 
propostos pela XII Reunião do Comitê Gestor do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti para o fortalecimento do Sistema de Saúde Haitiano e Vigilância 
Epidemiológica, realizada entre os dias 8 e 9 de novembro de 2012, em Porto Príncipe, 
Haiti.

Durante a XI Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi criado o Comitê de Coor-
denação Executiva com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das atividades 
acordadas no âmbito da reunião do Comitê Gestor. Compõem o Comitê de Coor-
denação Executiva os seguintes representantes: pelo Brasil, Elizabeth Wartchow por 
Cuba, Alejo Sagol; e pelo Haiti, Gerald Lerebours. 

O Comitê acompanhou, elaborou e apresentou um Relatório Executivo de todas 
as atividades dos Grupos de Trabalho de agosto a novembro de 2012, e identificou os 
pontos críticos e desafios para o desenvolvimento das atividades acordadas no âmbito 
do Comitê Gestor Tripartite.

O Comitê de Coordenação Executiva vem se reunindo periodicamente, de acordo 
com a necessidade dos trabalhos, devendo receber as informações dos Grupos de Tra-
balho para encontrar em conjunto a solução dos problemas identificados.

3.1 Acompanhamento e revisão das atividades dos grupos de trabalho

• Relatório Executivo de todas as atividades dos Grupos de Trabalho de agosto 
a novembro de 2012.

Relatório das atividades
3) O Comitê executivo
4) A coordenção da direção geral 
5) As reuniões dos grupos
6) Os grupos

f) Organização dos serviços
g) Formação
h) Epidemiologia
i) Laboratórios
j) Comunicação
k) Saúde Mental 
l) Financiamento
m) PEV
n) Reabilitação
o) Legislação sanitária
p) Recursos humanos
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O comitê executivo
• Criado na XI reunião do Comitê Gestor Tripartite
• Formado com os representantes do:

 – Brasil
 – Cuba
 – Haiti
 – Com apoio técnico da OPS/OMS e representação da Embaixada do Brasil 

no Haiti 
• O Comitê se reuniu a cada 15 dias no Espaço Zilda Arns no Edifício Hexagone.

a coordenação da direção geral
• A direção geral do MSPP decidiu reunir com os coordenadores dos grupos téc-

nicos periodicamente para acompanhamento e tomada de decisões.
• Duas reuniões foram organizadas.

as reuniões dos grupos
• Houve tentativa para a realização de reuniões com todos os grupos. Porém não 

houve quórum para o tema da Saúde Mental, portanto nenhuma reunião ocor-
reu nesse período. O grupo de Financiamento e Proteção Social também não 
produziu nenhum relatório e somente realizou uma reunião.

Organização dos serviços de saúde
• Atividades 

 – O grupo realizou um total de 12 reuniões. Considerando que o tema não 
tinha avançado após a reunião da tripartite de julho o grupo desenvolveu 
uma agenda reuniões para desenvolver o tema na segunda e quarta terça-
-feira de cada mês.

atividades previstas para o período
• Elaboração de um plano detalhado de atividades cobrindo o período de setem-

bro a novembro de 2012.
• Revisão do modelo de organização dos serviços de saúde 
• Diagnóstico da situação dos serviços de saúde na Comuna de Carrefour e Cul 

de sac Frontières 
• Demarcação da estimativa da população da área de serviço duas áreas progra-

máticas
• Plano de distribuição dos recursos comunitários duas áreas programáticas 
• Finalização da lista de materiais e equipamentos para os três Hospitais Comu-

nitários de Referência 
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atividades previstas e realizadas
• Elaboração de um plano detalhado de atividades cobrindo o período de setem-

bro a novembro de 2012 
• Plano detalhado, devidamente elaborado e validados pelo grupo 
• Proposta de revisão para o modelo organizacional elaborado e validação 
• Diagnóstico da situação dos serviços de saúde na Comuna de Carrefour e Cul 

de sac Frontières 
• Organização de uma oficina de 2 dias para a produção de um Guia de Diagnós-

tico Comunitário 
• Finalização do Guia de Diagnóstico Comunitário 

atividades previstas não realizadas
• Diagnóstico da situação dos serviços de saúde na Comuna de Carrefour e Cul 

de sac Frontières 
 – A formação de entrevistadores para as atividades de campo ainda não ini-

ciada porque as formalidades administrativas ainda não foram concluídas. 
• Demarcação da estimativa da população da área de serviço – duas áreas pro-

gramáticas 
 – Este trabalho deve ser realizado durante desenvolvimento da fase do diag-

nóstico comunitário 
• Plano de distribuição de recursos comunitários nas áreas programáticas 

 – Este trabalho deve ser realizado durante desenvolvimento da fase do diag-
nóstico comunitário 

• Finalização da lista de materiais e equipamentos para os três Hospitais Comu-
nitários de Referência 

 – Organização de uma sessão de trabalho com um especialista da UNOPS
 – Lista não finalizada 

dificuldades
• Procedimentos administrativos para a aprovação dos orçamento 
• Conflitos de calendários, levando ao cancelamento de reuniões convocadas pe-

los Comitê de Coordenação executiva 
• Participação de diferentes técnicos com diferentes conhecimentos sobre o pro-

cesso de discussão dos temas levando a um atraso nas discussões e nos traba-
lhos já iniciados

• Não existe um diagnóstico das Instituições de saúde de Carrefour

formação
• A proposição inicial de formação para 2012/2013 
• 1000 Agentes Comunitários de Saúde Polivalente 
• 500 Auxiliares/Tecnicos de enfermagem 
• 240 Oficiais sanitários
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• O Grupo de Formação se reuniu 13 vezes durante o período de agosto a outubro

3.2 Resultados e dificuldades principais 

formação de aCsp 
• Estão atualmente em formação 186 ACP, 66 em Carrefour, 60 em Bon Repos e 

60 em Aquin, e 230 previstos para depois de abril de 2012. 
• Foi constatado em Bon Repos que os estudantes não atendem aos critérios de 

seleção em relação à idade prevista. Os horários também não são cumpridos 
pelos participantes do curso (chegam tarde e saem mais cedo que o horário 
previsto).

• Em Bon Repos há somente 3 instituições de saúde e isto dificulta a realização 
de atividades práticas.

• Os 58 ACP de Carrefour continuam a trabalhar
• PRISMA (Um projeto canadense) irá formar 40 de 60 ACP previstos para Arti-

bonite. O restante será formado pelo Projeto Tripartite. 
• Houve várias reuniões com INITIATIVE KORE FANMI, do Banco Mundial 

para a formação dos Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes. Não se sabe 
ainda qual será o currículo que esta formação seguirá

auxiliares de enfermagem polivalentes
• O currículo revisado e corrigido pelos 3 países foi validado em outubro de 2012 
• Foram definidos os critérios de seleção dos estudantes 
• Está previsto o começo de formação de 80 estudantes em novembro 
• O grupo elaborou os critérios de seleção dos professores para a formação 
• Os professores não foram contratos considerando a definição e consenso em 

relação aos salários 

Oficiais sanitários/agentes de saúde ambiental
• Durante reunião do grupo de formação com a participação de assessor do gabi-

nete da Ministra e de representante do MSPP para tratar do tema da formação 
de oficiais sanitários foi decidido que a Universidade de Tulane formará os Ofi-
ciais Sanitários e o Projeto Tripartite formará os Agentes de Saúde Ambiental 

• Uma proposta de currículo foi elaborada durante reunião que foi realizada no 
Brasil e Haiti 

• O programa revisado e corrigido pelos 3 países foi apresentado em 18 de outu-
bro para validação com uma grande participação do MSPP

• Durante a apresentação do programa, houve outros questionamentos pelos re-
presentantes do MSPP e da Universidade de Tulane, onde foram destacados 
desacordos com a proposta de formação técnica. Nesse sentido foi relatado que 
a Universidade de Tulane formará Oficiais Sanitários que desenvolverão pro-
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gramas de estudos que se sobrepõem e desta forma tal formação não seria ne-
cessária, isso já havia sido aprovado em reunião anterior

pagamento de bolsa aos estudantes técnicos em eletromedicina
• Esses estudantes receberam somente 6 meses de bolsa de estudo. Há um atraso 

no pagamento das referidas bolsas de estudo. 
• Os mecanismos de pagamento do MSPP não ficaram claros e estabelecidos 

Conclusões
• Há um atraso na formação dos ACSP 
• Necessidade de reavaliar o processo de formação e a questão do conteúdo de 

formação. 

epidemiologia

 ▷ Objetivos
 – Implantar um Espaço de Educação e Informação em Saúde (EEIS) nas Dire-

ções Departamentais 
 – Fortalecer a vigilância epidemiológica de doenças preveníveis por vacinação 

implantação dos eeis
• Formar profissionais nos departamentos em Vigilância Epidemiológica: res-

ponsáveis por programas, estatísticos, epidemiologistas, técnicos em monitora-
mento e avaliação/informática 

• Desenvolver um espaço físico ao nível de cada direção departamental para edu-
cação e informação em saúde 

3.3 Atividades realizadas

primeiro módulo de formação
• 9 a 13 de julho de 2012 no hotel Montana: oficina de formação para 4 Departa-

mentos (Ouest, Centre, Artibonite, Sud-est)
• 12 a 14 de setembro de 2012 em Moulin sur Mer: oficina de formação para 6 

Departamentos sanitários (GA, SUD, Nord, Nord-est, Nippes, Nord-ouest)

segundo módulo de formação
• 17 a 21 de setembro de 2012 em Moulin sur Mer: oficina de formação para 10 

Departamentos sanitários

fortalecimento do controle de doenças pelo pev
• Seleção e formação de recursos humanos 
• Aquisição de material e equipamentos para os trabalhos de campo 
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• Sensibilização dos responsáveis departamentais 

atividades realizadas
• Formação de 24 profissionais de saúde em Vigilância Epidemiológica de doen-

ças preveníveis por vacinação 
• Seleção de 13 candidatos 
• Reunião de sensibilização de gestores das Direções Departamentais sanitárias 

no Ritz Kinam II (em 17 de setembro de 2012) 
• Aquisição de notebooks, impressoras e telefones celulares
• Aquisição de 13 veículos Toyota para as atividades de campo
• Reunião com os epidemiologistas departamentais no Hotel Montana (5 e 6 de 

setembro de 2012) 
• Reunião com DINEPA
• Reunião para estabelecer as diretrizes nacionais para o tratamento da malária 
• Programa national de controle da malária (PNCM) realizado em 09/04/2012 
• Luta antivetorial para o controle da malária em 2020

perspectivas
• Diplomação de epidemiologistas assistentes (09 de novembro de 2012)
• Início das atividades dos epidemiologistas assistentes (de 12 a 16 novembro)
• Próximos módulos de formação (módulos II e III): segunda e terceira semana 

de janeiro de 2013
• Construção dos EEIS: Gonaïves, Hinche, Port-au-Prince.

laboratórios

 ▷ Introdução

O LNSP tem como missão: 
• Garantir a formação de tecnologistas 
• Trabalhar para implantação da rede nacional de laboratórios para um melhor 

diagnóstico biológico e etiológico 
• Participar com a DELR nas atividades de Pesquisa, Vigilância Epidemiológica 

e de Alerta precoce 
O Projeto Tripartite representa um grande avanço para o desenvolvimento de um 

plano de fortalecimento para as atividades de Vigilância Epidemiológica e do Labo-
ratório Nacional de Saúde Pública. Os objetivos desse projeto são apoiar o Sistema 
de Vigilância Epidemiológica nos aspectos relacionados aos diagnósticos biológicos 
e etiológicos.

As principais atividades cobrem 3 campos de missão do LNSP a serem desenvolvi-
dos para atender seus objetivos:
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• Desenvolver tecnicamente os laboratórios dos Hospitais Departamentais para 
confirmação biológica e sua importância para a Vigilância Epidemiológica

• Dotação de recursos humanos qualificados
• Assistência técnica do LNSP em certos campos como a microbiologia e a ento-

mologia médica.
• Fortalecimento da competência técnica para os quadros do LNSP em pesquisa.
• Formação de profissionais haitianos em epidemiologia, bacteriologia, micolo-

gia, virologia, parasitologia e entomologia.
• Realização do controle de qualidade 
• Implantação de dois laboratórios regionais de saúde pública (Grand Sud/Grand 

Nord)

resultados obtidos 
• Formação

1) Linha de cooperação:
 – Identificação dos campos de formação 
 – Entomologia/Insectarium
 – Cursos técnicos (parasitologia, virologia, microbiologia, bacteriologia) 
 – Especialização em TB
 – Especialização em doenças transmissíveis 
 – Especialização em AIDS
 – Formação em Dengue
 – Vigilância ambiental 
 – Elaboração de currículo dos cursos 
 – Definição dos critérios de seleção dos candidatos 
 – Fixação de categorias e número de participantes 

• Realizações
 – Os currículos do cursos disponíveis já foram elaborados
 – Os candidatos foram selecionados segundo critérios estabelecidos
 – Os cursos foram iniciados em março de 2012 sendo um grupo de 4 par-

ticipantes, em agosto outro grupo de 2 tecnologistas departamentais. Os 
chefes de serviços participaram da sessão de formação com duração de 
2 semanas

 – Apresentação no LNSP de uma conferência sobre virologia pelo chefe do 
laboratório de virologia do Brasil

 – Outras necessidades de formação de profissionais haitianos estão em es-
tudo

2) Rede Nacional de Laboratórios de diagnóstico biológico e etiológico 
 – Um plano estratégico da RNL foi elaborado pelo LNSP e seus parceiros. 

No âmbito do plano estratégico, as linhas de cooperação com o Projeto 
Tripartite são as seguintes:
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 – Desenvolver tecnicamente os hospitais departamentais para a confirma-
ção biológica e etiológica do diagnóstico clínico

 – Fortalecimento das equipes de vigilância epidemiológica das Direções 
Departamentais

 – Definição da lista de equipamentos, de materiais e de insumos para os 
laboratórios dos diferentes níveis

 – Revisão de normas e procedimentos de diagnóstico biológico
 – Desenvolvimento do controle de qualidade
 – Implantação de 2 laboratórios departamentais

• Realizações
 – O plano operacional já terminado
 – Lista de equipamentos/materiais e insumos para os laboratórios de dife-

rentes níveis foi estabelecida e disponibilizada
 – As normas e procedimentos de diagnóstico biológico foram atualizadas 

e difundidas 
 – Os locais dos 2 laboratórios departamentais foram completamente refor-

mados e a instalação dos equipamentos foram concluídas. Está previsto 
que até o final de 2012 os laboratórios estejam em condições de funcio-
namento. 

3) Participação na Pesquisa, Vigilância Epidemiológica e Alerta Precoce 
• Propostas para a cooperação tripartite:

 – Fortalecimento da competência para o quadro de técnicos do LNSP 
em pesquisa 

 – Formação de profissionais haitianos em epidemiologia 
• Realizações 

 – Foi realizada a formação em gestão de laboratórios para 2 epidemio-
logistas departamentais 

 – Participação de epidemiologistas para o funcionamento de salas de 
situação que serão implantadas em 4 departamentos (Ouest, Artibo-
nite, Centre et Sud-est) e curso da primeira fase e de 6 outros depar-
tamentos na segunda fase 

 – Integração efetiva no âmbito do LNSP de equipe multidisciplinar de 
pesquisa 

 – Organização de uma sessão de formação básica em epidemiologia 
para técnicos do nível central e departamental 

perspectivas
• A formação prática em epidemiologia, bacteriologia, virologia, parasitologia, 

entomologia e outros campos poderão fortalecer as capacidades e competências 
dos profissionais do nível central e departamental.
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• O funcionamento dos 2 laboratórios departamentais permitirá a desconcentra-
ção das atividades de análise que atualmente são desenvolvidas pelo Laborató-
rio Nacional de referência.

• A implantação do insectarium, do laboratório de vigilância ambiental, do la-
boratório de controle de qualidade de água de beber e do laboratório de do-
enças transmissíveis pelos alimentos são também elementos importantes para 
o fortalecimento das capacidades do LNSP no momento em negociação com 
os parceiros, o que poderá também fortalecer e melhorar o campo da pesquisa 
nesses campos.

Comunicação 
1) Oficina de sensibilização para Rádios Comunitárias 

 – A atividade foi realizada de 1 a 14 de agosto de 2012 no Centro de Formação 
Emmaüs em Hinche com a participação da equipe de comunicação da Fio-
cruz e a participação da rede de rádios comunitárias

 – Participaram da oficina de trabalho 20 técnicos de rádios comunitárias. Os 
técnicos produziram diferentes tipos de formatos para as rádios 

 – A partir da oficina foram identificados pontos fortes e pontos que deverão 
ser desenvolvidos

• Pontos fortes
 – O ambiente foi favorável ao desenvolvimento da oficina
 – Os participantes mostraram-se dispostos a participarem das atividades pre-

vistas 
 – O conteúdo da oficina foi apropriado 
 – A moderadora da oficina apresentou grande domínio do tema em desenvol-

vimento 
• Pontos a desenvolver

 – A comunicação entre a Cooperação e o MSPP 
 – Dificuldade logística 

• Próximas etapas
 – Reunião nos próximos meses com as rádios 
 – Reunião com os responsáveis pelas direções sanitárias dos departamentos 
 – SAKS servirá como intermediário entre o MSPP/Rádio Comunitária para 

coordenar as decisões a serem tomadas.
• Observações

 – As unidades móveis encontram-se na DPSPE
 – Os equipamentos para o fortalecimento do Serviço de Comunicação não 

foram entregues
 – As atividades planejadas e não realizadas em 2012 serão relatadas para o ano 

de 2013
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saúde mental
• As dificuldades de ter os representantes dos três países não permitiram avançar 

no tema da saúde mental. Mesmo assim foram identificadas oportunidades de 
cooperação para o tema considerando:

• Formação de Agentes Comunitários Polivalentes e de pessoal para os três Hos-
pitais Comunitários de Referência que serão construídos 

• A preparação da equipe de Beudet para um treinamento especial considerando 
a vizinhança com o Hospital de Defilè 

• Possibilidade de melhoria das condições de Beudet 
• Sensibilização

Cabe destacar que deverá ocorrer uma maior reflexão sobre o modelo que pretende 
estabelecer para Beudet (Hospital de Defilè)

financiamento e proteção social 

 ▷ O grupo se reuniu, mas apresentou relatório.

pev
• O componente de vacinação do Projeto Tripartite comporta quatro eixos: 
• Doação de vacinas
• Fortalecimento da logística e da cadeia de frio
• Fortalecimento da vigilância epidemiológica 
• Apoio a comunicação e mobilização social 
1) Doação de vacinas:

 – Para o exercício de 2011-2012, todas as vacinas tradicionais do PEV, exce-
to de RR, são fornecidas pelo governo brasileiro no âmbito da cooperação 
tripartite. O último estoque de vacina fornecido chegou ao Haiti em 19 de 
abril, 60.000 flaconetes de vacina de pólio, a razão de 25 doses por flaconete.

2) Fortalecimento da logística e da cadeia de frio:
 – Para fortalecer a cadeia de frio, o projeto tripartite apoiará o PEV no nível 

intermediário e periférico
 – No nível intermediário, inicialmente, era reabilitar e equipar 29 depósitos de 

armazenamento de vacinas que são distribuídas por todo o território nacio-
nal e servem como pontos de distribuição para as instituições. No entanto, 
uma reavaliação do sistema de distribuição de vacina ajudou a reduzir o 
número de depósitos intermediários para 17 com 12 do CDAI com o projeto 
de construção e coordenação pelo DPMT

 – Finalmente, o projeto tripartite deverá assumir a reforma (após avaliação da 
coordenação brasileira do Projeto) de 5 depósitos restantes localizado nos 
seguintes municípios: Croix-des-Bouquets, Pestel, Jean Rabel, Thiotte, La 
Gonâve. Mas, o projeto deverá oferecer suporte para instalação dos equipa-
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mentos de 17 depósitos (5 Cooperação tripartite e 12 responsabilidade do 
CDAI). Os tipos de equipamentos já foram identificados; Os refrigeradores 
de grande capacidade funcionarão alimentados por energia solar do tipo 
“Sure Chiill”

 – No nível periférico, cilindros de gás propano para o funcionamento da rede 
de frio PEV é fornecido pelo projeto Tripartite para 2012-2013, além de 
também financiar a instalação de 85 frigoríficos solares de total de 170 for-
necido pela UNICEF. A instalação não reiniciou devido ao fato de que 85 fri-
goríficos já instalados apresentaram problemas técnicos (eles são incapazes 
de manter a temperatura ideal de 2 a 8 graus Celsius)

 – Também como parte do reforço da logística e cadeia de frio, DPEV recebeu 
500 Cold box que já foram distribuídas para as instituições. DPEV também 
deve receber 3 caminhões para o transporte de vacinas e outros insumos. O 
processo de aquisição desses caminhões está em andamento

3) Fortalecimento da vigilância epidemiológica
 – Nesta área, foram recrutados e treinados 13 profissionais nacionais respon-

sáveis pela vigilância de Doenças preveníveis por vacinação. Estes profissio-
nais atuarão nos 10 departamentos, DPEV e DERL. O projeto fez aquisição 
e entrega de 13 veículos para a execução das atividades planejadas de vigi-
lância de doenças preveníveis por vacinação.

