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A Organização das Nações Uni-
das (ONU) vem proclamar a data de 19 de 
junho como Dia Mundial de Conscientiza-
ção sobre a Doença Falciforme, com cer-
teza um marco no reconhecimento da sua 
importância enquanto objeto de políticas 
de saúde. O Brasil, por intermédio do Mi-
nistério da Saúde (MS) do governo fede-
ral, já atua nessa direção há muitos anos, 
havendo logrado com êxito a instituição de 
uma Política Nacional de Atenção Integral 
às Pessoas com Doença Falciforme, calca-
da no respeito à vida e mediante a institui-
ção de uma rede de tratamento, envolven-
do profissionais da área médica e outras 
formas de conhecimento, entrelaçando o 
poder central, estados e municípios. 

A posição pró-ativa do governo brasi-
leiro diante dessa grave doença genética 
impôs-se em face da sua larga incidên-
cia, e pela dívida social do País para com 
a população dela acometida em maior 
incidência – os afrodescendentes –, em 
função da abominável e secular prática 
da escravidão, somente extinta em 1888. 
Por se tratar de uma doença genética e 
hereditária ainda incurável – e que afeta 
justamente brasileiros menos providos 
financeiramente dos recursos que o seu 
tratamento requer –, ficou evidente que 
ela deveria ser alvo de políticas públi-
cas que a contemplassem com cuidado 

e atenção efetivos. E assim o Brasil pro-
cedeu, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mediante condutas, meto-
dologias, práticas e outras providências, 
que se revelaram altamente positivas, 
reduzindo de forma digna de registro as 
estatísticas de morbimortalidade.

Diante de tal conquista, e tendo em 
vista a origem geográfica da DF, seria na-
tural que o País pensasse na possibilida-
de de dividir o know-how que desenvol-
veu nesse domínio da saúde pública com 
países coirmãos da África. A oportuni-
dade não tardou a acontecer e, em 2006, 
teve início o esforço de cooperação técni-
ca internacional nesse sentido, em pleno 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, grande incentivador de maior apro-
ximação do Brasil com a África, continen-
te de onde proveio parcela significativa da 
população brasileira.

Tal cooperação mobilizou, em larga 
escala, a Assessoria Internacional do Mi-
nistério da Saúde (Aisa) e a Agência Bra-
sileira de Cooperação (ABC), do Ministé-
rio das Relações Exteriores (MRE), além, 
é evidente, dos organismos do MS de-
tentores dessa tecnologia: Secretaria de 
Atenção à Saúde/Departamento de Aten-
ção Especializada/Coordenação-Geral de 
Sangue e Hemoderivados (CGSH)/Coor-
denação da Política Nacional de Atenção 

Prefácio
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rentes de dificuldades ocorridas durante a 
realização dos trabalhos, inerentes a ações 
dessa envergadura, mas não de nature-
za técnica. Além de relato de uma história 
que merece ficar registrada, até mesmo 
para guiar a continuidade do trabalho, ain-
da oferece subsídios sobre os princípios e 
metodologias que regem as relações inter-
nacionais e a cooperação técnica nesses 
domínios. Outro aspecto aqui evidenciado 
é o alto índice de interação já alcançado no 
plano nacional, entre o poder central, es-
tados e municípios, à atenção e ao cuidado 
da doença falciforme. Caso isso não acon-
tecesse, o País não teria chegado, no pla-
no interno, ao atual estágio de abordagem 
dessa doença, e muito menos à condição de 
oferecer cooperação internacional a outros 
povos. Por tudo isso, é oportuno aqui des-
tacar o orgulho da CGSH e o das equipes 
envolvidas com os resultados  alcançados, 
altamente incentivadores na continuação 
desse esforço de primeiríssima grandeza.

Coordenação-Geral de Sangue 
e Hemoderivados (CGSH)

Integral às Pessoas com Doença Falci-
forme. Trabalho delicado e complexo, que 
envolve a transmissão de conhecimentos 
altamente específicos a ambientes sociais 
e políticos diversos da realidade brasi-
leira, exigiu e continua exigindo, além de 
comprovada experiência técnica, alta ex-
pertise em diplomacia. Combinando com 
elevado empenho tais habilidades, o Bra-
sil tem se havido com êxito nesse esfor-
ço, para o qual se faz indispensável contar 
com a plena aceitação e contribuição dos 
países demandantes. Este livro condensa 
a história dessa cooperação em saúde, es-
pecificamente em doença falciforme, com 
a África – Senegal, Guiné-Bissau, Angola, 
Gana e Benin –, além de outra área geo-
gráfica, o Caribe, no tocante à Jamaica. É 
relato emocionante de uma experiência de 
alta complexidade, encarada com grande 
competência e profissionalismo pelo go-
verno e técnicos brasileiros, assim como 
aqueles dos países demandantes. 