 – Reforço de atividades de vigilância epidemiológica é feito em coordenação 
com a DERL

• Apoio a comunicação e mobilização social:
 – Todas as atividades de comunicação e de mobilização do DPEV são apoiadas 

pelo Projeto Tripartite por meio da DPSPE.

reabilitação

 ▷ Número de reuniões: 3
 – Trabalho a ser executado uma licenciatura em reabilitação e especialistas
 – Exigências a serem cumpridas
 – Salários que procura o MSPP para a reabilitação de cada e quais estão pen-

dentes de aprovação
 – Também a revisão das listas de compras de instrumentos que devem ser 

usados para oftalmologia infantil, reabilitação após uma análise solicitou-se 
ao lado do cubano é entregue sugestões que acreditávamos necessária para 
ajudar a compra deles

 – Foi discutido protocolos de trabalho
 – Foi discutido sobre a possibilidade de capturar pessoal haitiano que estudou 

em Cuba, isto é aconselhado por um LIC. em Cuba, reabilitação e fisiotera-
pia
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 – Visita a sala de reabilitação da Comunidade Hospital de Grand Goave refe-
rência para uma entrevista com a TV Globo, onde é desenvolvido trabalho 
pela Brigada Médica Cubana no Haiti no domínio da atividade de reabilita-
ção de impacto nesse país.

legislação sanitária
• O grupo de trabalho realizou 4 reuniões 
• Um plano de trabalho será realizado.

recursos humanos

O grupo de trabalho se reuniu duas vezes.

Documentos recebidos:
• Do Dr. Sagols da Brigada Médica Cubana: Manual para a Organização e o fun-

cionamento dos serviços de Hospitais Comunitários de Referência e Centro de 
Saúde

• Do Dr Yvrose Chrysostome de la DOSS

Em andamento:
• Pessoal necessário para os HCR e IHR 
• Identificação de pessoal 

4. Encaminhamentos e próximos passos
• Encaminhamento do quadro de pontos críticos para o desenvolvimento do 

Projeto acordado na tripartite e oficializado pelo Embaixador do Brasil no Hai-
ti, José Luis Machado Costa

• O representante brasileiro apresentou a possibilidade de realização da XIII Reu-
nião do Comitê Gestor Tripartite no Brasil, em março de 2013, data e local a ser 
definido e informado aos representantes do Comitê Gestor Tripartite.

• Previsão de realização de cerimônia de Inauguração dos Laboratórios de Les 
Cayes e Cabo Haitiano em novembro de 2012.
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5. Cerimônia de entrega de certificados para epidemiologistas e 
veículos para as atividades de Vigilância Epidemiológica de doenças 
preveníveis por vacinação

5.1 Brasil fortalece vigilância em saúde no Haiti

Foram contratados 13 profissionais haitianos especializados em vigilância epide-
miológica. Ação de reforço, lançada durante evento em Porto Príncipe, conta também 
com investimento de R$ 2 milhões em recursos financeiros e materiais

O Ministério da Saúde apoia o governo haitiano desde 2010 em ações de fortale-
cimento da vigilância epidemiológica de doenças preveníveis por vacinação. Nesta 
sexta-feira (9), foram contratados 13 profissionais especializados em prevenção e con-
trole de doenças transmissíveis. 

A iniciativa faz parte do Projeto Tripartite, cooperação firmada entre os governos 
do Brasil, do Haiti e de Cuba destinada a fortalecer o sistema de saúde haitiano. No 
Brasil, o projeto é encabeçado pelo Ministério da Saúde, e conta com parceiros como 
a Fundação Oswaldo Cruz e as universidades federais do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e de Santa Catarina (UFSC).
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Cerimônia de 
entrega de 
chaves dos 
veículos para 
o programa 
de vigilância 
epidemiológica 
de doenças 
preveníveis por 
vacinação

O assessor especial de Assuntos Internacionais do ministro da Saúde, Alberto Klei-
man, enfatiza a importância da estratégia. “A existência de uma vigilância epidemioló-
gica ativa é vital para o funcionamento do sistema de saúde de qualquer país”, declara. 
“O objetivo principal aqui é desenvolver atividades contínuas de controle epidemio-
lógico, de modo a manter a população haitiana protegida contra doenças preveníveis 
por meio de vacina”, esclarece o assessor.

Foram selecionados e contratados 13 profissionais haitianos especializados e com 
ampla experiência em vigilância epidemiológica, a serem lotados nos 10 departamen-
tos do país e no Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti (Direção de Epi-
demiologia, Laboratórios e Pesquisa, e Direção do Programa Ampliado de Vacinação). 
Os profissionais serão remunerados com recursos do Projeto, que destinará R$ 320 
mil reais ao seu custeio. O orçamento destinado às atividades de apoio logístico é de 
R$ 1.200.000 para um período de 12 meses.

Esses especialistas serão responsáveis por coordenar diversas ações essenciais de 
vigilância em saúde – realizar a busca ativa semanal ou diária de doenças preveníveis 
por vacinação, investigar casos suspeitos, identificar áreas de baixa cobertura vacinal, 
contribuir para aumentar a cobertura, capacitar outros profissionais de saúde, entre 
outras atividades necessárias à vigilância ativa. 

Os profissionais selecionados passaram por treinamento teórico-prático inten-
sivo, com carga horária de 120 horas (três semanas). O curso abordou principalmente 
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nove doenças transmissíveis prioritárias para as ações de fortalecimento do sistema 
de vigilância epidemiológica desenvolvidas pelo Projeto Haiti – Sarampo, Rubéola, 
Síndrome de Rubéola Congênita (SRC), Poliomielite, Difteria, Tétano, Coqueluche, 
Hepatite B e Meningites, todas preveníveis por vacina.

Para viabilizar a execução das ações de vigilância epidemiológica, o governo brasi-
leiro adquiriu notebooks, impressoras, telefones celulares e 11 veículos, somando um 
investimento de 470 mil reais.

AÇÃO CONTINUADA NO HAITI – O projeto vem desenvolvendo, desde o terremoto 
de 2010, diversas ações destinadas a fortalecer o sistema de vigilância epidemiológica 
do país caribenho. 

Foram reformados e reconstruídos dois laboratórios especializados em vigilância 
epidemiológica, que estão sendo equipados e estarão em funcionamento nos próxi-
mos meses. Para atuar nos dois estabelecimentos, foram capacitados dois técnicos 
do Laboratório Nacional de Saúde Pública (LNSP) do Haiti. Os profissionais fizeram 
estágio de dois meses no Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC), da 
Fiocruz, instituição referência no campo da vigilância em saúde.

A cooperação apoia, ainda, o Programa Ampliado de Vacinação do Haiti, que pro-
moveu a Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, a Rubéola e a Polio-
mielite realizada esse ano. O Ministério da Saúde já doou ao programa de imunização 
haitiano 8,7 milhões doses de vacina.

Na primeira fase da campanha de vacinação, realizada de 21 de abril a 5 de maio 
desse ano, o Brasil contribuiu com 11% do recurso total utilizado – doou as três 
milhões de doses da vacina oral contra a poliomielite, disponibilizou 15 veículos com 
motorista e combustível, e enviou enfermeiros com experiência em áreas de difícil 
acesso. 

Além das ações voltadas para a vigilância, o projeto desenvolve também iniciativas 
destinadas a melhorar a assistência em saúde no país caribenho. Serão, por exemplo, 
construídos, três hospitais de referência – que vão atuar de forma articulada com a 
rede de Atenção Primária do país –, e um centro de assistência à pessoa com defici-
ência.

Também para melhorar o atendimento à população do Haiti, estão sendo formados 
agentes comunitários de saúde. O projeto já formou 58 agentes comunitários de saúde. 
Seis turmas estão em processo de capacitação e, juntas, vão formar 180 novos profis-
sionais para atuarem nas regiões de Carrefour, Bon Repos e Beudet, região metropo-
litana de Porto Príncipe, capital do Haiti. A meta é formar em torno de mil agentes 
comunitários até o fim do projeto para atingir as demais regiões do país.
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Estágio avançado de construção dos Hospitais Comunitários de Referência no Haiti 26 de fevereiro de 
2013. Construção do Hospital Comunitário e do Instituto Haitiano de Reabilitação em Bon Repos (Região 
metropolitana de Porto Príncipe, Haiti, março de 2013) – Previsão de conclusão das obras de engenharia 
e construção em 15 de maio de 2013. 
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1. Apresentação

O presente documento pretende sintetizar os trabalhos desenvolvidos na XIII Reu-
nião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti 
de fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti, considerando a necessidade de acom-
panhar as atividades acordadas na XII Reunião do Comitê Gestor Tripartite, realizada 
em Porto Príncipe, 8 e 9 de novembro de 2012, previstas para o ano de 2013, bem 
como a necessidade de avaliar o grau de cumprimento dos compromissos assumidos 
pelos Grupos de Trabalho no âmbito do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de 
Entendimento Brasil-Cuba-Haiti.

Durante a XIII Reunião foram discutidos os temas desenvolvidos pelos Grupos 
Técnicos do Comitê Gestor Tripartite, com destaque para a apresentação do estágio 
avançado de Construção dos Hospitais Comunitários de Referência (HCR) de Bon 
Repos, Beudet e Carrefour, bem como da construção do Instituto Haitiano de Reabi-
litação e do Laboratório de Órteses e Próteses e a conclusão da reforma e inauguração 
dos Laboratórios de Saúde Pública de Les Cayes e Cabo Haitiano.

Outro destaque foi a retomada do processo de formação de Recursos Humanos, 
com a inauguração da Escola Técnica de Formação do MSPP, destinada à formação de 
Agentes comunitários de Saúde Polivalentes, Auxiliares de Enfermagem e Inspetores 
Sanitários. 

Outro ponto importante foi a discussão sobre a organização da rede de serviços e 
funcionamento dos Hospitais comunitários de Referência (HCRs) a serem inaugura-
dos com a conclusão das obras de engenharia, aquisição de equipamentos, medica-
mentos e materiais médico-hospitalares. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti (MSPP) vem 
realizando levantamento e estudo técnico sobre a disponibilidade de mão de obra 
especializada no Haiti para atuação nos HCRs, bem como irá identificar as lacunas 
que poderão ser preenchidas com apoio da Brigada Médica Cubana.

Outro destaque foi o desenvolvimento do diagnóstico dos serviços de saúde pela 
UFRGS que deverá ser concluído em trinta dias (ver slide CECI) que está inserido na 
perspectiva de apoio à organização da rede de serviços de saúde no Haiti, nas regiões 
de Construção dos HCRs. 

A necessidade de definição da participação tripartite no apoio ao Sistema Nacional 
de Urgência do Haiti foi também abordada.

Foram abordados também os temas de Vigilância Epidemiológica e sobre as ativi-
dades relacionadas ao Programa Ampliado de Vacinação que envolve o apoio à cam-
panha nacional de vacinação, a doação de vacinas, o fortalecimento da cadeia de frio 
e aquisição de equipamentos e insumos.

Realização no dia 28 de março de 2013, em Brasília, da XIII Reunião do Comitê 
Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortaleci-
mento do Sistema de Saúde do Haiti.
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A XIII Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemioló-
gica do Haiti foi realizada em Brasília, em 28 de abril de 2013, no Palácio do Itamaraty, 
sala San Tiago Dantas. Representou o governo brasileiro Cristina Demartini, repre-
sentante no Comitê Gestor Tripartite. A delegação brasileira contou com técnicos do 
Ministério da Saúde, representando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional, 
Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, e também por técnicos dos convênios 
realizados com a Fundação Oswaldo Cruz e Universidade Federal de Santa Catarina.

A abertura dos trabalhos foi feita pela representante brasileira no Comitê Gestor 
Tripartite, Cristina Demartini.

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a XIII Reunião 
do Comitê Gestor Tripartite

A agenda da XIII Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pelo Comitê 
Executivo (CE) com aprovação dos representantes do Brasil, Cuba e Haiti no Comitê 
Gestor. 

A XIII Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi realizada em Brasília, em 28 abril 
de 2013, no Palácio do Itamaraty, sala San Tiago Dantas, e contemplou os temas pre-

Realização no 
dia 28 de março 

de 2013, em 
Brasília, da XIII 

Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite do 
Memorando de 

Entendimento 
Brasil-Cuba-

Haiti de 
fortalecimento 
do Sistema de 
Saúde do Haiti
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Dr. Gerald 
Lerebours 
representando 
o Comitê de 
Coordenação 
Executiva (CCE)

vistos na agenda como: GT Infraestrutura – UNOPS; GT Rede Organização dos Servi-
ços de Saúde; GT de Saúde Mental; GT-Urgência – Centro Nacional Ambulâncias; GT 
Reabilitação; GT-Formação; GT Epidemiologia (Vacinação – PEV, Vigilância epide-
miológica das doenças imunopreveníveis, Laboratório, Comunicação e Promoção da 
Saúde, Cursos de Epidemiologia, Espaços de Educação e Informação de Saúde (EEIS), 
GT-Financiamento e Proteção Social em Saúde e GT-Saúde e Legislação. Os temas 
serão abordados com o desenvolvimento do presente relatório.

A agenda da XIII REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI DE Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica DO HAITI – Brasília, 28 de abril de 2013, foi 
iniciada com palavras de boas-vindas da representante do Brasil e em seguida pelos 
representantes de Cuba e Haiti. 

O Relato das atividades em desenvolvimento no âmbito do Projeto Tripartite foi 
feita pelo Dr. Gerald Lerebours representando o Comitê Executivo seguindo a Agenda 
a seguir:
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2.1 Agenda da XIII Reunião do Comitê Gestor 

• Brasília, 28 de março de 2013

PROGRAMA

Quinta-feira, 28 de março de 2013
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura

 – Palavras de boas-vindas – Autoridades e representantes das delegações do 
Brasil Cuba e Haiti 

 – Leitura e aprovação da Agenda da reunião 
• 10h00: Relatos e comentários sobre as atividades realizadas após a última reu-

nião Tripartite – Representante do Haiti no Comitê de Coordenação Executiva 
– Gerald Lerebours

• Apresentação do Comitê Executivo – ordem de apresentação dos grupos téc-
nicos:

 – GT Infraestrutura – UNOPS
 – GT Rede Organização dos Serviços de Saúde
 – GT de Saúde Mental
 – GT-Urgência – Centro Nacional Ambulâncias
 – GT Reabilitação
 – GT-Formação
 – GT Epidemiologia

 - Vacinação – PEV
 - A vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis
 - Laboratório
 - Comunicação e Promoção da Saúde
 - Cursos de Epidemiologia 
 - Espaços de Educação e Informação de Saúde (EEIS)

 – GT-Financiamento e Proteção Social em Saúde
 – GT-Saúde e Legislação
 – Desafios

• 13h00: Discussão e orientações do grupo e Principais desafios para o próximo 
trimestre 

• 13h30: Apresentação do vídeo-documentário sobre a Cooperação Tripartite
• 14h00: Almoço
• 15h00: Data e lugar da próxima reunião e Encerramento.
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3. Relato dos Grupos Técnicos – Comitê Executivo

Inicialmente o Representante do Haiti no Comitê de Coordenação Executiva 
(CCE), Gerald Lerebours, fez um breve histórico sobre a criação e funcionamento 
do CCE. Destacou a substituição do Dr. Alejo Sagols pelo Dr. Norberto Ramos, novo 
chefe da Brigada Médica Cubana no Haiti, bem como a participação e apoio técnico 
da Dra. Jacqueline Gernay da Opas/OMS-Haiti e da representante da Embaixada do 
Brasil no Haiti, Fabiana Schwarz.

Informou que o CCE vem se reunindo a cada 15 dias no Espaço Zilda Arns, no 
Edifício Hexagone, em Petion-Ville, Porto Príncipe. As atividades são executadas 
seguindo os intervalos entre as reuniões do Comitê Gestor Tripartite.

Foram realizadas até o momento 6 reuniões e foi eleito o espanhol como idioma de 
trabalho durante as reuniões.

Destacou que Fernando Assoni e Dr. Guy Léveillé participaram de duas reuniões 
de forma ativa levando questões importantes para o desenvolvimento dos trabalhos 
do CCE.

Informou também que os Grupos de Trabalhos participam das reuniões quando 
convidados para apresentarem temas de interesse no aprofundamento no CCE.

4. Apresentação dos Grupos de Trabalho do Comitê Gestor 
Tripartite

• GT- Infraestrutura
 – A UNOPS apresentou histórico dos trabalhos desenvolvidos com destaque 

para o processo de construção dos HCRs desde a liberação e preparo dos ter-
renos, bem como descreveu o passo a passo em relação ao desenvolvimento 
das plantas arquitetônicas e adequações das obras considerando as condições 
de segurança (fundação e estrutura anti-sísmica, reforço da estrutura anti-
-ciclone e ventilação natural melhorada) em relação a proteção dos HCRs 
contra a ação de eventos naturais (furacões, abalos sísmicos, tempestades). 
No relato destacou as dificuldades iniciais relacionadas a ocupação dos ter-
renos, participação da Polícia Nacional do Haiti e do apoio da Minustah no 
preparo dos terrenos. Informou sobre o lançamento da pedra fundamental.

 – Informou que o tempo total de construção dos HCRs está em torno de 6 me-
ses considerando que o período mais demorado é o do preparo do terreno e 
das bases para sustentação das estruturas modulares.

Destacou em seguida todas as atividades pela UNOPS no âmbito do Projeto 
PNUD- BRA 10/005 realizadas até o momento:
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• Construção de três Hospitais Comunitários de Referência (HCR) e aquisição de 
equipamentos nas localidades de Bon Repos, Beudet e Carrefour

• Construção do Instituto Haitiano de Reabilitação e aquisição de equipamentos 
em Bon Repos

• Reforma de 2 laboratórios Regionais de Saúde Pública em Les Cayes e Cabo 
Haitiano

• Aquisição de 30 ambulâncias equipadas
• Fortalecimento da cadeia de frio de nível intermediário para apoiar as ativida-

des de vacinação do MSPP
• Reforma e aquisição de mobiliário para 2 salas de aula em Carrefour

Informe sobre o organograma de construção dos HCRs de Bon Repos, 
Beudet e Carrefour e do IHR de Bon Repos
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Outro destaque da apresentação foi a informação sobre a realização de licitações 
para aquisição dos equipamentos destinados aos HCRs. Foram realizadas 4 licitações 
a partir de julho de 2012:

LICItAçãO 1 LICItAçãO 2 LICItAçãO 3 LICItAçãO 4

Agosto de 2012 Março de 2013 Março de 2013 Março de 2013

Total: 7.872 equipamentos

Informou também que 80% dos equipamentos serão entregues e instalados nos 
HCRs até o final de maio de 2013.

Destacou o importante envolvimento da mao de obra de haitianos (2.000 haitianos/
dia desde o início dos trabalhos de construção) e mais recentemente 1.224 haitianos/
dia considerando as obras de Carrefour que exigem maior complexidade na estrutura.

Finalizou a informação sobre as obras de construção dos HCRs destacando a con-
clusão das obras de engenharia e instalação de equipamentos para 15 de maio de 2013 
(HCRs de Bon Repos e Beudet e do Instituto Haitiano de Reabilitação com Laborató-
rio de órteses e próteses) e 15 de junho de 2013 (HCR de Carrefour)

Reforma do Laboratório Regional de Saúde Pública de Cabo Haitiano
• Todos os trabalhos foram encerrados
• Os equipamentos foram entregues 
• Inauguração ocorreu em 20 de novembro de 2012

Técnicas 
haitianas no 
Laboratório de 
Cabo Haitiano
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Reforma do Laboratório Regional de Saúde Pública de Les Cayes
• Todos os trabalhos foram encerrados
• Os equipamentos foram entregues 
• Inauguração ocorreu em 27 de novembro de 2012

Laboratório 
de Les Cayes 

equipado e em 
funcionamento
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Aquisição de 30 ambulâncias equipadas

As 30 ambulâncias equipadas foram doadas pelo Ministério da Saúde do Brasil ao 
MSPP para o fortalecimento do sistema de urgência e emergência do Haiti.

Fortalecimento da cadeia de frio de nível intermediário

Refrigeradores solares
• Término da instalaçãoo de 152 refrigeradores solares em dezembro de 2012 (de 

um total de 170)
• Conclusão da construção de estrutura anti-furto para os painéis solares
• Os últimos refrigeradores entregues em março de 2013
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Gás propano

Entrega e fornecimento do gás propano em todo país até setembro de 2013.
• Nova licitação de acordo com o financiamento do Brasil por mais 6 meses
• Foi elaborado um relatório com recomendações para a Cooperação brasileira 

que trata da questão do controle da distribuição do gás

Reforma/Construção de depósitos intermediários
• Dez (10) pontos de estocagem foram identificados como prioritários. Estes de-

pósitos são destinados ao apoio ao Programa Ampliado de Vacinação do Haiti 
(PEV).

• Referência estabelecida com a confirmação de 5 lay-out e dimensões dos depó-
sitos.
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Aquisição de mobiliários para Escola técnica de Saúde
• Está em processo de finalização a aquisição de mobiliários e equipamentos para 

Escola Técnica de Saúde

Gt de Organização de serviços
• O grupo de organização de serviços se reuniu 8 vezes
• Realização do diagnóstico da rede de serviços de saúde de Carrefour e Croix de 

Bouquets
• Proposição das listas de pessoal, medicamentos para os HCRs e IHR 

Diagnóstico da rede de serviços de Saúde de Carrefour e Croix de 
Bouquets
• Planejamento 
• Elaboração dos instrumentos
• Recrutamento e seleção de pessoal
• Reunião com os dirigentes dos serviços de saúde nas regiões para informar so-

bre a realização do Diagnóstico da Rede de Serviços no local
• Oficina de formação de pesquisadores: 17 a 21 de dezembro de 2012

Avaliação dos 
depósitos 
intermediários 
da rede de frio
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• Início do diagnóstico: 10 de janeiro de 2013
• Supervisão do trabalho de diagnóstico – período de 7 a 18 de janeiro de 2013
• Finalização da coleta de dados: 13 de março de 2013
• Início da consolidação dos dados pela equipe da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul: fevereiro de 2013
• Apresentação dos resultados previstos em 18 de maio de 2013
• Integração da equipe da Direção Sanitária do Oeste (DSO) ao grupo 
• Início do recenseamento de recursos humanos pelo Departamento do Oeste 

com a finalidade de distribuir as pessoas com o objetivo de apoiar o funciona-
mento dos HCRs

• Elaboração e apresentação das necessidades de recursos humanos para cada 
Hospital

Desafios
• Finalizar as listas dos profissionais para os HCRs
• Elaborar um cronograma e implementação de um programa de formação para 

cada categoria profissional
• Formar os profissionais selecionados e integrá-los a rede existente
• Promover a articulação entre os trabalhos dos HCRs e dos ACSP formados nas 

regiões dos três HCRs
• Formar os profissionais selecionados de acordo com os protocolos do MSPP
• Definir com a cooperação cubana o suporte de recursos humanos complemen-

tares para os HCRs e IHR

Gt de Saúde Mental
• Foram realizadas 5 reuniões sendo: um encontro de planejamento, em 20 de de-

zembro de 2012; dois encontros em 17 e 31 de janeiro de 2013; um encontro em 
22 de fevereiro para visita e avaliação ao Hospital Defilé de Beudet e realização 
de reunião de balanço em 8 de março de 2013

Avanços
• Avaliação complementar da situação de saúde mental
• Inventário de necessidades para o desenvolvimento do sistema
• Inventário do material pedagógico desenvolvido no âmbito da Tripartite e por 

outras organizações em relação ao tema para a formação de Agentes Comuni-
tários de Saúde Polivalentes

Atividades previstas
• Planejamento de uma oficina (escolha de local, data, contribuições, participan-

tes, financiamento e programa)
• Iniciar a preparaçãoo dos protocolos em saúde mental
• Serão consideradas as ações planejadas em 2012 e que não foram executadas
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• Intervenções pontuais para resolução da situação alarmante do Hospital Defilé 
de Beudet

• Oficina de Saúde Mental (sala da conferência do MSPP, Rua St. Honoré) em 17 
e 18 de abril de 2013 para compartilhar as experiências do Brasil, Cuba e Haiti 
sobre o tema da Saúde Mental

• Introdução da temática de Saúde Mental para a formação dos ACSP

Desafios
• Instalação de iluminação no Hospital Défilé de Beudet
• Construção de cafeteria no HCR de Beude e Hospital Défilé de Beudet
•  estudo de possibilidade de outras intervenções no âmbito da cooperação

Gt de Urgência e Emergência
• Visita ao Brasil de 6 técnicos haitianos em novembro de 2012: Brasília, São Pau-

lo e Bahia



258

Desafios
• Elaboração de um Plano de Cooperação a ser definido no âmbito da formação 

a ser apoiado pela tripartite

Gt de Reabilitação
• As reuniões e os treinamentos serão retomados com a indicação do represen-

tante haitiano que acompanhará os trabalhos de reabilitação
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Gt de formação

• Relembrando:
 – A proposição inicial de formação para 2012/2013:
 – 1000 Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes 
 – 500 auxiliares/técnicos de enfermagem 
 – 240 Oficiais sanitários 

• Avanços
 – Locação, estruturação, aquisição de equipamentos e abertura da Escola Téc-

nica de Saúde do MSPP em Delmas, 75
 – Reunião de preparação para a formação de Inspetores Sanitários
 – Oficina de revisão e apresentação dos 5 módulos de formação dos ASCP na 

lógica de supervisão e organização do grupo de supervisão
 – Elaboração da metodologia de seleção de professores da Escola Técnica de 

Saúde e seleção dos estudantes para a formação de Inspetores Sanitários e 
Auxiliares de Enfermagem Polivalentes
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 – Revisão dos Currículos e entrevistas de seleção dos candidatos aos cargos 
de professores e coordenadores pedagógicos da Escola Técnica de Saúde do 
MSPP

 – Análise do desenvolvimento do curso e preparação da graduação dos 63 
ASCP de Carrefour. (Com esta segunda turma, o número de ASCP forma-
dos é de 121, 120 estão em formação e 80 iniciarão a formação. Com isso 
serão 321 de um total de 1000 programado)

 – Análise do desenvolvimento do curso e preparação da graduação de 32 Téc-
nicos em Eletromedicina pela Brigada Médica Cubana

 – Cerimônia de inserção profissional dos ACSP de Carrefour
 – Análise do processo de formação de ACSP de Bon Repos e Aquin
 – Formação pedagógica de professores e coordenadores da Escola Técnica de 

Saúde do MSPP (1 Coordenador pedagógico Auxiliar Enfermagem Poliva-
lente, 1 Coordenador pedagógico Inspetor Sanitário, 4 professores para Au-
xiliar Enfermagem Polivalente, 2 professores para Inspetor Sanitário) pela 
equipe brasileira

• Problemas resolvidos
 – Os currículos para Auxiliar Enfermagem Polivalente e Inspetor Sanitário 

foram validados
 – A Escola Técnica de Saúde do MSPP para a formação de Auxiliar Enferma-

gem Polivalente e Inspetor Sanitário foi aberta. Questões em suspensão: a 
validação da denominação da Escola, a escolha do logotipo, a data da inau-
guração oficial

 – O pessoal deverá deverá dedicar tempo integral para a formação foi selecio-
nado e formado por processo rigoroso envolvendo o MSPP e os membros 
do Grupo de Formação

• Problemas resolvidos
 – Foi realizada a formação pedagógica dos coordenadores e dos professores 

da Escola 
 – Terminou a formação da segunda turma de ACSP de Carrefour. Eles serão 

inseridos na rede de saúde de Carrefour. A formação de 60 ACSP de Aquim 
e de 60 ACSP de Bon Repos está em andamento. Estão em condições de ini-
ciar a formação de ACSP em Paillant (20) e em Gonaives (60)

• Problemas resolvidos
 – O processo de seleção de 120 Auxiliares de Enfermagem Polivalentes e de 60 

Inspetores Sanitários foi terminado. Os cursos começaram em 19 de março 
de 2013

 – A graduação de 32 Técnicos de Eletromedicina será organizada em abril de 
2013 e sua inserção também está prevista

• Formação de ASCP
 – Em formação em março de 2013: Carrefour: 113; Aquin: 60 e Bon Repos: 60
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 – Previsões 2013: formação concluída e inserção de ASCP: Carrefour: 240; 
Bon Repos: 120; Beudet: 60; Aquin: 140; Gonaïves: 60; Paillant: 20

• ASCP formados e inseridos em 2013: 620
 – Previsão para 2014: 380 

ASCP total ao final de 2014: 1000
• Desafios

 – Recrutamento a ser realizado para completar a equipe pedagógica da Escola: 
1 Coordenador Pedagógico ASCP, 6 professores ASCP, 2 professores Au-
xiliar de Enfermagem Polivalente, 2 professores para Inspetores Sanitários 
(seleção externa ou transferência de pessoal do MSPP)

 – Oficialização do MSPP quanto a validação dos curriculuns de Auxiliar de 
Enfermagem Polilvalente e do Inspetor Sanitário.

 – Oficialização do MSPP da Escola Técnica de Saúde
 – Integração progressiva dos primeiros ACSP formados no orçamento do 

MSPP
 – Harmonização do currículo de Oficiais Sanitários com os de Inspetores Sa-

nitários
 – Validação pelo MSPP do modelo de atenção para implementação em Car-

refour 
 – Inserção profissional designada ao Grupo de Formação dos Recursos Hu-

manos formados
• GT de Epidemiologia

 – Vacinação
 – Vigilância epidemiológica de doenças preveniveis por vacinação
 – Laboratórios
 – Comunicação e promoção da saúde
 – Cursos de Epidemiologia
 – Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS) 
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Vacinação

• Temos quatro áreas de atuação:
 – Doação de vacinas
 – Fortalecimento da logística e da cadeia de frio
 – Fortalecimento da vigilância epidemiológica
 – Apoio à comunicação e mobilização social

• Avanços
 – Esforço para levantar fundos para a construção de depósitos intermediários 

de vacinas
 – Esforço conjunto para acelerar a construção de depósitos intermediários de 

vacinas
 – Formação de uma equipe multidisciplinar para trabalhar na elaboração de 

plano de necessidades e espaços mínimos necessários para vacinas, depósitos 
intermediários de vacinas de acordo com os padrões estabelecidos pela OMS.

 – Entrega, em Dezembro de 2012 do terceiro lote de vacinas – total de 2 mi-
lhões de doses que incluem BCG, OPV e DTC

 – Mais 688.000 doses da vacina DT, para mulheres em idade fértil, aguardan-
do espaço no PROMESS para armazenamento

 – Doação de 262.200 seringas para vacinação BCG
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 – Processo de aquisição de três caminhões para apoiar a cadeia de frio do PEV
 – Os esforços para realocar recursos para atender a demanda do MSPP para 

estender o fornecimento de gás propano
• Implementação da vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis

 – Oferta de estágio para técnicos da cadeia de frio
 – Distribuição de materiais para contribuir para a mobilização social e para 

estimular os haitianos a participarem de atividades intensivas para a saúde 
da criança.

Vigilância Epidemiológica de doenças preveníveis por vacinação

Reunião de 
trabalho de 
vacinação e 
epidemiologia

Avanços

Com o objectivo de reforçar a vigilância epidemiológica das doenças imunopreve-
níveis, as seguintes ações foram implementadas:
• Contratação, por meio da OPAS/OMS de 13 epidemiologistas auxiliares – a 

partir de 09 de novembro de 2012, sendo: 2 para o Departamento do Oeste (alta 
densidade populacional); 2 para o MSPP – DELR e DPEV e um para cada um 
dos outros departamentos

• Epidemiologistas contratados através de um processo de seleção, receberam 
treinamento intensivo em vigilância epidemiológica, estão trabalhando de per-
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to com epidemiologistas departamentais e central para fortalecer as atividades 
específicas

• Manter a eliminação da poliomielite, sarampo, rubéola e síndrome da rubéola 
congênita (SRC)

• A eliminação do tétano neonatal (TNN)
• Controle da difteria e coqueluche
• A implementação da vigilância sentinela Hib, Rotavírus e Pneumo em crianças 

menores de 5 anos

As principais atividades de vigilância ativa de campo incluem
• Busca ativa de casos de doenças imunopreveníveis nas instituições de saúde e 

na comunidade de cada departamento de acordo com as prioridades estabeleci-
das para acelerar a notificação imediata

• Investigação de todos os casos suspeitos de doenças preveníveis por vacinação 
dentro de 48 horas após a notificação, com a coleta de amostras para diagnós-
tico laboratorial

Principais resultados iniciais em 2013

328 instituições de saúde foram categorizadas nas comunas dos departamentos de 
todo o país, de acordo com a prioridade para a realização de pesquisa ativa, a saber:
• 44 instituições como Prioridade 1 = busca ativa semanal
• 84 instituições como Prioridade 2 = quinzenal
• 200 instituições como Prioridade 3 = uma vez por mês
• 24.600 registros médicos foram revisados; Isso ajudou a encontrar:
• 47 casos suspeitos de sarampo/rubéola
• 1 caso de PFA;
• 4 casos suspeitos de difteria
• Um caso suspeito de coqueluche
• 9 casos TNN
• 5 casos suspeitos de meningite bacteriana em crianças menores de 5 anos

Laboratórios

Desafios
• Assegurar a formação de tecnólogos
• Trabalhar para a criação da Rede Nacional de Laboratórios para melhorar o 

diagnóstico biológico e etiológico
• Participar com DELR nas atividades de Pesquisa, vigilância epidemiológica e 

de Alerta Precoce
• Assegurar a formação de tecnólogos
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Comunicação e informação em Saúde

Formação de 
técnicos para os 
laboratórios de 
saúde pública na 
Fiocruz

Oficina de 
sensibilização 
para rádios 
comunitárias



Rádios comunitárias 
• Oficina de sensibilização para rádios comunitárias
• Rádio Comunitária
• Reuniões com Epidemiologistas em treinamento no Club Indigo em janeiro de 

2013
• Oficina de trabalho planejada para a segunda semana de abril (a ser confirmado 

com o Canal Saúde)
• O contrato de trabalho entre o MSPP e as rádios comunitárias por meio da rede 

SAKS
• Equipamento a ser comprado pela Cooperação Tripartite para fortalecer a rádio 

comunitária como lista apresentada pelo SAKS

Rede de Jornalistas em Saúde
• Estatutos elaborados
• Ato de Constituição em assinatura pelo DPSPE
• Lançamento previsto para abril

Unidades móveis de audiovisual
• Dois veículos Toyota 4x4 disponível
• Ajustes para estes veículos para o transporte de equipamentos com segurança
• Geradores (menor) selecionados para aquisição
• Atendimento das dimensões dos aparelhos Canal Saúde para finalizar o plano 

para a reestruturação do DPSPE
• Protocolo de uso desenvolvido pelo DPSPE e compartilhado com a Cooperação 

Tripartite
• Curtas metragens em creóle sobre saúde produzidos pelo ICICT para seleção e 

tradução
• Disponibilizar curtas metragens em creóle sobre malária, planejamento fami-

liar e cólera.
• Reorientação do pessoal de comunicação do MSPP pelo DPSPE
• Formação das Equipes pelo Canal Saúde quando forem entregues os equipa-

mentos

Fortalecimento do DSPE
• Termos de Referência de Consultores (TOR) de Revisão do Plano estratégico 

compartilhado com a Cooperação Tripartite
• Licitação para relançar a seleção de propostas de Consultor para o Plano Estra-

tégico
• Dois candidatos entrevistados para ponto focal do DPSPE na Cooperação Tri-

partite em janeiro: Seleção de Jacques Sully Aly – aguardando contrato
• Identificação das necessidades de formação para a comunicação em saúde feita 

pelo DPSPE
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• Formação de quadro dos departamentos e direções centrais em comunicações 
em saúde previstos para junho e setembro (currículo revisto por Janine)

• Contratação de bolsistas (DPSPE)
• O atraso na contratação de pessoal devido a impedimentos administrativos (re-

solvido)
• Curso de Comunicação (Os candidatos devem aprender o português)
• Aguardando os equipamentos de audiovisual – pessoal de Comunicação do 

MSPP será reorientado pelo DPSPE após o treinamento com o Canal Saúde 
(Fiocruz)

• Rádios Comunitárias – A comunicação oficial de cada Departamento de Saúde 
Regional vai coordenar com os comunicadores a inclusão dos temas da Saúde

• Site cooperação – Migração da plataforma tecnológica do Site ainda não reali-
zada. Complicações técnicas ocorreram e dificultaram a execução desta tarefa

Curso de Epidemiologia
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Avanços
• Conclusão dos módulos 3 e 4 do Curso do intenção aos profissionais Epidemio-

logia haitianos com representação nacional.
• Já foram concluídos:

 – 14/01 – 18/01 Módulo de Epidemiologia Descritiva
 – 21/01 – 25/01 Módulo de Indicadores Epidemiológicos

Aspectos relevantes para o desenvolvimento do programa:
• Participação de parceiros haitianos para uma colaboração conjunta para a ela-

boração de textos-módulos de Demografia e de Saúde Ambiental.
• Trabalho Conjunto com a Brigada Médica Cubana – MSPP – Fiocruz para o 

módulo de Vigilância Epidemiológica

Planejamento para os próximos três meses
• Próxima atividade de professores: 29 de abril a 4 maio será ministrado em dois 

módulos:
• Demografia (sob a responsabilidade da Universidade Estadual do Haiti – Dr. 

Rousseau).
• Epidemiologia de gênero (Dr. Stela Meneghel e Dr. Cláudia Araújo-Fiocruz-

-MS- Brasília).
• Doenças transmissíveis, não-transmissíveis, doenças negligenciadas, doenças 

emergentes e reemergentes.
• Seminário sobre Mortalidade Materna. Port-au-Prince, 06 de maio de 2013.

Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)
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Avanços

Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)

Decisão para a construção e aquisição de equipamentos para os EEIS de Gonaives 
e EEIS Hinche
• Pesquisa de Mercado no Haiti identificou quatro (4) empresas capazes de par-

ticipar do processo de licitação para a construção de Gonaïves EEIS e Hinche
• Projetos Executivos Hinche e Gonaives Finalizado e Termos de Referência ela-

borados e todo o material traduzido e apresentado ao PNUD para licitação
• Processo de licitação em andamento, com a publicação até o final de março.

Curso REFIT
• Projetos de Curso de Gestão do Parque Tecnológico de Saúde, com uma du-

ração de 248 horas, para no máximo 15 alunos, semipresencial aprovado pela 
FIOCRUZ NPHS

• Processo de recebimento de recursos iniciado em conjunto com o MSPP. So-
mente participarão os funcionários, exceto Roubens e Tamar que serão alunos/
tutores.

Planejamento – próximos três meses

Espaços de Informação e de Educação em Saúde (EEIS)
• Início da construção previsto para o final do mês de abril 2013
• Iniciar o processo de aquisição de equipamentos e mobiliário para os EEIS de 

Hinche e Gonaives

Curso REFIT
• Comece o Curso previsto para o mês de abril de 2013, com a construção de 

EEIS paralelamente
• Parceria com a Equipe de Arquitetos cubanos e haitianos/Engenheiros/Técni-

cos para a concepção de alguns módulos de professores 

Desafios

Espaços de Informação e de Educação em Saúde (EEIS)
• Comparação das Empresas no processo de licitação (PNUD)

Curso REFIT
• Até agora, nós temos quatro pessoas de referência pelo MSPP, todos de nível 

técnico. Seria aconselhável que a referência dos estudantes seja feita pelo MSPP 
ou pelos Departamentos de Arquitetura, Engenharia e/ou Administração



270

Visibilidade do Projeto 

Site do Projeto 
sediado na 
Fiocruz em 

processo de 
migração de 

plataforma
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Avanços 
• Filme Institucional de 24 minutos de duração sobre o Projeto Tripartite feito 

com MS, Fiocruz, Coordenação do Projeto no Haiti, Embaixada do Brasil no 
Haiti e Brigada Médica Cubana (jornalistas cubanos)

• Finalização do registro audiovisual da campanha de vacinação
• Semana de Vacinação nas Américas e na primeira semana mundial de vacina-

ção
• Estruturação da equipe de visibilidade Fiocruz e MS Brasília: iniciou o contato 

com os jornalistas haitianos (do trabalho DPSPE com a Comunicação em Saú-
de)

• Início da elaboração da base institucional de registros gráficos da cooperação 
tripartite pela Fiocruz

5. Planejamento – próximos três meses
• Divulgação do filme institucional para os meios de comunicação institucionais 

e mídia
• Divulgação na imprensa e nos meios de comunicação da Fiocruz a visita da 

Ministra da Saúde do Haiti ao Rio de Janeiro
• Elaboração de um Cronograma das atividades a serem registradas e divulgadas
• Produção audiovisual durante o próximo módulo do curso de epidemiologia
• Avanços na alimentação dos registros gráficos (conteúdo antigo e novo)

Conclusão
• A formação do Comitê Executivo de Coordenação ajudou a melhorar o moni-

toramento das atividades, e até mesmo facilitar a resolução de situações ines-
peradas

• Apesar de algumas limitações, a implementação da atividade segue na direção 
do que foi acordado pelo Comitê Gestor Tripartite

• Alguns trabalhos merecem ser reconfirmados ou abandonados conforme deci-
são do Comitê Gestor Tripartite (Legislação de Saúde e Financiamento susten-
tável da saúde)
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6. Encaminhamentos e compromissos em relação às 
apresentações do CCE

Manutenção do parque tecnológico
• Carlos Linger enviará programa completo sobre o conteúdo de formação pre-

visto para a Manutenção do parque tecnológico. Assunto que deverá ser apro-
fundado na próxima reunião do CCE

Reforma dos Depósitos intermediários da Cadeia de Frio
• Em processo de revisão das plantas para Reforma dos Depósitos intermediários 

da Cadeia de Frio. Aguardando o orçamento da UNOPS para a definição do 
quantitativo de depósitos a serem reformados

treinamento de pessoal para os equipamentos hospitalares
• É essencial a identificação do pessoal do MSPP que será treinado pelas Empre-

sas fornecedoras de equipamentos para os HCRs, considerando que finalizam 
as entregas até 30 de maio de 2013

• A ação tem que ser coordenada com a lista de Recursos Humanos do MSPP, 
UNOPS e Fiocruz

Organização da rede de serviços de saúde
• Processo adiantado para a finalização do diagnóstico dos Serviços de Saúde 

(questionários pendentes) para posterior análise crítica dos dados em torno de 
4 semanas. O resultado será apresentado ao CCE

• Destaque foi dado em relação ao não recebimento oficial dos Protocolos vigen-
tes adotados pelo MSPP

• Foi acordado que o representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite enca-
minhará os protocolos vigentes ao CCE para a próxima reunião que destacou 
a existência dos protocolos de gestão, protocolos de atendimento e funciona-
mento dos serviços de saúde, etc. O representante garantiu que apresentará os 
protocolos validados pelo MSPP

• Foi comentado que os HCRs irão funcionar com atendimento 100% público

Recursos Humanos para os HCRs
• Foi destacada a importância da definição da lista de recursos humanos e espe-

cialidades para o funcionamento dos HCRs e IHR. Nesse sentido, a Tripartite 
aguarda o estudo que está sendo conduzido pelo MSPP no sentido de identifi-
car as capacidades e debilidades para informar sobre as necessidades de apoio 
da Brigada Médica Cubana

• Considerando a importância de tais definições a tripartite solicitou urgência ao 
MSPP para a conclusão do estudo
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• O representante haitiano destacou que o grupo do MSPP vem se empenhando 
para dar as respostas dentro da maior brevidade possível e se possível na pró-
xima reunião do CCE. O estudo feito pelo MSPP pretende identificar o contin-
gente excedente em outras regiões para recrutá-los e se disponíveis além da pro-
cura na própria população. A partir do estudo serão identificadas as lacunas de 
profissionais que deverão ser ocupadas pelo apoio da Brigada Médica Cubana

Saúde Mental
• Foi comentado que de forma paralela e complementar existe um grupo multi-

profissional e institucional discutindo as estratégias para a elaboração de uma 
Política Nacional de Saúde Mental para o Haiti. Dessa forma os esforços pode-
rão ser somados com as iniciativas do Projeto Tripartite

Hospital Defile de Beudet – Saúde Mental
• Em relação à possibilidade imediata de melhoria das condições de iluminação 

do Hospital Defile de Beudet – Saúde Mental foi comentado sobre consulta a 
ser realizada a Minustah (aguardando resposta da possibilidade de apoio com a 
iluminação do Hospital)

Urgência e emergência
• O Brasil segue aguardando a proposta formal do MSPP sobre as possibilidades 

de apoio do SAMU do Brasil para o processo de capacitação de técnicos haitia-
nos considerando a missão realizada em Brasília, São Paulo e Bahia

Reabilitação
• Poucos avanços em relação à última reunião do Comitê Gestor Tripartite
• Houve mudança de técnicos que acompanham a cooperação nesse campo o que 

impede o avanço nas discussões no âmbito do CCE

Inserção dos Recursos Humanos formados
• Necessidade de retornar o tema para aprofundamento no CCE considerando 

que a inserção foi definida como responsabilidade do MSPP e não do Grupo 
de Formação

Vacinação
• Destaque para a necessidade de documentos dos terrenos dos locais (responsa-

bilidade do MSPP) onde serão construídos os depósitos intermediários da rede 
de frio (não há reforma, mas construção)

• Falta de espaço para o recebimento de vacina no PROMESS e destaque para a 
questão relacionada ao pagamento para o armazenamento (país doador deverá 
arcar com os custos de armazenamento)
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Quantitativo de Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes
• Outro ponto destacado, esclarecido e informado no decorrer da reunião consi-

derando a definição de formação e inserção de 1000 ACSP, apesar da informa-
ção de que o Haiti comentar sobre uma demanda de 10.000 ACSP

Comunicação e visibilidade do Projeto
• Foi comentado sobre a necessidade de indicação pela parte haitiana de repre-

sentantes e criação oficial do Grupo de Visibilidade Tripartite, considerando 
que Brasil e Cuba já identificaram os profissionais para o acompanhamento do 
tema

Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)
• Necessidade de informação dos documentos dos terrenos restantes (certifica-

dos de propriedade)

Grupos técnicos de financiamento e de Legislação em Saúde
• Foi debatida a necessidade de retomada ou não dos trabalhos dos dois grupos 

considerando que não houve nenhum significativo avanço nos últimos meses 
pela falta de identificação de técnicos para o acompanhamento e definição do 
plano de trabalho

• Nesse sentido, o representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite reforçou a 
necessidade que o Haiti tem em considerar as experiências exitosas dos países 
como o Brasil dentre outras iniciativas para o intercâmbio de experiências sobre 
os temas

• O tema será reavaliado até a próxima reunião do Comitê Gestor Tripartite sobre 
as possibilidades de evolução das discussões

• O Brasil deverá identificar técnicos para apoiar o desdobramento das discus-
sões e até mesmo a possibilidade de realizar uma Oficina sobre as experiências 
para compartilhamento com o Haiti

Inauguração dos HCRs
• Conforme esclarecido durante a reunião e, por definição da Ministra da Saúde 

do Haiti, os HCRs somente serão inaugurados em condições de funcionamento 
a partir de decisão do MSPP, com todas as questões resolvidas (recursos huma-
nos, treinamentos, etc)

Local e data da próxima reunião do Comitê Gestor tripartite
• Local: Porto Príncipe-Haiti
• Data: 26 e 27 de junho de 2013
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Hospital Comunitário de Referência de Bon Repos Região metropolitana de Porto Príncipe, no Haiti, em 
27 de junho de 2013. Conclusão das obras de engenharia, construção, instalação de equipamentos 
hospitalares, pavimentação e estacionamento
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do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
Porto Príncipe, 27 de junho de 2013
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1. Apresentação

O presente documento sintetiza os trabalhos da XIV Reunião do Comitê Gestor 
Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do 
Sistema de Saúde do Haiti. A reunião teve por objetivo o acompanhamento das ativi-
dades acordadas na reunião anterior, realizada em Brasília, nos dias 27 e 28 de março 
de 2013, além de permitir avaliar o grau de cumprimento dos compromissos assumi-
dos pelos Grupos Técnicos no âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

Durante a XIV Reunião foram apresentados os avanços e desafios em relação às 
atividades desenvolvidas pelos Grupos Técnicos do Comitê Gestor Tripartite e des-
tacando a conclusão da obra de Construção do Hospital Comunitário de Referência 
(HCR) de Bon Repos e do Instituto Haitiano de Reabilitação com seu Laboratório de 
Órteses e Próteses. 

Cabe destacar o estágio final de construção do HCR de Beudet com obras de pavi-
mentação externa, em etapa de conclusão e o atraso na conclusão da construção do 
HCR Carrefour, considerando o cronograma apresentado pelo UNOPS. 

Outro ponto de destaque foi apresentado pela representação do Brasil em relação 
aos locais para formação de recursos humanos, para garantir o atingimento da meta 
de formação de 1000 ACSP, 500 Auxiliares de Enfermagem e 450 Agentes de Vigi-
lância Sanitária Polivalentes (AVSP – denominação que passou a vigorar no lugar de 
inspetores sanitários), considerando a indisponibilidade de locais para a formação de 
novas turmas.

Outro ponto importante foi a discussão sobre a necessidade de definições do MSPP 
em relação à estruturação para a gestão, aos recursos humanos e aos recursos mate-
riais para funcionamento dos Hospitais Comunitários de Referência (HCRs) a serem 
inaugurados, considerando a fase atual de conclusão das obras de engenharia, fina-
lização da aquisição e instalação de equipamentos, a necessidade de suprimento dos 
medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

Durante a reunião, o Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti (MSPP) 
informou que vem realizando os levantamentos e estudos técnicos sobre a disponibi-
lidade de mão de obra especializada no Haiti para atuação nos HCRs, bem como está 
identificando as lacunas que poderão ser preenchidas com apoio da Brigada Médica 
Cubana.

Foram abordados também os temas de Vigilância epidemiológica e as atividades 
relacionadas ao Programa Ampliado de Vacinação que envolve o apoio à campanha 
nacional de vacinação, a doação de vacinas, o fortalecimento da cadeia de frio e aqui-
sição de equipamentos e insumos.

A XIV Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemio-
lógica do Haiti foi realizada em Porto Príncipe, em 27 de junho de 2013, no Hos-
pital Comunitário de Referência de Bon Repos, sala de treinamento e capacitação. 
Representou o governo brasileiro Cristina Demartini, representante no Comitê Gestor 
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Tripartite. A delegação brasileira contou com técnicos do Ministério da Saúde, repre-
sentando a Secretaria Executiva, Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, e tam-
bém de técnicos do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina. 

A abertura e condução dos trabalhos da reunião foram feitas pelo representante 
haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys.

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a XIV Reunião 
do Comitê Gestor Tripartite

A agenda da XIV Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pelo Comitê 
Executivo (CE) com aprovação dos representantes do Brasil, Cuba e Haiti no Comitê 
Gestor. 

A XIV Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi realizada em Porto Príncipe, 
em 27 junho de 2013, no Hospital Comunitário de Referência de Bon Repos, sala 
de treinamento e contemplou os temas previstos na agenda como: GT Infraestrutura 
– UNOPS; GT de Saúde Mental; GT Reabilitação; GT-Formação; GT Epidemiologia 
(Vacinação – PEV, Vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis, Labo-
ratório, Comunicação e Promoção da Saúde, Cursos de Epidemiologia, Espaços de 

Abertura da 
XIV Reunião do 
Comitê Gestor 

Tripartite do 
Memorando de 

Entendimento 
Brasil-Cuba-

Haiti de 
fortalecimento 

do Sistema 
de Saúde do 
Haiti com a 

participação dos 
representantes 
dos três países 

no Comitê 
Gestor, Cristina 

Demartini 
(Brasil), Norberto 

Ramos (Cuba) 
e Jean Hughes 

Henrys (Haiti) no 
dia 27 de junho 

de 2013, em 
Porto Príncipe
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Dr. Gerald 
Lerebours 
representando 
o Comitê de 
Coordenação 
Executiva (CCE)

Educação e Informação de Saúde (EEIS). Os temas serão abordados com o desenvol-
vimento do presente relatório.

A agenda da XIV REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI DE Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica DO HAITI – Porto Príncipe, 27 de junho 
de 2013, foi iniciada com palavras de boas-vindas do representante do Haiti, Dr. Jean 
Hugues Henrys, e em seguida pelos representantes do Brasil e de Cuba. Os represen-
tantes destacaram a importância do momento em que se encontra o Projeto de Coo-
peração Tripartite considerando a execução das obras dos Hospitais Comunitários de 
Referência de Bon Repos, Beudet e Carrefour e do Instituto Haitiano de Reabilitação. 
Destacaram os avanços da cooperação e a transformação dos debates, expectativas em 
realidade concreta. Ressaltaram a importância dos colaboradores em todo o processo 
até o momento e também os desafios que continuarão a ser enfrentados em relação ao 
desenvolvimento de novas etapas do Projeto Tripartite.

O processo de continuidade das ações foi outro ponto de destaque nas abordagens 
dos três representantes, no sentido de buscar estratégias para o desenvolvimento e a 
sustentabilidade do projeto, com proposta de se desenvolver uma avaliação quantita-
tiva e qualitativa das ações e impactos do projeto, desenvolvimento de indicadores de 
saúde para as regiões de implantação das ações previstas no Memorando de Entendi-
mento Brasil-Cuba-Haiti.
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3. Apresentação do comitê de coordenação executiva

O Relato das atividades em desenvolvimento no âmbito do Projeto Tripartite foi 
feita pelo Dr. Gerald Lerebours representando o Comitê de Coordenação Executiva 
(CCE) seguindo a Agenda abaixo:

3.1 Agenda da XIV Reunião do Comitê Gestor 

• Porto Príncipe, 27 de junho de 2013

PROGRAMA

Quinta-feira, 27 de junho de 2013
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura

 – Palavras de boas-vindas – Autoridades e representantes das delegações do 
Brasil Cuba e Haiti 

 – Leitura e aprovação da Agenda da reunião 
• 10h00: Apresentação do Comitê de Coordenação Executiva – Relatos e co-

mentários sobre as atividades realizadas após a última reunião Tripartite – Re-
presentante do Haiti no Comitê de Coordenação Executiva – Gerald Lerebours 

• 13h 00: Almoço 
• 14h 00: Discussão e orientações do grupo e Principais desafios para o próximo 

trimestre 
 – Discussão e orientações do grupo e Principais desafios para o próximo tri-

mestre – continuação
• 15h30: Principais desafios e etapas do próximo trimeste. Data e lugar da próxi-

ma reunião e Encerramento.
• 16h00: Apresentação do vídeo-documentário sobre a Construção dos HCRs – 

UNOPS

4. Relato dos Grupos Técnicos – Comitê Executivo

4.1 Apresentação do Comitê de Coordenação Executiva

Grupos técnicos
• Organização de serviços
• Vacinação 
• Formação
• Epidemiologia



281

• Laboratório
• Comunicação
• Saúde Mental
• Reabilitação

Histórico
• Criação do Comitê na XI Reunião do Comitê Gestor: Formado pelos represen-

tantes dos três países: Brasil-Cuba-Haiti, com apoio técnico da OPS/OMS no 
Haiti e de representação da Embaixada do Brasil no Haiti

• As reuniões ocorrem a cada 15 dias na sala Zilda Arns no edifício Hexagone;
• Objetivo: apoio ao desenvolvimento das atividades definidas no âmbito do Co-

mitê Gestor Tripartite no intervalo das reuniões trimestrais
• Número de reuniões: 6 sendo uma de visita ao HCR de Bon Repos e de Beudet;
• Idioma de trabalho: espanhol e português e espanhol com tradução

4.2 Organização da rede de serviços

• Diagnóstico da rede de serviços de Carrefour e de Croix des Bouquets
• Proposição de listas: 

 – Pessoal
 – Medicamentos etc para os HCR e IHR

Diagnóstico da rede de serviços de Carrefour e de Croix des Bouquets
• Discussão e análise e cruzamento de variáveis na semana de 18 de maio de 2013 

(DOSS)
• Apresentação e discussão de resultados preliminares em 20 de junho
• Proposição de seminário (oficina) na semana de 22 de julho de 2013

 – Integração da equipe da DSO e da equipe do HCR de Bon Repos – mudança 
de local de reunião

 – Fim do levantamento de recursos humanos pelo Departamento do Oeste 
com a finalidade de redistribuir o pessoal para atuação nos HCR (ainda em 
desenvolvimento)

 – Elaboração e apresentação de necessidade de recursos humanos para cada 
hospital.

 – Elaboração e apresentação das necessidades de recursos humanos para aten-
dimento por Cuba (40 profissionais)

• Completar a lista de profissionais para os HCRs (Beudet e Carrefour)
• Elaborar um cronograma de atividade para abertura do HCR de Bon Repos
• Elaborar um cronograma e implementação de um programa de formação para 

cada categoria de profissionais.
• Formar os profissionais selecionados para integrar a rede já existente.
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• Organizar a articulação entre os trabalhos dos HCRs e aqueles dos ACSP já 
formados nas três áreas

• Formação de profissionais selecionados para elaboração de protocolos ou revi-
são daqueles já existentes

• Formar os profissionais selecionados tendo como referência os protocolos do 
MSPP existentes

• Planejamento da articulação da rede de serviços de Carrefour e de Croix des 
Bouquets tendo como referência os resultados do diagnóstico realizado

• Seguir e acompanhar o funcionamento dos HCR e IHR
• Seguir a formação de profissionais por categoria
• Revisão dos protocolos existentes
• Elaboração de novos protocolos

Formação
• Relembrando – Meta de formação:

 – 1000 Agentes de Saúde Comunitária Polivalentes 
 – 500 Auxiliares de enfermagem polivalentes 
 – 400 Agentes de vigilância sanitária polivalentes

• 13 de abril – Cerimônia de graduação 
 – 60 ASCP Carrefour
 – 60 ASCP Bon Repos
 – 32 Técnicos de eletromedicina

• 13 de maio – Cerimônia de graduação 
 – 60 ASCP Aquin

• 13 de junho – encerramento do primeiro módulo de formação do curso de Au-
xiliares de Enfermagem Polivalentes e de Agentes de Vigilância sanitária 

 – Início da formação prática de Auxiliares de Enfermagem Polivalentes e de 
Agentes de Vigilância sanitária

 – Início do módulo 2 de Auxiliares de Enfermagem Polivalentes e de Agentes 
de Vigilância sanitária

 – Seleção e formação pedagógica de 11 novos professores Escola técnica e as-
sinatura dos contratos de trabalho com a FIOTEC/FIOCRUZ 

 – Início da formação de 60 ASCP de Gonaíves.
 – Finalização da versão em português e francês do material didático de Auxi-

liares de Enfermagem Polivalentes e de Agentes de Vigilância sanitária
 – Publicação dos cadernos didáticos de Auxiliares de Enfermagem Polivalen-

tes e de Agentes de Vigilância sanitária em outubro de 2013

Obstáculos e Dificuldades
• Falta de regularidade no pagamento das bolsas aos estudantes
• Paralisação das atividades pelos estudantes e fechamento da escola entre 9 e 24 

de maio
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• Atraso no início da formação das novas turmas de Agentes comunitários de 
Saúde polivalentes, de Auxiliares de Enfermagem Polivalentes e de Agentes de 
Vigilância sanitária

• Falta de publicação para novos candidatos
• Falta de identificação de novas salas de aula
• Processo de seleção de novos estudantes não definido
• Áreas de cobertura de Croix des Bouquets não definidas
• Atraso na inserção dos ASCP formados em Bon Repos

 – Indefinição da área de cobertura da equipe de saúde da família e da Comu-
nidade

 – Indefinição quanto a designação de ponto focal para a formação em Croix 
des Bouquets

• Decisão de mudança da terminologia “Inspetor Sanitário” para Agente de Vi-
gilância Sanitária Polivalente (em francês – Agent de Surveillance Sanitaire 
Polyvalent – ASSP)

• Falta de documentação de transferência de funcionários do MSPP para suas no-
vas funções no Diretor da Escola Nacional de Formação de técnicos em saúde e 
da coordenadora pedagógica de ASCP

• Falta de recursos financeiros disponíveis para a reprodução de instrumentos de 
inserção do ASCP (ficha de levantamento das famílias, cartões de vacinação, 
fichas de nutrição, ficha de acompanhamento pré-natal, etc). Um milhão de 
cópias por ano = US$ 18,600/ano

4.3 Vacinação e Cadeia de Frio

Avanços
• Processo de definição do número de depósitos intermediários de vacinas que 

serão construídos no Haiti em fase de finalização
• Oferta de estágio técnicos para cadeia de frio no Brasil para 3 funcionários do 

DPEV/MSPP
• Aquisição de três caminhões para a cadeia de frio do PEV em andamento
• Apoio e acompanhamento do envio de vacinas contra raiva humana pelo MSPP 

solicitado ao governo brasileiro – chegada ao Haiti em 12/06/2013 – 20.000 
doses

• Extensão do financiamento do gás propano de 01 de março a 30 de setembro 
de 2013

• Transferência de recursos financeiros à OPS/Haiti para o armazenamento das 
vacinas

Desafios
• Garantir que os depósitos intermediários de vacinas que serão construídos pela 

cooperação
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 – Serão equipados de maneira adequada por outros cooperantes identificados 
pelo MSPP

 – Terão recursos humanos suficientes e condições de manutenção necessárias 
para a conservação e distribuição de vacinas de qualidade à população hai-
tiana

• Finalizar a identificação de títulos de propriedade dos terrenos onde serão 
construídos os depósitos intermediários de vacinas

• Melhorar, urgentemente, a gestão do gás propano com a finalidade de evitar 
perdas e falta do produto

4.4 Vigilância Epidemiológica

Avanços
• Em 10 de abril de 2013 – contratação, pelo MSPP, de 11 motoristas, com os re-

cursos do Projeto Tripartite – atividade da Força Tarefa de vigilância epidemio-
lógica de doenças transmissíveis por vacinação transferidos à OPS/OMS – Haiti

• Em 12 de abril – realização da primeira Oficina de acompanhamento e avalia-
ção das atividades de vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis por 
vacinação

• Nos dias 17 e 18 de abril de 2013 – liberação de documentação pelo MSPP de 
11 veículos Toyota doados para vigilância epidemiológica de doenças transmis-
síveis por vacinação, para os 10 Departamentos e DELR

• Intensificação da vigilância epidemiológica ativa de doenças transmissíveis por 
vacinação nos Departamentos

• Transferência de recursos financeiros para o fortalecimento da descentraliza-
ção da vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis por vacinação nos 
Departamentos

Desafios
• Processos administrativos complexos levando muito tempo para o desenvolvi-

mento das atividades
• Dificuldades para assegurar a utilização adequada dos veículos nos Departa-

mentos, para o desenvolvimento das atividades de busca ativa e de investigação 
de casos para a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis por vaci-
nação

• Dificuldades em se encontrar os dossiês médicos nos serviços de arquivos das 
instituições e ausência de registro de muitos casos suspeitos

• Gestão conjunta do Projeto Força Tarefa de vigilância epidemiológica de do-
enças transmissíveis por vacinação: MSPP/Cooperação tripartite, OPS/OMS, 
Direções Departamentais impondo mais desafios.
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4.5 Curso de Epidemiologia

Objetivos
• Fortalecer a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis por vacinação
• Implantar um Espaço de Educação e Informação em Saúde (EEIS) em cada 

Departamento

Avanços
• Conclusão do 5º e 6º módulos do Curso de Epidemiologia para profissionais 

haitianos de representação nacional

Já concluídos
• 29/03 – 03/04 Módulo de Demografia (sob a responsabilidade do Dr. Rousse-

au, de l’Université d´Etat d’Haiti)
• 06/04 – 10/04 Módulo de Epidemiologia de Gênero (Dra. Stela Meneghel e 

Dra. Cláudia Araújo – Fiocruz-Ms Brasília) 

Planejamento – próximos três meses
• Módulo de Doenças emergentes (de 22/07 a 02/08)
• Apresentação dos trabalhos inter-módulos dos estudantes
• Coordenação com a Comunicação Social para um encontro com os radialistas 

comunitários
• Seminário de Mortalidade Materna – Porto Príncipe, 30 de julho de 2013
• Finalização dos acordos para o módulo de Gênero

Desafios
• Identificação de um local para realização do curso
• Alternativa: CIFAS (MSPP). Estudo da estrutura com o diretor, Dr. Dejean

4.6 Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)

Decisão para a construção e equipamento dos EEIS de Gonaíves e 
Hinche
• Lançamento de licitação pelo PNUD previsto para o mês de outubro.

Curso REFIT
• Projeto de Curso de Gestão do parque tecnológico de Saúde com duração de 

248 horas, para um número máximo de 15 alunos, semipresencial
• Poderão participar unicamente os funcionários do MSPP, exceto Roubens e 

Thamar, que serão alunos/tutores
• Seleção de candidatos por banca
• Material didático preparado e traduzido
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Planejamento – próximos três meses

 ▷ Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)
 – Início da construção prevista para final do mês de agosto e setembro 2013
 – Aquisição de equipamentos e mobiliários para os EEIS de Hinche e Gonaíves
 – Início da capacitação das equipes de epidemiologistas

Cursos REFIT
• Início do curso previsto para 29 de julho de 2013
• Parceria com a Equipe cubana e haitiana de arquitetos, engenheiros, técnicos 

para ministração de módulos como professores
• Início da capacitação de responsáveis por cada EEIS

 ▷ Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)
 – Avaliação das empresas no âmbito do processo de licitação a ser realizado 

pelo PNUD

Cursos REFIT
• Cursos em dois níveis de certificação: Técnico e superior, com a ENSP/ 

FIOCRUZ

Visibilidade do projeto
• Edição do filme institucional de 12 minutos sobre a tripartite, realizado com o 

MS e os jornalistas cubanos
• Estruturação de equipe de visibilidade com Fiocruz e Ministério da Saúde: con-

tato iniciado com os jornalistas haitiano (iniciado com DPSPE para o tema co-
municação em saúde)

• Elaboração da base de registro gráfico da cooperação tripartite pela Fiocruz
• Registro audiovisual do último módulo do curso de epidemiologia

Planejamento – próximos três meses
• Disponibilização do material gráfico no site do Projeto Tripartite
• Divulgação do filme institucional para os diversos meios de comunicação ins-

titucionais e mídias
• Elaboração do calendário de atividade de eventos e divulgações
• Edição de vídeo sobre o curso de epidemiologia
• Avançar na alimentação dos registros gráficos (conteúdo antigo e novo)

Desafios
• Articulação com as mídias haitianas para aumentar a visibilidade no Haiti
• Articulação com diversos meios de comunicação, internos e externos
• Promoção da comunicação nas mídias sociais
• Avaliação do impacto das ações de visibilidade
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4.7 Sistemas de informação em saúde

• Desenvolvimento de um projeto-piloto inicial do SIS-VE com aprovação do 
conceito e sua validação com os parceiros da cooperação

• Apresentação da proposição do piloto com as equipes de epidemiologia
• Estudos para integração do projeto-piloto com as atividades do curso de vigi-

lância em saúde

Planejamento para os próximos três meses
• Desenvolvimento do segundo projeto-piloto para sua aplicação nos módulos de 

formação em epidemiologia
• Preparação de uma oficina sobre o tema da tecnologia utilizada no projeto-

-piloto para os técnicos haitianos
• Após aplicação, a validação e homologação do segundo projeto-piloto, elabora-

ção do Projeto de arquitetura do sistema definitivo para a conclusão do desen-
volvimento

• Aceitação da proposição

Desafios
• Incorporar os dados do sistema de informação em saúde nas análises de decisão 

do governo

4.8 Educação permanente

• Elaboração da proposição visando os três setores onde os HCR estão instalados: 
Bon Repos, Beudet e Carrefour

• Proposição para Educação a Distância 
• Estrutura de Recursos Humanos no MSPP
• Análise das características da região geográfica escolhida e da população envol-

vida (Pesquisa FIOCRUZ)
• Oficina de recursos humanos: elaboração conjunta da proposição de Educação 

Permanente
• Definição da estrutura do programa de educação a distância

Planejamento para os próximos três meses
• Oficina preliminar de Planejamento da Educação Permanente (a ser realizada 

em Porto Príncipe)
• Validação do material didático para educação permanente
• Cursos para tutores/facilitadores
• Estrutura de Recursos Humanos no MSPP
• Análise das características da região geográfica escolhida e da população envol-

vida (Pesquisa FIOCRUZ)
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• Oficina de recursos humanos: elaboração conjunta da proposição de Educação 
Permanente

• Definição da estrutura do programa de educação a distância

Desafios
• Receber indicação do MSPP – tutores/facilitadores

4.9 Refit

• Gestão do Parque Tecnológico em Saúde no Haiti
• Segurança e durabilidade – Arquitetos, engenheiros e técnicos em manutenção 

dos edifícios dos HCRs do Parque Tecnológico que está sendo construído pelo 
Brasil no Haiti

Avanços
• Seleção de candidatos e banco
• Preparação de material
• Aprovação da ENSP-FIOCRUZ

Planejamento para os próximos três meses
• Primeira reunião (fim de julho)

CAlEnDRIER Du VOyAGE En HAITI COuRS REFIT 1èRE REnCOnTRE DE 40 HEuRES

26/Jul 27/Jul 28/Jul 29/Jul 30/Jul 31/Jul 01/AOuT 02/AOuT 03/AOuT 04/AOuT

Départ RIO Arrivée  
Haiti

Préparation 
Cours

Classe 
Matin et 

Aprés Midi

Classe 
Matin et 

Aprés Midi

Classe 
Matin et 

Aprés Midi

Classe 
Matin et 

Aprés Midi

Classe 
Matin et 

Aprés Midi

Départ Haiti Arrivée Rio

4.10 Laboratórios

• Missão do LNSP
 – Assegurar a formação de tecnologistas
 – Trabalhar na implementação da Rede Nacional de Laboratórios para diag-

nóstico biológico e etiológico
 – Participar com o DELR nas atividades de Pesquisa, Vigilância Epidemioló-

gica e de Alerta precoce

Avanços
• Planejamento de capacitações que serão desenvolvidas no Haiti

 – Curso de extensão para os temas estratégicos para Saúde Pública Haitiana: 
Malária, Micobactérias, doenças entéricas causadas por vírus, vírus da He-
patite, HIV, entomologia médica e outros
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• Início da elaboração conjunta dos conteúdos.

Planejamento para os próximos três meses
• Atividades de capacitação no LNSP
• Validação da proposição pelo LNSP
• Participação ativa da Brigada Médica Cubana
• Elaboração conjunta dos conteúdos dos cursos (IOC/Fiocruz-LNSP-Brigada 

Médica Cubana)
• Validação da capacitação simultaneamente com a direção do IOC/Fiocruz e 

outros parceiros
• Acordo LNSP-Fiocruz- Université Haïtienne, direção de Recursos Humanos do 

MSPP para diplomação dos cursos no Haiti.
• Data prevista para início dos cursos: agosto-setembro de 2013 em Porto Prín-

cipe.

Desafios
• Utilização da experiência de 7 ex-estagiários da Fiocruz

 – Inserção de 2 profissionais ainda não incorporados como funcionários 
 – Laboratórios Regionais em funcionamento
 – Proposições elaboradas conjuntamente (técnicos – Direção do LNSP) para 

uso das competências adquiridas
 – Validação do curso pelo MSPP (direção de RH) e pela Academia haitiana – 

diploma conjunto
• Considerar os recursos logísticos para os cursos (reagentes, materiais etc.).

4.11 Comunicação em saúde

4.11.1 Avanços

Rádios Comunitárias
• Organização de um escritório para os radialistas comunitários, epidemiologis-

tas em formação e responsáveis pela promoção da saúde nas diferentes regiões
• Certificação técnica para aquisição do restante dos equipamentos audiovisuais
• Contrato de trabalho entre o MSPP e as rádios comunitárias por meio da rede 

SAKS
• Lançamento anulado, nova data a ser definida
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Estruturação da Rede de Jornalistas em Saúde

unidades móveis audiovisuais

Continuidade do Programa de Promoção para a Saúde das 
Comunidades

 ▷ Atividades:
 – Instalações adequadas nos veículos para garantir o transporte dos equipa-

mentos com segurança
 – Equipamentos em fase final de aquisição e expedição do Brasil para o Haiti
 – Capacitação de equipes técnicas

Fortalecimento da DPSPE
• Contrato de bolsista para ajudar na implementação das atividades de comuni-

cação no âmbito da DPSPE
• Estruturação de escritório de produção de audiovisual
• Validação do conteúdo programático do Curso de Comunicação em Saúde
• Fim de agosto, formação de profissionais do nível central dos Departamentos e 

das Direções sanitárias em comunicação em Saúde
• Identificação de necessidades de formação de pessoal em Comunicação para a 

Saúde realizados pelo DPSPE
• Célula audiovisual: equipamentos e treinamento – pessoal de comunicação do 

MSPP será orientado pelo DPSPE, após formação pelo Canal Saúde e ICICT 
(Fiocruz)

Planejamento para os próximos três meses
• Estabelecer agenda de pagamentos para os produtos radiofônicos sobre Comu-

nicação em Saúde
• Instalação de equipamentos nos veículos de Comunicação em Saúde
• Curso de Comunicação em Saúde: planejamento da logística e outras necessi-

dades

Desafios

Rádios comunitárias
• Os profissionais de Comunicação de cada Departamento Sanitário Regional de-

verão se coordenar com os comunicadores a inclusão dos temas da saúde.

4.12 Website da cooperação

• Migração da plataforma tecnológica do site
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• Elaboração da nova arquitetura de informação que permita melhor acesso às 
informações da Cooperação

• Elaboração de novo layout que facilite a navegação e a visualização
• Ampliar o fluxo de informações entre as instituições envolvidas com a Coope-

ração

Saúde Mental
• Realização do Seminário Internacional para integração da Saúde Mental no 

âmbito da atenção primária em Porto Príncipe nos dias 11 e 12 de junho na sala 
de conferência do MSPP, com a participação de representantes do Brasil, Cuba, 
Haiti, OPS/OMS

 ▷ Avanços
 – Organização de uma rede de parceiros e ONG que atuam na temática da 

Saúde Mental
 – Elaboração de um plano de trabalho e definição de prioridades

 ▷ Atividades previstas
 – Iniciar a preparação de protocolos de atenção à saúde
 – Adaptação de protocolos de Saúde Mental
 – Visitas de intercâmbio de experiência para conhecer os Centros de Aten-

dimento Psicossocial (CAPS) no Brasil e aos CCSM em Cuba (previsão – 
agosto de 2013).

 – Contratação de um profissional para apoiar o Coordenador de Saúde Mental 
(acordo entre OPS/OMS e o Ministério da Saúde do Brasil).

 – Intervenções pontuais para solucionar a situação alarmante do Hospital de 
Defilè de Beudet

 – Novo seminário de Saúde Mental para finalização dos protocolos previstos 
para a primeira quinzena de setembro de 2013 e para a preparação de ati-
vidades de comemoração de 10 de outubro de 2013 (Jornada Mundial de 
Saúde Mental)

 – Apoio para elaboração do Plano Nacional de Saúde Mental
 – Introdução de um módulo de Saúde Mental no âmbito de formação das 

equipes de Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes
 – Contratação de um bolsista para apoiar a elaboração e a implementação de 

protocolos de Saúde Mental para os Agentes Comunitários de Saúde Poliva-
lentes e aos profissionais dos HCRs

 – Formação de Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes e profissionais 
dos HCRs, começando por Beudet

 ▷ Desafios
 – Buscar parceria para instalação de postes de iluminação no do Hospital de 

Defilè de Beudet
 – Buscar parceria para a construção de lavanderia e refeitório no Hospital Co-

munitário de Referência de Beudet e Hospital de Defilè de Beudet
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 – Parceria para o suprimento de medicamentos
 – Reinserção social dos pacientes
 – Estudo de viabilidade de outras intervenções no âmbito da cooperação

 ▷ Reabilitação
 – Reunião para a realização de avaliação sobre o desenvolvimento do orga-

nograma e grade salarial. Aguardando aprovação por parte do gabinete da 
Ministra da Saúde do Haiti

 – Previsão de contratação de novos profissionais até 15 de outubro
 – Validação e recebimento da lista de insumos para o IHR

 ▷ Desafios
 – Definição e envio do organograma e grade salarial
 – Contratação de recursos humanos – definição e formação

4.13 Apresentação UNOPS sobre as atividades executadas e em execução

No âmbito do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti foi realizada a parceria 
PNUD e UNOPS para atuação como agências de implementação das atividades de 
infraestrutura no âmbito do Projeto.

• Construção e aquisição de equipamentos para três Hospitais Comunitários de 
Referência (HCR) em Bon Repos, Beudet e Carrefour

• Construção e aquisição de equipamentos para um Instituto de Reabilitação 
(IHR) em Bon Repos

• Reforma/Construção de 2 laboratórios regionais de Saúde Pública em Les Cayes 
e Cabo Haitiano.

• Aquisição de 30 ambulâncias equipadas

Fortalecimento do nível intermediário da cadeia de frio para as atividades de vaci-
nação

Reforma de sala de formação de recursos humanos
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Estrutura das obras dos HCRs e IHR

• Poços de 120 metros de profundidade
• Estação de tratamento de água potável
• Estocagem de água para uma semana
• Recuperação de água de chuva para utilização em rede separada (sanitários)
• Água de uso tratada com filtro anaeróbico e filtro de areia
• Incinerador
• Gerador e “no break”
• Estocagem de diesel para um mês
• Iluminação solar para o exterior dos HCRs.
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Realização de campanha de sensibilização
• 4000 pessoas sensibilizadas sobre o projeto de construção
• 1000 folhetos distribuídos
• Reuniões com os responsáveis sanitários, Acek/kacek, lideranças religiosas, li-

derança comunitária em campo

Resumo 
prático do 

funcionamento: 
Sistema de água 

potável 
Sistema de água 

de uso 
Sistema elétrico 
Climatização e 

ventilação 
Fichas técnicas 
dos principais 
equipamentos
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Geração de emprego 
• Técnicos brasileiros especializados treinaram empregados haitianos em estru-

tura, hidráulica, eletricidade e mecânica
• Atuação principalmente nas obras intensivas com mão de obra civil, bem como 

nas construções das vias de circulação e estacionamento
• Cerca de 20.000 homens/hora de trabalho foram criadas
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Desenvolvimento de projeto para Paisagismo dos HCRs

4.14 Licitação e aquisição de equipamentos médicos

Cerca de 8.000 peças de equipamentos médicos foram adquiridas:
• Fornecedores de várias partes do mundo

Os contratos incluíram as seguintes obrigações:
• Instalações
• Formação de utilizadores e técnicos de manutenção
• Garantia e manutenção
• Assegurar a disponibilidade de peças de reposição
• Base de dados de gestão dos equipamentos e mobiliários (demonstração duran-

te a visita ao HCR)
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laboratório de Cabo Haitiano

• Conclusão das atividades de construção/reforma e aquisição de equipamentos
• Inauguração do laboratório em 20 de novembro de 2012



laboratório de les Cayes

• Conclusão das atividades de construção/reforma e aquisição de equipamentos
• Inauguração do laboratório em 20 de novembro de 2012

Apoio ao sistema de urgência

• Aquisição e doação de 30 ambulâncias equipadas
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4.15 Atividades adicionais ao contrato PNUD-UNOPS

Fortalecimento do nível intermediário da cadeia da rede de frio
• Refrigeradores solares – instalação de 152 refrigeradores solares em dezembro 

de 2012 de um total de 170, construção de estrutura antifurto para os painéis 
solares e o restante dos refrigeradores em março de 2013.

Fornecimento de Gás Propano
• Aquisição e distribuição de gás propano nas regiões do Haiti até setembro de 

2013
• Avaliação dos locais de distribuição
• Relatório enviado à cooperação brasileira com recomendações. 
• Elaborado um documento para o fortalecimento da gestão e controle da distri-

buição de gás propano

Construção de depósitos intermediários
• 5 locais identificados. Os depósitos serão destinados ao Programa Ampliado de 

Vacinação do Haiti (PEV)
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layouts produzidos

• Aquisição de mobiliários de escritório e equipamentos médicos da Escola téc-
nica de Saúde – em andamento

4.16 Encaminhamentos e compromissos em relação às apresentações do CCE

Manutenção do parque tecnológico
• Programa completo sobre o conteúdo de formação previsto para a Manutenção 

do parque tecnológico. Próxima reunião no Haiti no final de julho

Construção dos Depósitos intermediários da Cadeia de Frio
• Em processo de revisão dos orçamentos de 5 locais (Gonaíves, Bon Repos, Hin-

che, Miragoane e Jacmel) para construção dos Depósitos intermediários da Ca-
deia de Frio. Avaliação do orçamento da UNOPS para tomada de decisão pela 
representação brasileira junto ao PNUD.
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Treinamento de pessoal para os equipamentos hospitalares
• Em processo de identificação do pessoal do MSPP que será treinado pelas Em-

presas fornecedoras de equipamentos para os HCRs, considerando a finalização 
das entregas e instalação dos equipamentos.

Organização da rede de serviços de saúde
• Elaboração do relatório técnico do diagnóstico dos Serviços de Saúde para pos-

terior análise crítica dos dados envolvendo técnicos do MSPP e UFRGS. Previ-
são para final de julho de 2013.

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite encaminhou os protocolos 
vigentes ao CCE envolvendo as áreas de gestão, protocolos de atendimento e fun-
cionamento dos serviços de saúde, etc. 

Recursos Humanos para os HCRs
• Aguardando a finalização dos estudos pelo Task Force dos HCRs para definição 

da lista de recursos humanos e especialidades para o funcionamento dos HCRs 
e IHR. Nesse sentido, a Tripartite aguarda o estudo que está sendo conduzido 
pelo MSPP no sentido de identificar as capacidades e debilidades para informar 
sobre as necessidades de apoio da Brigada Médica Cubana.

Saúde Mental
• Realização do Seminário e desdobramento com a elaboração de Plano de Tra-

balho para os próximos passos em relação à abordagem do tema da saúde Men-
tal no Haiti, conforme destacado no presente relatório.

Reabilitação
• Aguardando os trâmites internos no MSPP (decisão da Ministra da Saúde) para 

aprovação de cronograma e grade salarial para o Instituto Haitiano de Reabili-
tação. 

Formação
• Necessidade de se identificar espaços para a formação de Agentes Comunitários 

de Saúde Polivalentes, auxiliares de enfermagem polivalentes e Agentes de Vigi-
lância Sanitária Polivalentes. Ponto ressaltado em diversos momentos durante a 
reunião. A falta de locais poderá impedir o cumprimento da meta de formação.

Espaços de Educação e Informação em Saúde (EEIS)
• Aguardando os estudos preliminares necessários à preparação do Termo de Re-

ferência para Licitação a ser conduzida pelo PNUD. A Fiocruz está realizando 
os estudos para que sejam dados os próximos passos em relação à licitação a 
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ser realizada visando a construção de 2 EEIS, um em Gonaíves e o outro em 
Hinche.

Inauguração dos HCRs
• Conforme esclarecido durante a reunião e, por definição da Ministra da Saúde 

do Haiti, os HCRs somente serão inaugurados em condições de funcionamento 
a partir de decisão do MSPP, com todas as questões resolvidas (recursos huma-
nos, treinamentos, etc). Continua a ser acompanhado no âmbito da Tripartite e 
por meio da Task Force dos HCRs.

• A representante brasileira no Comitê Gestor Tripartite sugeriu uma abordagem 
mais objetiva em relação ao funcionamento dos HCRs a serem inaugurados. 
Nesse sentido, destacou que poderia ser estabelecido um cronograma para dis-
cussão de todos os aspectos vinculados ao funcionamento dos Hospitais nas 
reuniões do CCE de julho (Bon Repos), agosto (Beudet) e setembro (Carrefour) 
com participação dos Diretores Técnicos indicados pelo MSPP. Todos os assun-
tos relacionados ao funcionamento de cada hospital poderia ser aprofundado 
nas referidas reuniões.

Proposta de avaliação qualitativa e quantitativa do Projeto
• Foi apresentada pelo representante haitiano, Dr. Jean Hugues Henrys, a suges-

tão de se desenvolver uma modelo de avaliação qualitativa e quantitativa do 
Projeto que permita avaliar o impacto das atividades do Projeto Tripartite nas 
regiões de construção e implementação do Projeto e sobre as temáticas abor-
dadas como, por exemplo, a vacinação, vigilância epidemiológica, a formação 
dentre outros. Tal proposta deve ser desenvolvida e apresentada em reunião do 
Comitê de Coordenação Executiva (CCE).

local e data da próxima reunião do Comitê Gestor Tripartite
• Local: Porto Príncipe-Haiti
• Data: 26 de setembro de 2013.
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Interior do Hospital Comunitário de Referência de Bon Repos Região metropolitana de Porto Príncipe, 
no Haiti, em 12 de dezembro de 2013. Conclusão das obras de engenharia, construção, instalação de 
equipamentos hospitalares, pavimentação e estacionamento

XV Reunião do Comitê Gestor 
do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
Porto Príncipe, 12 de dezembro de 2013.
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1. Apresentação

O presente documento sintetiza os trabalhos da XV Reunião do Comitê Gestor 
Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do 
Sistema de Saúde do Haiti. A reunião teve por objetivo o acompanhamento das ativi-
dades acordadas na reunião anterior, realizada em Porto Príncipe, no dia 27 de junho 
de 2013, além de permitir avaliar o grau de cumprimento dos compromissos assumi-
dos pelos Grupos Técnicos no âmbito do Comitê Gestor Tripartite.

Durante a XV Reunião foram apresentados os avanços e desafios em relação às ati-
vidades desenvolvidas pelos Grupos Técnicos do Comitê Gestor Tripartite, com des-
taque para a conclusão das obras de construção dos três Hospitais Comunitários de 
Referência (HCR) de Bon Repos, Beudet e Carrefour, bem como do Instituto Haitiano 
de Reabilitação e do Laboratório de Órteses e Próteses. 

Cabe informar que o Ministério da Saúde realizou reunião em 11 de dezembro de 
2013, em Porto Príncipe, no Haiti, que contou com a participação da UNOPS e de 
representante do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD, para 
tratar do estágio atual de execução e finalização das obras de construção dos três Hos-
pitais Comunitários de Referência, nas localidades de Bon Repos, Beudet e Carrefour 
no Haiti. 

A reunião abordou os principais aspectos relacionados ao processo de transferência 
oficial das obras ao governo haitiano, considerando a importância do cumprimento 
preliminar de requisitos técnicos e operacionais sob a responsabilidade do PNUD e 
UNOPS. Na oportunidade, o Ministério da Saúde manifestou o interesse na entrega 
das obras ao governo haitiano de acordo com os critérios oficiais utilizados em outros 
momentos no âmbito do Projeto Tripartite Brasil-Cuba-Haiti.

Durante a reunião, o Ministério da Saúde solicitou à UNOPS que informasse a 
situação atual do processo de finalização da construção e instalação final de todos 
os equipamentos necessários ao funcionamento dos três Hospitais Comunitários de 
Referência. Na oportunidade, a UNOPS informou que durante a semana de 16 a 20 de 
dezembro assinaria o contrato com a empresa vencedora do certame licitatório para o 
fornecimento dos gases medicinais.

A UNOPS destacou que o mercado internacional de equipamentos médicos invia-
bilizou, por mais de três vezes, o processo de instalação do sistema de gases medicinais 
e que, com a assinatura do contrato a empresa vencedora teria até 15 de fevereiro, 
aproximadamente, o prazo para a instalação do sistema. Dessa forma, o Ministério da 
Saúde do Brasil, prepararia a missão técnica para análise de conformidade do processo 
de aquisição e instalação dos equipamentos dos três Hospitais Comunitários de Refe-
rência para a segunda quinzena de fevereiro ou primeira semana de março, de acordo 
com o prazo de entrega e instalação do sistema de gases medicinais.

A partir da realização de missão técnica para análise de conformidade do processo 
de aquisição e instalação dos equipamentos dos três Hospitais Comunitários de Refe-
rência será realizado um Relatório de Conformidade para os equipamentos.
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Outro ponto de destaque foi a realização de reunião, especialmente para tratar 
do processo de prestação de contas das bolsas para formação de recursos humanos, 
para garantir o atingimento da meta de formação de 1000 ACSP, 500 Auxiliares de 
Enfermagem e 450 Agentes de Vigilância Sanitária Polivalentes. A reunião contou 
com a participação de representantes do MSPP, do PNUD e do Grupo de Formação 
de Recursos Humanos. Foram definidas novas estratégias para os novos repasses de 
recursos financeiros para o pagamento das bolsas bem como mecanismo para a efeti-
vação da prestação de contas, que serão comentados nesse relatório.

Outro ponto importante foi a discussão sobre a necessidade de definições do 
MSPP em relação à estruturação para a gestão, aos recursos humanos e aos recursos 
materiais para funcionamento dos Hospitais Comunitários de Referência (HCRs) a 
serem inaugurados, considerando a conclusão das obras de engenharia, finalização da 
aquisição e instalação de equipamentos, e a definição do processo de suprimento dos 
medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

Durante a reunião, o Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti (MSPP) 
informou que vem realizando os levantamentos e estudos técnicos sobre a disponibi-
lidade de mão de obra especializada no Haiti para atuação nos HCRs, bem como está 
identificando as lacunas que poderão ser preenchidas com apoio da Brigada Médica 
Cubana.

Foram abordados também os temas de Vigilância epidemiológica e as atividades 
relacionadas ao Programa Ampliado de Vacinação que envolve o apoio à campanha 

Abertura da 
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Brasil-Cuba-
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nacional de vacinação, o fortalecimento da cadeia de frio e aquisição de equipamen-
tos e insumos e o transporte dos equipamentos para as atividades de comunicação e 
informação em saúde.

A XV Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemioló-
gica do Haiti foi realizada em Porto Príncipe, em 12 de dezembro de 2013, no Instituto 
Haitiano de Reabilitação, sala de treinamento e capacitação. Representou o governo 
brasileiro Fernando Assoni, representante no Comitê Gestor Tripartite. A delegação 
brasileira contou com técnicos do Ministério da Saúde, representando a Secretaria 
Executiva. 

A abertura e condução dos trabalhos da reunião foram feitas pelo representante 
haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys.

2. Agenda de trabalho desenvolvida durante a XV Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite

A agenda da XV Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi organizada pelo Comitê 
Executivo (CE) com aprovação dos representantes do Brasil, Cuba e Haiti no Comitê 
Gestor. 

A XV Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi realizada em Porto Príncipe, em 12 
de dezembro 2013, no Instituto Haitiano de Reabilitação, sala de treinamento. Con-
templou os temas previstos na agenda como: GT Infraestrutura – UNOPS; GT de 
Saúde Mental; GT Reabilitação; GT-Formação; GT Epidemiologia (Vacinação – PEV, 
Vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis, Laboratório, Comunicação 
e Promoção da Saúde, Cursos de Epidemiologia. Os temas serão abordados com o 
desenvolvimento do presente relatório.

A agenda da XV REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI DE Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica DO HAITI – Porto Príncipe, 12 de dezembro 
de 2013, foi iniciada com palavras de boas-vindas do representante do Haiti, Dr. Jean 
Hugues Henrys, e em seguida pelos representantes do Brasil e de Cuba. Os represen-
tantes destacaram a importância do momento em que se encontra o Projeto de Coo-
peração Tripartite considerando a execução das obras dos Hospitais Comunitários de 
Referência de Bon Repos, Beudet e Carrefour e do Instituto Haitiano de Reabilitação. 
Destacaram os avanços da cooperação e a transformação dos debates, expectativas em 
realidade concreta. 

Ressaltaram a importância dos colaboradores em todo o processo, até o momento, 
e também os desafios que continuarão a ser enfrentados em relação ao desenvolvi-
mento de novas etapas do Projeto Tripartite.
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O processo de continuidade das ações foi outro ponto de destaque nas abordagens 
dos três representantes, no sentido de buscar estratégias para o desenvolvimento e a 
sustentabilidade do projeto, com proposta de se desenvolver uma avaliação quantita-
tiva e qualitativa das ações e impactos do projeto, desenvolvimento de indicadores de 
saúde para as regiões de implantação das ações previstas no Memorando de Entendi-
mento Brasil-Cuba-Haiti.

3. Apresentação do comitê de coordenação executiva

O Relato das atividades em desenvolvimento no âmbito do Projeto Tripartite foi 
feita pelo Dr. Gerald Lerebours representando o Comitê de Coordenação Executiva 
(CCE) seguindo a agenda abaixo:

3.1 Agenda da XV Reunião do Comitê Gestor 

• Porto Príncipe, 12 de dezembro de 2013.

PROGRAMA

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2013
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura

 – Palavras de boas-vindas – Autoridades e representantes das delegações do 
Brasil Cuba e Haiti 

 – Leitura e aprovação da Agenda da reunião 
• 10h30: Apresentação das atividades desenvolvidas pela UNOPS e a conclusão 

do processo de construção dos HCRs 
• 11h00: Apresentação do Comitê de Coordenação Executiva – Relatos e co-

mentários sobre as atividades realizadas após a última reunião Tripartite – Re-
presentante do Haiti no Comitê de Coordenação Executiva – Gerald Lerebours 

• 12h00: Discussão e orientações do grupo e principais desafios para o próximo 
trimestre 

• 13h30: Principais desafios e etapas do próximo trimestre. Data e lugar da próxi-
ma reunião e Encerramento.

• 14h30: Almoço 
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4. Relato dos Grupos Técnicos – Comitê Executivo

4.1 Apresentação do comitê de coordenação executiva

Grupos técnicos
• Organização de serviços
• Vacinação 
• Formação
• Epidemiologia
• Laboratório
• Comunicação
• Saúde Mental
• Reabilitação

4.2 Organização da rede de serviços

• Este grupo não se reuniu pela falta de indicação de novo ponto focal para o 
Haiti.

Avanços
• Finalização do Diagnóstico da rede de serviços de Carrefour e de Croix des 

Bouquets – apresentação do resultado final em 11.12.2013
• Finalização da lista dos profissionais para os HCRs
• Definição do apoio dos recursos humanos para os HCRs e IHR com a coope-

ração cubana
• A equipe do MSPP continua trabalhando no âmbito do grupo Task-force para 

as questões pendentes.

Desafios
• Elaborar um cronograma e implementação de um programa de formação para 

cada categoria de profissionais
• Formar os profissionais selecionados e integrá-los à rede de serviços já existente
• Organizar a articulação entre os trabalhos dos HCRs com os ASCP formados 

nas três regiões dos hospitais
• Formar os profissionais selecionados para utilização dos protocolos do MSPP 

existentes

Proposições para os próximos meses
• Planejamento e articulação da rede de serviços de Carrefour e de Croix des 

Bouquets considerando os resultados do diagnóstico realizado
• Seguir acompanhando o funcionamento dos HCRs e IHR
• Seguir a formação dos profissionais por categoria
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• Revisão dos protocolos existentes
• Elaboração de novos protocolos

4.3 Saúde mental

Avanços
• Formação de profissionais em saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos) dos 

serviços de saúde do MSPP no âmbito das ações de saúde mental – protocolos 
OPS/OMS

• Seleção de um profissional para ajudar na elaboração dos protocolos de saúde 
mental

• Instalação inicial pela MINUSTAH de iluminação por meio de placas solares no 
Hospital de Defile no fim de dezembro de 2013

• Doação de material pela Cruz Vermelha Internacional para a melhoria dos mu-
ros do Hospital de Defile – instalação pela MINUSTAH

• Avaliação das condições de infraestrutura do Hospital Defile considerando o 
risco para posterior demolição com apoio da MINUSTAH, DOSS/MSPP

• Integração com outros parceiros para discussão do tema da saúde mental no 
Haiti (OEA, REBATISM, CRUZ VERMELHA, MINUSTAH)

• Realização de seminário em comemoração da Jornada Mundial de Saúde Men-
tal, em 10 de outubro, no Hotel Plaza – “Santé Mentale un droit pour tous” em 
parceria com USM/MSPP, OEA, VIVARIO e OPS/OMS

• Realização de seminário de integração com o GT de Reabilitação, em 11 de 
outubro no IHR, em Bon Repos – “ Santé et Rehabilitation”

• Projeção e discussão do filme “ ESTAMIRA” sobre a ótica da saúde mental no 
Centro Cultural do Brasil, em Porto Príncipe 

• Produção de cópias do filme ESTAMIRA para apoiar discussões a serem reali-
zadas com os parceiros do projeto em saúde mental

• Criação de três banners para a coordenação de saúde mental
• Apoio da rede de jornalistas em saúde mental para divulgação e produção de 

matérias relacionadas ao tema da saúde mental

Atividades previstas
• Visita à rede de saúde mental de Porto Alegre/RS prevista para janeiro de 2014 

com financiamento da SES/RS
• Formação de profissionais dos três HCRs e IHR para o tema da saúde mental – 

janeiro a fevereiro de 2014
• Participação/integração com as atividades de formação do IHR – fevereiro de 

2014.
• Parceria com o Ministério da Saúde da Argentina via OEA – visita da delegação 

– 9 a 13 de dezembro de 2013 para planejamento de atividades de saúde mental
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Desafios
• Seleção de consultor para apoiar a coordenação de saúde mental/MSPP via 

OPS/OMS
• Oficina com o tema de saúde mental na formação das equipes dos HCRs e IHR 

e ASCP – 2014.
• Construção de lanchonete e refeitório no HCR de Beudet e Hospital Defile com 

apoio de parceiros

4.4 Reabilitação

• Reativação do GT de Reabilitação 
• Definição de novo cronograma pelo MSPP
• Entrega de nova grade salarial do IHR
• Discussão de Carta Acordo entre ABC e MSPP para a transferência de recursos 

financeiros para o pagamento de técnicos do IHR
• Participação com o GT de Saúde Mental nas atividades de comemoração da 

Jornada Mundial de Saúde Mental, em 10 de outubro de 2013

Avanços
• Realização de seminário com o tema de saúde mental e reabilitação em Bon 

Repos
• Participação nas atividades de comemoração da Jornada de pessoas com defici-

ência em 3 de dezembro de 2013 com a OEA e BSEIPH
• Participação da reunião ministerial do CARICOM sobre os direitos das pessoas 

com deficiência no Hotel OASIS, em 05.12.13

Desafios
• Seleção e contratação de 88 profissionais de saúde para o IHR
• Elaboração de conteúdos para a formação de profissionais do IHR
• Formação de profissionais do IHR sobre o tema da deficiência, alinhamento de 

conceitos. Previsão de realização da atividade para a terceira semana dos mês 
de fevereiro, com a participação de equipes do Hospital Albert Einstein, OEA 
e Cuba
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5. Formação 

5.1 Contexto atual

LOcALite PeRiODO De LA 
fORMAtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

seLectiOnnes

effectif De 
etuDiAnts 
GRADues

iníciO De LA 
inseRtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

inseRes 
(ActuAMent)

Carrefour  
(1er promotion)

out/2010 a 
mar/2011

60 58 out/2011 48

Carrefour  
(2er promotion)

jul/2012 a dez/2012 66 63 jan/2013 61

Bon Repos jul/2012 a mar/2013 60 57 jul/2013 55

Aquim  
(1er promotion)

out/2012 a 
abri/2013

60 59 – 57 (pas inseres)

Paillant abri/2013 a set/2013 20 20 – 20 (pas inseres)

Gonaíves jun/2013 a out/2013 80 80 – 80 (pas inseres)

Carrefour  
(3er promotion)

jul/2013 a dez/2013 135 134 – 48

Beudet jul/2013 a dez/2013 54 – – 61

Aquim  
(2er promotion)

set/2013 a jan/2014 64 – – 55

LOcALite PeRiODO De LA 
fORMAtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

seLectiOnnes

DAte PRObAbi 
e De LA 

GRADuAtiOn

effectif De 
etuDiAnts 
en cOuRs

iníciO De LA 
inseRtiOn

ENFTS  
(1 promotion)

mars 2013 a  
mars 2014

120 April 2014 116 April 2014

ENFTS  
(2 promotion)

juil/2013 a 
mar/2014

200 Juil 2014 193 Juil 2014

LOcALite
PeRiODO 

De LA 
fORMAtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

seLectiOnnes

effectif De 
etuDiAnts 
finissAnt

DAte PRObAbi 
e De LA 

GRADuAtiOn

iníciO De LA 
inseRtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

inseRes 
(ActuAMent)

ENFTS  
(1 promotion)

Mars 2013 a  
set 2014

60 53 Janvier 2014 Octobre 2014 53

ENFTS  
(2 promotion)

juil/2013 a 
definir

160 155 Cours suspendus

PeRiODO De LA 
fORMAtiOn

effectif De 
etuDiAnts 

seLectiOnnes

effectif De 
etuDiAnts 
finissAnt

DAte PRObAbi e De 
LA GRADuAtiOn

effectif De 
etuDiAnts inseRes 

(ActuAMent)

2012/2014 32 32 April 2013 (pas insere)

• Falta de regularidade no pagamento das bolsas aos estudantes
• ASCP paralisados, sendo: Bon Repos (55) e Beudet (54)
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• ASCP na ENFTS – formação interrompida, sendo Carrefour (135), Gonaives 
(80), Aquin (57) e Paillant (20)

• Inspetores sanitários expulsos da ENFTS (155)

Desafios
• Pagamento mensal e regular das bolsas
• Impressão de material didático para os auxiliares de enfermagem e inspetores 

sanitários
• Formação em 2014 – novas formações previstas: ASCP (581) e IS (190)
• Inserção profissional
• Definir os territórios sanitários de inserção profissional dos ASCP, AIP e IS nas 

instituições de referência do primeiro nível de atenção 
• Assegurar e definir com clareza as atribuições e organização do trabalho dos 

ASCP, AIP, IS no campo
• Definir o modelo de organização do trabalho de forma articulada com as três 

categorias profissionais no primeiro nível de atenção
• Qualificar a supervisão do trabalho dos ASCP, AIP e IS – monitorar os estágios 

de inserção
• Instituir os instrumentos de informação e de coleta de dados de saúde no pri-

meiro nível de atenção – Impressão de: 1.250.000 fichas para ASCP, 250.000 
fichas para AIP e 250.000 para IS

• Instituir as equipes de saúde da família nos territórios
• Contratação dos estudantes formados pelo MSPP após inserção profissional
• Avaliara o impacto do trabalho das três categorias profissionais na comunidade 

de Carrefour

5.2 Fortalecimento do PEV

Avanços
• Aquisição de 350 bombonas de gás propano para reposição daqueles com de-

feito
• Aquisição de três caminhões para a cadeia de frio do PEV – em processo pelo 

UNOPS
• Extensão do fornecimento de gás propano de março a fevereiro de 2014 (perío-

do total de março de 2012 a fevereiro de 2014)
• Transferência por meio da OPS/OMS de 40 mil dólares para apoio ao processo 

de conservação de vacinas e necessidades urgentes do PEV

Desafios
• Iniciar a construção dos depósitos de vacinas para a cadeia de frio do PEV – 

2014
• Garantir a utilização racional do gás propano
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• NOTA: O MSPP deverá assegurar:
 – O fornecimento do gás propano a partir de fevereiro de 2014
 – Equipar e manter os novos depósitos a serem construídos pelo Brasil
 – Fornecimento de combustíveis, mecânica e reparo dos 3 caminhões

Destaques finais
• Apesar dos desafios, houve um grande avanço com o apoio da tripartite e MSPP 

para o fortalecimento da vigilância epidemiológica das doenças preveníveis por 
vacinação, tendo como destaques:

 – O projeto força-tarefa vigilância epidemiológica das doenças preveníveis 
por vacinação tem sido uma grande contribuição para o Haiti

 – A maior parte das demandas do PEV já foram atendidas, exceto a aquisição 
dos 3 caminhões (em processo de aquisição pelo UNOPS) e a construção 
dos depósitos para vacinas da cadeia de frio do PEV.

Avanços
• Em 9 de novembro de 2013, realização da contratação de epidemiologistas para 

a implementação do Projeto Força-Tarefa de vigilância epidemiológica das do-
enças preveníveis por vacinação com o objetivo de contribuir para:

 – Manutenção da eliminação da pólio, do sarampo e rubéola e síndrome da 
rubéola Congênita (SRC)

 – Eliminação do tétano neonatal (TNN)
• Controle da difteria e coqueluche por meio de: a) busca ativa de casos nas ins-

tituições de saúde locais e comunitárias de cada departamento; b) investigação 
de casos suspeitos dessas doenças nas 48 horas seguintes da notificação, com 
coleta de amostras e análises para diagnóstico pelo LNSP

Desafios
• Diminuição da aceitação do modo operacional e de implementação do Projeto 

Força Tarefa para a vigilância epidemiológica das doenças preveníveis por vaci-
nação no nível Departamental

• Grande rotatividade de profissionais contratados (4/13) – três vagas sem novos 
contratos

• Dificuldade de utilização racional dos veículos, considerando os recursos dispo-
níveis para a manutenção e troca de peças, sendo uma contrapartida do MSPP

• Dificuldade de se encontrar os dossiês médicos nos serviços de saúde, bem 
como os arquivos e prontuários médicos para os casos suspeitos

• Dificuldade de encontrar as informações dos casos de PFA (1 caso/100.000 ha-
bitantes < 15 anos), o que acaba afetando os indicadores de desempenho da 
vigilância em pólio
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Decisões importantes
• Cooperação tripartite – continuidade do financiamento do Projeto Força-Ta-

refa para a vigilância epidemiológica das doenças preveníveis por vacinação, 
considerando os seguintes elementos:

 – O Haiti está em processo de eliminação do sarampo e rubéola 
 – Há alto risco de re-introdução dessas doenças 
 – A vigilância epidemiológica é um processo dinâmico, contínuo e sistemático 

de coleta, análise, interpretação e divulgação de informações em saúde para 
a ação

 – Bons resultados da implementação das ações de vigilância epidemiológica 
das doenças preveníveis por vacinação

 – Comitê de Coordenação, acompanhamento e supervisão (CCSE) do Projeto 
Força-Tarefa de vigilância epidemiológica das doenças preveníveis por va-
cinação

 – Prorrogar os contratos de epidemiologistas assistentes com OPS/OMS por 
três meses (10 de novembro de 2013 a 10 de fevereiro de 2014)

 – Realizar a avaliação do Projeto Força-Tarefa de vigilância epidemiológica 
das doenças preveníveis por vacinação com a participação de atores-chave: 
autoridades do MSPP, Diretores e administradores dos Departamentos, epi-
demiologistas do MSPP, membros do CCSE e profissionais do STOP TEAM 
e outros

5.3 Curso de epidemiologia

Módulos realizados após a última tripartite
• Doenças na população – julho de 2013 – uma semana
• Seminário sobre mortalidade materna – dois dias, em julho de 2013

Desafios
• Desenvolvimento das atividades previstas:

 – Módulo de vigilância sanitária – 02/2014
 – Módulo de vigilância de desastres – 02/2014
 – Módulo métodos quantitativos – 03 ou 04/2014
 – Trabalho de campo – produção final dos estudantes – março ou abril de 

2014
 – Produção de caderno didático do curso – julho de 2014

5.4 Curso de Gestão de Recursos Físicos e Tecnológicos – REFIT

• Estruturação de equipe de arquitetos e engenheiros para a gestão do parque 
tecnológico. Módulos:

 – Primeiro encontro presencial – julho de 2013 – uma semana
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 – Módulo I – Planejamento, avaliação e incorporação de tecnologias
 – Módulo II – Conhecimento da organização dos sistemas de saúde
 – Módulo III – TCC – Estudantes se organizarão em equipes para identifica-

ção de temas para intervenção 

5.5 Educação Permanente 

• Atividade realizadas após a última tripartite:
 – Oficina de educação permanente com os atores estratégicos do MSPP – 

30/09 a 04/10/2013.
• Atividades previstas para 2014:

 – Oficina: análise de contextos – 10/02/2014 a 14/02/2014
 – Oficina: Processos de trabalho em saúde na produção da atenção – necessi-

dades, prioridades e problemas – 05/2014
 – Oficina: Práticas e processo educacionais em saúde: Da política de atenção 

primária a gestão de processos – 08/2014

Desafios
• Adequar a proposta de EPS para responder as necessidades do MSPP
• Durante visita ao Brasil, o Dr. Jimmy Beaubrun – Diretor de RH do MSPP pro-

pôs:
 – Projeto-piloto para a formação de médicos e técnicos tendo como referência 

a discussão de casos identificados pelos ASCP
 – Projeto-piloto para construção de uma clínica da família na periferia de Por-

to Príncipe. 

5.6 Laboratórios

Atividades realizadas
• Curso de entomologia médica – de setembro a dezembro de 2013 (3,5 meses) 

na Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro
• Formar um entomólogo selecionado pelo LNSP, com conhecimento e técnica 

avançada para áreas estratégicas do laboratório
• Curso presencial no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro para desenvolvi-

mento de projeto científico no Haiti, de janeiro a junho de 2014

Atividades previstas
• Desenvolvimento de projeto científico do estudante Jean Ricardo Jules no Haiti, 

sobre a malária na Ile a Vaches
• Curso técnico de manipulação de laboratório para quatro regiões definidas pelo 

LNSP
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Desafios
• Garantir os recursos no Haiti para apoiar o projeto científico do estudante, Jean 

Ricardo Jules: salário ou bolsa de estudo, recursos para deslocamento, material 
para a coleta e análise, etc (em parceria com a Fiocruz)

• Programar todos os recursos necessários ao curso e garantir os recursos finan-
ceiros

5.7 Comunicação em saúde 

Atividades realizadas após a última tripartite
• Oficina de formação conjunta com técnicos de comunicação dos departamen-

tos e rádios comunitárias – 23 e 24 de julho de 2013
• Curso acadêmico de atualização em comunicação em saúde – 9 a 18/09/2013.

Atividades previstas
• Implantação de um núcleo de produção audiovisual no DPSPE/MSPP:

 – Aguardando o envio e entrega dos equipamentos adquiridos pelo Brasil (em 
processo de transporte e desembaraço alfandegário em dezembro de 2013).

 – Formação de técnicos para a produção e edição no núcleo de produção 
 – Instalação das unidades móveis para a promoção da saúde no nível comu-

nitário
 – Dois veículos Toyota adquiridos
 – Plano de uso das unidades móveis equipadas – elaborado pelo DPSPE/MSPP

• Envio dos equipamentos de comunicação (em processo em dezembro de 2013)
• Aquisição de dois geradores (em fase final de aquisição pelo PNUD)
• Formação de técnicos para a projeção 
• Desenvolvimento de produção radiofônica e acompanhamento
• Transferência de fundos para rádios comunitárias – SAKS
• Produção de programas pela rádios comunitárias em contato com as direções 

sanitárias e sob a coordenação do DPSPE e Fiocruz e apoio do SAKS
• Oficina de acompanhamento com DPSPE e Fiocruz
• Gestão de programas pelo SAKS para difusão para outras localidades
• Acompanhamento da formação acadêmica (atualização e comunicação em saú-

de)
• Acompanhamento dos resultados da primeira oficina
• Segundo módulo de formação 
• Possibilidade de apoio de professores da Fiocruz para planejamento estratégico 

do DPSPE

Desafios
• Envio dos equipamentos adquiridos pelo Brasil – processo em execução em 

dezembro de 2013
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• Aquisição de 2 geradores para o funcionamento das unidades móveis (em pro-
cesso)

• Transferência de recursos para rádios comunitárias
• Acompanhamento dos projetos para garantir a sustentabilidade

Documentação e site web
• Atividades em andamento:

 – Alimentação contínua do site
 – Publicação de informação no jornal “CRIS INFORMA” 
 – Produção de vídeos em português e francês – principais atividades da tri-

partite
 – Divulgação de atividades da tripartite nas principais redes sociais, internet
 – Disponibilização de vídeos sobre a cooperação tripartite (produção Fiocruz, 

CRIS, Canal Saúde e ICICT

Lista de videos disponiveis 
• Oficina de rádios comunitárias:

 – Laboratório Les Cayes:
 – Curso de epidemiologia e gênero
 – Ann Al Vaksinen – Vamos todos vacinar!
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 22/11/2012
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 07/11/2012
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 05/11/2012
 – Jornal da Saúde Edição de 06/07/2012
 – Epidemiologistas haitianos visitam a Fiocruz, 2011
 – Vacinação no Haiti, 2011
 – Programa do Canal Saúde sobre a Cooperação Internacional da Fiocruz, 

2012
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 08/05/2012
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 20/04/2012
 – Sala de Convidados (29/03/12)
 – Sala de Convidados (28/03/12)
 – Jornal da Saúde (Canal Saúde) Edição de 05/03/2012
 – Filme de animação sobre cólera-Haiti
 – Missão Haiti no Brasil sobre o Financiamento da Saúde, 2011

Documentação visual das atividades principais da tripartite
• Atualização de imagens
• Atualização cotidiana do site
• Disponibilização de material didático
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6. Apresentação UNOPS sobre as atividades executadas e em 
execução

No âmbito do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemiológica do Haiti foi realizada a parceria 
PNUD e UNOPS para atuação como agências de implementação das atividades de 
infraestrutura no âmbito do Projeto.

• Construção e aquisição de equipamentos para três Hospitais Comunitários de 
Referência (HCR) em Bon Repos, Beudet e Carrefour

• Construção e aquisição de equipamentos para um Instituto de Reabilitação 
(IHR) em Bon Repos

• Reforma/Construção de dois laboratórios regionais de Saúde Pública em Les 
Cayes e Cabo Haitiano

• Aquisição de 30 ambulâncias equipadas

6.1 Fortalecimento do nível intermediário da cadeia de frio para as atividades de 
vacinação

Reforma de sala de formação de recursos humanos
• De água potável
• Estocagem de água para uma semana
• Recuperação de água de chuva para utilização em rede separada (sanitários)
• Água de uso tratada com filtro anaeróbico e filtro de areia
• Incinerador
• Gerador e “no break”
• Estocagem de diesel para um mês
• Iluminação solar para o exterior dos HCRs

Realização de campanha de sensibilização
• 4000 pessoas sensibilizadas sobre o projeto de construção
• 1000 folhetos distribuídos
• Reuniões com os responsáveis sanitários, Acek/kacek, lideranças religiosas, li-

derança comunitária em campo

Geração de emprego 
• Técnicos brasileiros especializados treinaram empregados haitianos em estru-

tura, hidráulica, eletricidade e mecânica
• Atuação principalmente nas obras intensivas com mão de obra civil, bem como 

nas construções das vias de circulação e estacionamento
• Cerca de 20.000 homens/hora de trabalho foram criadas
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6.2 Licitação e aquisição de equipamentos médicos

cerca de 8.000 peças de equipamentos médicos foram adquiridas:
• Fornecedores de várias partes do mundo

Os contratos incluíram as seguintes obrigações:
• Instalações
• Formação de utilizadores e técnicos de manutenção
• Garantia e manutenção
• Assegurar a disponibilidade de peças de reposição
• Base de dados de gestão dos equipamentos e mobiliários (demonstração duran-

te a visita ao HCR)

Laboratório de cabo Haitiano
• Conclusão das atividades de construção/reforma e aquisição de equipamentos
• Inauguração do laboratório em 20 de novembro de 2012

Laboratório de Les cayes
• Conclusão das atividades de construção/reforma e aquisição de equipamentos
• Inauguração do laboratório em 20 de novembro de 2012

6.3 Atividades adicionais ao contrato PNUD-UNOPS

fortalecimento do nível intermediário da cadeia da rede de frio
• Refrigeradores solares – instalação de 152 refrigeradores solares em dezembro 

de 2012 de um total de 170, construção de estrutura antifurto para os painéis 
solares e o restante dos refrigeradores em março de 2013.

fornecimento de Gás Propano
• Aquisição e distribuição de gás propano nas regiões do Haiti até setembro de 

2013
• Validação dos locais de distribuição
• Relatório enviado à cooperação brasileira com recomendações
• Elaborado um documento para o fortalecimento da gestão e controle da distri-

buição de gás propano
• Construção de depósitos intermediários – 5 locais identificados. Os depósitos 

serão destinados ao Programa Ampliado de Vacinação do Haiti (PEV)
• Layouts produzidos
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Aquisição de mobiliários de escritório e equipamentos médicos da 
escola técnica de saúde – em andamento

Local e data da próxima reunião do comitê Gestor tripartite
• Local: Porto Príncipe-Haiti
• Data: 25 de abril de 2014
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Inauguração do Hospital Comunitário de Bon Repos e do Instituto Haitiano de Reabilitação (Região 
metropolitana de Porto Príncipe, Haiti, 5 de maio de 2014)

XVI Reunião do Comitê Gestor 
do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento 
do Sistema de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica do Haiti
Porto Príncipe, 6 de maio de 2014
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1. Apresentação

O presente documento descreve de forma sucinta os trabalhos desenvolvidos 
durante a XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de fortalecimento do Sistema de Saúde do Haiti. A reunião foi 
realizada com o objetivo de acompanhar as atividades acordadas na XV Reunião do 
Comitê Gestor Tripartite, realizada em Porto Príncipe, 12 de dezembro de 2013, pre-
vistas para o ano de 2014, bem como a necessidade de avaliar o grau de cumprimento 
dos compromissos assumidos pelos Grupos de Trabalho no âmbito do Comitê Gestor 
Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti.

Durante a XVI Reunião, foram discutidos os temas relacionados às etapas para a 
transferência oficial de bens, adquiridos no âmbito do Projeto BRA/10/005 de forta-
lecimento da Autoridade Sanitária do Haiti, e sobre os requisitos necessários ao fun-
cionamento dos Hospitais Comunitários de Referência (HCR) e Instituto Haitiano de 
Reabilitação (IHR) conforme apresentado a seguir:

• Medicamentos e insumos
• Pagamento de bolsas de formação e prestação de contas
• Transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 (equi-

pamentos para comunicação em saúde e para a Escola de Formação, dentre 
outros)

• Inventário de bens dos HCRs e IHR a serem transferidos ao governo haitiano

Foram 
inaugurados em 
5 de maio de 
2014 o Hospital 
Comunitário 
de Bon Repos 
e o Instituto 
Haitiano de 
Reabilitação 
na Região 
metropolitana 
de Porto 
Príncipe, Haiti, 
em cerimônia 
que contou com 
a participação 
do Presidente do 
Haiti, Martelly, 
dos Ministros 
da Saúde do 
Brasil e de 
Cuba e demais 
autoridades
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• Manutenção dos HCRs
• Assuntos gerais da Cooperação tripartite
Outro destaque foi a retomada do processo de formação de Recursos Humanos, 

com a formação de Agentes comunitários de Saúde Polivalentes e Auxiliares de Enfer-
magem. Na reunião foi informado que o processo de prestação de contas, referente ao 
período de agosto a dezembro de 2013, foi concluído e que a transferência de recursos 
seria processada na semana seguinte, para o pagamento das bolsas em atraso.

Outro ponto importante foi a discussão sobre a necessidade de organização do pro-
cesso de gestão dos Hospitais comunitários de Referência (HCRs), conforme a agenda 
de inauguração, 5 de maio de 2014, o HCR de Bon Repos, 15 de maio, o HCR de Beu-
det e 12 de junho, o HCR de Carrefour, considerando a conclusão das obras de enge-
nharia, aquisição de equipamentos, medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

Finalmente, cabe destacar a apresentação, pela parte brasileira, do Plano para a 
Manutenção dos três HCRs construídos pelo governo brasileiro, em seguida, foi com-
plementado com uma apresentação do UNOPS.

2. Atividades desenvolvidas na XVI Reunião do Comitê 
Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento Brasil-
Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de 
Vigilância Epidemiológica do Haiti

A XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite do Memorando de Entendimento 
Brasil-Cuba-Haiti de Fortalecimento do Sistema de Saúde e de Vigilância Epidemio-
lógica do Haiti foi realizada em Porto Príncipe, no dia 6 de maio de 2014, na Sala 
Zilda Arns, local que funciona como escritório administrativo do projeto no Haiti. 
Representou o governo brasileiro, Fabíola Sulpino Vieira, representante no Comitê 
Gestor Tripartite. A delegação brasileira contou com técnicos do Ministério da Saúde, 
representando a Secretaria Executiva, Assessoria Internacional. A reunião contou com 
a participação de representantes do governo cubano e haitiano, bem como com a pre-
sença da Ministra da Saúde do Haiti, Florence Guillaume, e da Diretora Geral.

O representante haitiano no Comitê Gestor Tripartite, Jean Hughes Henrys, fez a 
abertura dos trabalhos da XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite.

3. Agenda de trabalho desenvolvida durante a XVI Reunião 
do Comitê Gestor Tripartite

A agenda da XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi proposta pela Coorde-
nação brasileira com aprovação dos representantes de Cuba e Haiti no Comitê Gestor. 
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Representantes 
do Comitê 
Gestor Tripartite 
Brasil-Cuba-
Haiti durante 
a realização da 
XVI Reunião do 
Comitê Gestor 
Tripartite do 
Memorando de 
Entendimento 
Brasil-Cuba-
Haiti de 
fortalecimento 
do Sistema de 
Saúde do Haiti, 
no dia 6 de maio 
de 2014, em 
Porto Príncipe, 
Haiti

A XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite foi realizada em Porto Príncipe, em 
6 de maio de 2014, na Sala Zilda Arns e contemplou os temas previstos na agenda a 
seguir: 

• Medicamentos e insumos
• Pagamento de bolsas de formação e prestação de contas
• Transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 (equi-

pamentos para comunicação em saúde e para a Escola de Formação, dentre 
outros)

• Inventário de bens dos HCRs e IHR a serem transferidos ao governo haitiano
• Manutenção dos HCRs
• Assuntos gerais da Cooperação tripartite
A agenda da XVI REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO BRASIL-CUBA-HAITI DE Fortalecimento do Sistema de 
Saúde e de Vigilância Epidemiológica DO HAITI – Porto Príncipe, 6 de maio de 
2014, foi iniciada com palavras de boas-vindas do representante do Haiti e em seguida 
pelos representantes de Cuba e Brasil. 

A agenda foi iniciada com apresentação da representante brasileira no Comitê Ges-
tor Tripartite, Fabíola Sulpino Vieira, que, na oportunidade, apresentou as principais 
decisões e preocupações do governo brasileiro para os temas relacionados ao processo 
de inauguração dos HCRs e IHR, bem como sobre as etapas necessárias ao processo 
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de transferência oficial de bens e equipamentos adquiridos pelo Projeto BRA/10/005 
de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti.

3.1 Agenda da XVI Reunião do Comitê Gestor 

• Porto Príncipe, 6 de maio de 2014

PROGRAMA

Terça-feira, 6 de maio de 2014
• 8h30: Chegada dos participantes
• 9h00: Abertura

 – Palavras de boas-vindas – Autoridades e representantes das delegações do 
Brasil Cuba e Haiti 

 – Leitura e aprovação da Agenda da reunião 
• 10h00: Apresentação da representante brasileira no Comitê Gestor Tripartite, 

Fabíola Sulpino Vieira – Temas abordados:
 – Medicamentos e insumos
 – Pagamento de bolsas de formação e prestação de contas

Apresentação da 
representante 

brasileira no 
Comitê Gestor 

Tripartite, Fabíola 
Sulpino Vieira, 

Diretora do 
Departamento 

de Economia 
da Saúde, 

Investimentos e 
Desenvolvimento 

–DESID/SE/MS
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 – Transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 (equi-
pamentos para comunicação em saúde e para a Escola de Formação, dentre 
outros)

 – Inventário de bens dos HCRs e IHR a serem transferidos ao governo haitia-
no

 – Manutenção dos HCRs
 – Assuntos gerais da Cooperação tripartite

• 11h00: Discussão, esclarecimentos e orientações sobre os temas e principais de-
safios para o próximo trimestre

• 12h00: Apresentação do Plano de Trabalho para a Manutenção do HCRs – 
UNOPS

• 13h00: Almoço
• 13h00: Encerramento

4. Desenvolvimento dos Temas 

A representante brasileira no Comitê Gestor Tripartite, Fabíola Sulpino Vieira, fez 
a apresentação dos seguintes temas da agenda:

• Medicamentos e insumos
• Pagamento de bolsas de formação e prestação de contas
• Transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 (equi-

pamentos para comunicação em saúde e para a Escola de Formação, dentre 
outros)

• Inventário de bens dos HCRs e IHR a serem transferidos ao governo haitiano
• Manutenção dos HCRs
• Assuntos gerais da Cooperação tripartite

4.1 Medicamentos e Insumos

• Acordo assinado entre PNUD e PROMESS para suprimento de medicamentos 
e insumos para os HCRs.

• Valor: 2.482.091,00 USD
• Processo logístico e critérios para o abastecimento dos HCRs. Seguir os formu-

lários acordados com o PROMESS. (Anexos I, II e III)

4.2 Informe geral sobre o processo de auditoria em relação à prestação de contas 
das bolsas de formação

• Suspensão do pagamento de bolsas durante o período de formação teórica de 
Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes e Auxiliares de enfermagem
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• Payroll e sistemática para prestação de contas dos novos pagamentos de bolsas 
em atraso (agosto a dezembro de 2013);

• Prestação de contas – Envolvimento da Escola de Formação, contador do MSPP 
e responsáveis pela supervisão dos estágios práticos (12 meses) e Comitê de 
Coordenação executiva (CCE)

• Plano de Formação para 2014 – Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes e 
Auxiliares de Enfermagem polivalentes

Apresentação de aspectos importantes do Relatório de Auditoria no 
Projeto BRA/10/005 de Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti
• Presidência da República – Controladoria-Geral da União
• Relatório Nº: 201317814
• UCI: SFC/DSSAU – Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde
• Exercício: 2013
• Unidade Auditada: PNUD
• Cidade: Brasília
• UF: DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Controladoria-Geral da União 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD

Projeto BRA/10/005

Projeto de Fortalecimento da Autoridade 
Sanitária do Haiti

Brasília/DF, 2014 
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Resultados dos exames realizados na gestão do Projeto de Cooperação Sul-Sul de 
Fortalecimento da Autoridade Sanitária do Ministério da Saúde Pública e da Popu-
lação do Haiti – MSPP, PNUD BRA/10/005, executado sob a responsabilidade do 
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, da Secreta-
ria Executiva do Ministério da Saúde do Brasil – DESID/SE/MS, durante o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2013.

Escopo do trabalho da auditoria

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Unidade Executora (DESID/
SE/MS), em Brasília/DF, no período de 02/12/2013 a 18/12/2013, em estrita observân-
cia às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, as quais são compa-
tíveis com as Normas Internacionais de Auditoria (NIA), aprovadas pela Federação 
Internacional de Contadores (IFAC), tendo como objetivo verificar:

a) A execução do Projeto em relação ao estabelecido no plano de trabalho. 
A adequabilidade dos controles internos, financeiros, patrimoniais e ad-
ministrativos mantidos pela coordenação do projeto.

b) Se os desembolsos foram realizados em conformidade com o Documen-
to de Projeto e as normas e regulamentos aplicáveis, estando sustentados 
por adequada documentação.

c) Se os demonstrativos apresentados pelo Projeto representam adequada-
mente:
 » (i) os desembolsos no exercício auditado; e 
 » (ii) a posição dos ativos e equipamentos cuja propriedade não tenha 

sido transferida à agência executora 

Gerenciamento de Recursos Descentralizados
• Constatação – Fragilidades na Prestação de Contas da Carta Acordo – Bolsas.

Fato

Foi celebrada a Carta-Acordo entre o PNUD e o MSPP-Haiti visando ao forneci-
mento e à manutenção de bolsas para a formação de 2.900 Técnicos em Saúde com 
previsão de transferência de recursos no montante de US$ 5.566.100,00.

Desse montante foram transferidos US$ 811.430,00, sendo US$ 600.000,00 no 
exercício de 2012 e US$ 211.430,00 em 2013. Inicialmente cabe ressaltar a dificuldade 
encontrada pela equipe de auditoria para analisar as prestações de contas dos recursos 
transferidos aos bolsistas por intermédio do governo haitiano, pelos seguintes moti-
vos: 

• as cópias da documentação ilegíveis e sem autenticação
• demonstrativos duplicados e sem observância da competência do mês e ano do 

pagamento
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Recomendação da Auditoria
• Que a Coordenação do Projeto no MS mantenha arquivo da documentação 

das prestações de contas das parcelas liberadas, observando o disposto nos 
artigos 15 e 16 do PRODOC BRA/10/005, bem como fazer gestão junto ao go-
verno do Haiti com vistas a evitar o envio de prestações de contas com erros, 
duplicadas, sem assinaturas dos beneficiários e, ainda, que seja observado o 
princípio da competência do exercício e a comprovação por parcela liberada. 

4.3 Carta da ministra – Suspensão de Bolsas durante o Curso Teórico

De acordo com a Carta da Ministra abaixo, foi suspenso o pagamento de bolsas 
durante o período teórico de três meses para a formação de Agentes Comunitários 
de Saúde Polivalentes. O PNUD e Ministério da Saúde do Brasil elaborará planilha de 
custos para o financiamento de 12 meses de prática nos serviços, após a conclusão do 
período teórico de formação. Para o cálculo será utilizado o “payroll” da prestação de 
contas referente ao período de agosto a dezembro de 2013 com a validação pela Escola 
de Formação no Haiti.
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A Diretora do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvi-
mento autorizou o repasse no valor de 835,431,82. USD, para o pagamento de bolsas 
do período de agosto a dezembro de 2013.
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Plano de Formação para 2014 – Agentes Comunitários de Saúde Polivalentes (3 meses 
de formação sem bolsa e 12 meses de prática com bolsa) – Formação de 600 ASCP
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Estrato do último “payroll” utilizado para a prestação de contas das 
bolsas
O estrato do último “payroll” utilizado para a prestação de contas das bolsas deverá 

ser utilizado para a prestação de contas do recurso transferido para o pagamento refe-
rente ao período de agosto a dezembro de 2013. 

Conforme discutido na XVI Reunião do Comitê Gestor Tripartite, a prestação de 
contas do novo recurso transferido, no valor de 835,431,82 USD, para o pagamento de 
bolsas do período de agosto a dezembro de 2013, deverá seguir rotina para a assina-
tura do “payroll”, atuação da contabilidade do MSPP e apoio da Escola de Formação 
para os levantamentos e assinaturas dos estudantes em formação.

Orçamento do BRA 10/005 para a formação

De acordo com a Matriz lógica do BRA 10/005 de Fortalecimento da Autoridade 
Sanitária do Haiti foram alocados o montante de 5.783.400,00 USD no orçamento 
inicial do projeto para a formação de Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de 
Enfermagem.

Transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 
(equipamentos para comunicação em saúde e para a Escola de 
Formação, dentre outros)

Para a transferência dos bens adquiridos no âmbito do Projeto BRA 10/005 (equi-
pamentos para comunicação em saúde e para a Escola de Formação, dentre outros) 
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foi preparado um Inventário de Bens Adquiridos para atender especialmente as ati-
vidades de comunicação em saúde e suporte para a formação de recursos humanos 
por meio da aquisição de carteiras escolares, computadores, dentre outros produtos. 
O inventário foi entregue ao MSPP para conferência e posteriormente, a transferência 
oficial por meio de Termo de Transferência de Bens. Os produtos do inventário cons-
tam na carga patrimonial do PNUD e deverão ser transferidos ao governo haitiano. 
Cabe destacar que esta foi uma orientação da Auditoria realizada no Projeto.

4.4 Inventário de bens dos HCRs e IHR a serem transferidos ao governo haitiano

Foram realizadas duas missões técnicas para análise de conformidade do processo 
de construção (arquitetura) e instalação dos equipamentos hospitalares – Relatórios 
enviados para adequação PNUD-UNOPS.

O Ministério da Saúde do Brasil solicitou ao UNOPS a realização de inventário dos 
bens adquiridos para os HCRs para transferência oficial ao MSPP – O governo hai-
tiano deverá validar o inventário após conferência administrativa para assinatura dos 
Termos de Transferência de Bens (Anexo IV) e o UNOPS preparará os termos para 
assinaturas dos parceiros do projeto e posterior assinatura pelo Ministério da Saúde 
do Brasil.

Será elaborada uma Relação de equipamentos não entregues pelo UNOPS – res-
ponsabilidade do UNOPS e acompanhamento diretamente pelo MSPP. 

4.5 Plano de manutenção dos HCRs

A manutenção dos três HCRs será realizada pelo UNOPS de acordo com o Plano 
de Manutenção aprovado pelo Ministério da Saúde, seguindo as recomendações dos 
órgãos de controle interno do governo brasileiro. 

Sustentabilidade do projeto BRA/10/005, através da implementação de um suporte 
de manutenção e operação SUPPLY PROGRAMA PARA 2014 e 2015
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a) Title: Sustainability of the BRA/10/005 Project Through the Implementation of 
a Maintenance Support Program for 2014 AND 2015

b) Localization: HCR Bon Repos, PaP – HCR Beudet, PaP – HCR Carrefour, PaP 
– IHR Bon Repos

c) Duration: 24 months 

Justificativa

Políticas e práticas de manutenção adequadas são essenciais para garantir o funcio-
namento e a sustentabilidade das instalações e equipamentos de saúde. 

Infelizmente, observação de campo e estudos recentes/avaliação das capacidades 
operacionais e administrativos MSPP (USAID, 2013) (Unité de santé internationale, 
2013) mostraram que as atividades de manutenção preventiva, corretiva e extraordi-
nárias das infraestruturas e equipamentos de saúde são em geral ineficientes e não são 
realizadas de forma sistemática. Isso ocorre principalmente devido à falta de financia-
mento, capacidade e adequado planejamento/gestão no nível de campo e também no 
nível central do MSPP.

Para auxiliar o MSPP na manutenção das instalações do projeto BRA/10/105 e dos 
ativos, UNOPS propõe a implementação de um projeto em que as atividades opera-
cionais e aquelas de capacitação relacionadas com a manutenção e operação sejam 
incluídas. 

Os objetivos dessa abordagem serão: 
• Otimizar as operações destas unidades de saúde e os ativos 
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• A criação de capacidades sustentáveis   dentro das unidades de manutenção 
MSPP 

• Materiais de consumo (lençóis, filmes de raios-X, etc.) 
• Reagentes de laboratório
• Materiais de consumo e administrativos (produtos de limpeza, material de es-

critório, etc.)
• Peças sobressalentes e ferramentas (equipamentos médicos)
• Operações de Suprimentos (gases, diesel, etc..)
• Serviços de manutenção preventiva com fornecedores (equipamentos médicos)
• Serviços de acordo com a necessidade de manutenção corretivas e extraordi-

nárias

Capacitação
• Suporte técnico padrão para os usuários: os técnicos de suporte aos usuários 

quando necessário, implementar as configurações básicas, conexões, monta-
gem básica ou desmontagem de acessórios e consumíveis (como cartuchos, 
sensores, sondas)

• Manutenção preventiva: Essa atividade consiste na verificação funcional e se-
gurança prevista para o desempenho do equipamento, por meio de recursos de 
autoteste, ou pelo uso de analisadores e simuladores específicos. Normalmente 
isso pode ser feito de acordo com as necessidades semanais, mensais ou uma 
vez por ano, por fabricantes indicados e de acordo com o plano de manutenção 
do hospital. A manutenção pode exigir a substituição de peças/kits específicos.

• Manutenção corretiva: ela é implementada como resposta às falhas específicas e 
inesperadas dos equipamentos; pode exigir a substituição de peças de reposição 
ou acessórios ou reparação de componentes danificados 

• Criação de sistema de monitoramento: para ser usado para os controles rela-
cionados com o período de responsabilidade do defeito e, em seguida, utilizado 
para a manutenção regular ou extraordinária

• Criação de equipe de manutenção (um por HCR e do IHR, a ser selecionada/
identificada, se possível dentro da equipe MSPP), equipada com ferramentas 
apropriadas

• Configurar os manuais de manutenção: a definição de protocolos e procedi-
mentos para as práticas de manutenção, de resposta de emergência, reparos, 
substituições

• Criação de um banco de dados de inventário para o mobiliário e equipamento 
(mecânica e médica), juntamente com um sistema de marcação de código de 
barras e sistema de leitura de código de barras. A base de dados inclui: a prin-
cipal especificação dos equipamentos (fabricante, origem, prazo de garantia, 
nome do técnico MSPP treinado, informações para contato com fornecedores, 
etc.), uma tabela de histórico de toda a manutenção e/ou reparos realizados no 
equipamento com todos os detalhes necessários
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• Criação de uma biblioteca técnica de todos os equipamentos (mecânica e médi-
ca), incluindo todas as operações, manutenção e reparação manuais

• Configuração dos manuais de aquisição: a definição de protocolos e procedi-
mentos para práticas de contratação e gestão de estoque

• Criação de um banco de dados de inventário para os materiais de consumo 
necessários e em estoque

• Equipada cada unidade com uma caixa de ferramentas padrão; definida e orga-
nizada com todos os programas de treinamento apropriados

• Quaisquer outras atividades de apoio a serem definidos com o MSPP de acordo 
com necessidades específicas.

Assuntos Gerais

A representante brasileira no Comitê Gestor Tripartite, Fabíola Sulpino Vieira, 
apresentou o orçamento elaborado pelo UNOPS para o Fornecimento de gás propano 
por 12 meses – orçamento UNOPS no valor de 526,659 USD.

5. Encaminhamentos da XVI Reunião do Comitê Gestor da 
Cooperação Tripartite Brasil- Cuba- Haiti, ocorrida em 
06/05/2014, em Porto Príncipe/Haiti

Segue abaixo os principais compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde do 
Brasil, MSPP e UNOPS durante a XVI Reunião do Comitê Gestor da Cooperação 
Tripartite.

Ministério da Saúde
4) Enviar ao PNUD autorização para aquisição dos cilindros de gases medicinais
5) Após recebimento pela UNOPS do orçamento, prazo para instalação e justifi-

cativa, enviar autorização ao PNUD de pagamento do aluguel dos cilindros de 
gases medicinais

6) Enviar inventário dos equipamentos a UNOPS
7) Enviar o Plano de Manutenção ao MSPP
8) Acompanhamento do repasse dos recursos para pagamento das bolsas
9) Autorização para o fornecimento do gás propano para 12 meses

UNOPS
1) Formalizar documento contendo os prazos para conclusão dos ajustes aponta-

dos pela equipe técnica do MS nas obras, bem como compromisso em atender 
a todos os apontamentos
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2) Finalizar o inventário dos equipamentos já entregues, bem como dos que ainda 
serão entregues

MSPP
1) Analisar o Plano de Manutenção e enviar o de acordo ao MS
2) Efetuar a conferência dos equipamentos em conjunto com UNOPS
3) Conferir a lista de equipamentos já entregues e formalizar o “de acordo”
4) Identificar e repassar ao MS os nomes dos indicados como pontos focais para 

acompanhar o contrato de manutenção dos Hospitais

Local e data da próxima reunião do Comitê Gestor Tripartite
• Local: Porto Príncipe-Haiti
• Data: não definida durante a reunião
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ANEXOS

ANEXO I

 
 

 
 

 
 

 
 Projet de Coopération Tripartite Brésil-Cuba-Haïti  

Fourniture de médicaments et intrants 
 
Dans le cadre du Projet Tripartite Brésil-Cuba-Haïti, je sollicite à PROMESS la 
fourniture des médicaments e intrants figurant dans la liste en attache selon le listage 
défini par le MSPP au moment de la signature de l’accord UN Agency UN Agency 
Agreement signé entre PNUD et PROMESS. 

 
ORDER FORM (Request) 

 
 

Date 

     

 
 
Name of the requesting organization 

     

 
 
Localization in Haiti 

     

 
 
PROMESS register number  

     

 
 
Name of person responsible 

     

 
 

                   E-mail   

     

 
 

            Telephone  

     

 
 
 
Seal of the Organization                                        Signature 
 
Name of person authorized to pick up order: 

     

 
 

 Telephone: 

     

 
 

 



ANEXO II

Diretores e responsáveis – HCRs

Nº NOM OFFICIEL LOCALISATION DIRECTEUR E-MAIL TéLéPHONE

1 Institut de Réhabilitation Dr Gerald Léon Bon-Repos Dr Jessie Pierre Jespierre27@yahoo.com 3468-4741

2 Hôpital Communautaire de Bon-Repos Bon-Repos Dr Maxime Séjour maximesejour@hotmail.com 3461-4450

3 Hôpital Dr Ary Bordes Beudet Dr Frantze Charlier Augustin frantzecharlier@yahoo.fr 4890-1102

4 Hôpital Dr Raoul Pierre-Louis Carrefour Dr Eddy Mathurin Eddy.mathurin@yahoo.fr 3401-7913
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ANEXO III

  

 

 
PROMESS 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES INSTITUTIONS 
Fournitures de médicaments et intrants- Projet de Coopération Tripartite 

 
Dans le cadre de la Coopération Tripartite Brésil-Cuba-Haïti la fourniture de 
médicaments et intrants sera autorisée à l’hôpital de référence de _______________ 
conformément au formulaire d’enregistrement des institutions de PROMESS. 
  
Nom de l’Organisation ___________________________________________________ 
 
Nom de l’Hôpital /Centre de Sante/ Dispensaire/ Clinique  _________________ 
 
Code de l`Institution    ______________ 
 
Département  ___________ Commune   ______________________________________ 
 
Adresse  ________________________________________________________________ 
 
Téléphones _________________________ Mail _______________________________  
 
 
Noms et spécimens de signatures des  personnes autorisées à signer les commandes 
________________________________________________________________________ 
 
 
Noms et spécimens de signatures des  personnes autorisées à prendre livraison des 
commandes _____________________________________________________________ 
 
 
Types d’institutions:  Publique:    Privé:  Mixte:  OI:   

Nombre de lits:  ▫ Nombre médecins  ▫ Nombre d’infirmière:  
 
Je certifie que les informations susmentionnées sont correctes et quelles peuvent être 
consignées dans le dossier de l`institution 
 
__________________________                    _____________________________  
Nom et prénom du Responsable        Signature 
 
 
Date ___________ 
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ANEXO IV

Termo de Transferência de bens 
Foi apresentado o TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS EM BON REPOS para avaliação dos aspectos jurídicos pelo 
Ministério da Saúde Pública e da População do Haiti considerando a necessidade de 
transferência dos bens dos HCRs ao governo haitiano. 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE  
DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM BON REPOS 

Hospital Comunitário de Referência/HCR 
Instituto Haitiano de Reabilitação/IHR 
Laboratório de Órtese e Prótese/LOP 

 

Pelo presente instrumento, o Centro de Operações do Haiti/HTOC – UNOPS, agente 
implementador dos componentes de construção e equipagem dos HCRs, IHR e LOP, 
delegado pelo PNUD transfere e o Governo do Haiti, por meio do Ministério da Saúde e 
da População do Haiti - MSPP, beneficiário do Projeto de Cooperação Sul – Sul 
denominado BRA/10/005, por meio deste, aceita a transferência e a posse dos bens móveis e 
imóveis, equipamentos, mobiliários declarados na listagem anexa. 

Os bens móveis e imóveis, equipamentos, mobiliários são decorrentes da assistência técnica 
do PNUD ao Governo da República Federativa do Brasil, no âmbito do Projeto 
BRA/10/005 executado pelo Ministério da Saúde do Brasil, estando tal transferência de 
acordo com as disposições do respectivo Documento de Projeto, BRA/10/005 assinado em 
29/11/2010, firmado entre o PNUD, o Ministério da Saúde do Brasil/MS e a Agência 
Brasileira de Cooperação/ABC. 

A transferência da titularidade e propriedade é realizada na condição de que os bens móveis e 
imóveis, equipamentos e mobiliários continuarão a ser utilizados exclusivamente nos termos 
estabelecidos no Projeto BRA/10/005 e sujeito as eventuais limitações nele contidas. 

Permanece o Ministério da Saúde e da População do Haiti – MSPP responsável, desde a 
entrega dos respectivos bens móveis e imóveis, equipamentos e mobiliários, por quaisquer 
obrigações, ônus ou prejuízos de qualquer natureza que tenham incidido ou venham a incidir 
sobre os mesmos, ainda que decorram de sua utilização ou posse anterior à assinatura do 
presente Termo, isentando o PNUD/ UNOPS de qualquer responsabilidade. 
 
Este documento deverá ser enviado pelo Ministério da Saúde e da População do Haiti – 
MSPP em 02 (duas) vias originais de idêntico teor e forma, devidamente assinadas ao PNUD 
Brasil, que colherá o De Acordo do MS do Brasil e após assinatura restituirá 01 (uma) das 
vias ao MSPP. 

 
Ministério da Saúde Pública e da 
População do Haiti - MSPP 

Data Dr. Marie Guirlaine 
Raymond Charite 
Diretora Geral do MSPP 
 
 
 
 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD 

Data Jorge L. Chediek 
Representante Residente 

 
 
 
DE ACORDO: 
 
 

_____________________________ 
Ministério da Saúde do Brasil 
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