Os resultados são altamente positivos, 
em que pesem alguns insucessos decor-



Fonte: www.sxc.hu
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Introdução

O Brasil não é mais o país do futuro. Já chegou à 
maioridade, em termos de desenvolvimento político, social 
e econômico – embora muitas questões significativas ainda 
requeiram, no cenário interno, cuidados especiais. Inter-
nacionalmente, no entanto, seu status atual é de potência 
emergente, que dialoga com outras nações com desenvoltu-
ra, inclusive no terreno da cooperação. Tem oferecido contri-
buição expressiva para preservar e construir a paz mundial, 
e aprimorar o progresso técnico-científico. Os princípios que 
orientam a sua postura nesse campo são os de respeito aos 
tratados de que é signatário, à soberania das nações e os da 
amizade entre os povos.
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Uma das áreas em que a cooperação in-

ternacional brasileira tem avançado de for-
ma substantiva é a da saúde, essencial para a 
construção de um mundo socialmente mais 
justo. Cabe ao Ministério da Saúde (MS), em 
conjunto com outros órgãos governamen-
tais – com destaque para a Agência Brasi-
leira de Cooperação do Ministério das Re-
lações Exteriores (ABC/MRE) – coordenar, 
na esfera pública, as ações nesse sentido. 
A atual conjuntura internacional, multipo-
lar e mais propícia a diálogos internacionais 
diversos entre os países, possibilitou uma 
ampliação na demanda por cooperação, in-
clusive no campo da doença falciforme (DF). 
Essa troca, relevante, deve ser incentivada, 
pois a saúde constitui insumo fundamental 
para o desenvolvimento mais equânime dos 
povos. A cooperação envolve, acima de tudo, 
interesses, tanto de quem oferta como de 
quem recebe. E é inegável que esse interes-
se fortalece a amizade e o respeito entre os 
países envolvidos. A participação do Brasil 
nesse esforço, portanto, além de levar em 
conta interesses, também marca o com-
promisso do País com a construção de um 
mundo mais igualitário e pacífico, no qual a 
saúde, a fome e outras questões significa-
tivas para a dignificação da vida sejam mini-
mizadas. É o caso da matéria aqui tratada. 

A cooperação internacional, em geral e, 
portanto, também no caso da DF, é papel 
do chefe de Estado e de Governo, executa-
do pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), com o suporte de órgãos específicos. 
E é claro que assim também se dá no que 
tange à promoção da saúde – matéria de 

primeira necessidade à viabilização da vida 
humana –, sobretudo aquela praticada com 
base em políticas públicas. Ao lado do Itama-
raty, o Ministério da Saúde, por sua própria 
especialização, é o orientador desse proces-
so. Fica evidente, portanto, que não constitui 
ação isolada. A competência do MS é com-
partilhada por outros segmentos governa-
mentais, em ações bem planejadas, cuja 
execução requer inteligência e coordenação. 

A cooperação, com certeza, começa em 
casa. A boa experiência em causa própria está 
na sua essência. Sem isso, não teria legitimi-
dade para ser ofertada a outros povos. Tam-
bém não pode basear-se apenas na oferta. 
Precisa de aceitação e demanda. No delica-
do terreno da saúde, talvez mais do que em 
outros, os cuidados exigidos são extremos. 
Do contrário, no lugar de lograr a sua gran-
de meta – conforto e bem-estar –, produziria 
incômodos. Por isso, tanto da parte do país 
que oferta a cooperação, quanto daquele que 
a solicita, exige mobilização de pessoal com-
petente e de recursos financeiros. O jogo da 
diplomacia é sempre complexo. Envolve boas 
relações e respeito mútuo. No caso da co-
operação técnica, as minúcias de natureza 
científica e técnica precisam considerar, ade-
quadamente, as novas realidades a que serão 
aplicadas. Essa construção exige cuidados es-
peciais para que o processo se viabilize, pro-
duzindo os resultados desejados pelas partes 
envolvidas. Naturalmente, quem oferta tem, 
em princípio, domínio na matéria ofertada, o 
que envolve certa supremacia: aspecto deli-
cado, a ser observado tanto nas negociações 
prévias quanto no desenrolar do processo. 
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Marco Farani,
então diretor da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC).

Fonte: Nupad

O êxito da política brasileira de cooperação internacional em 
DF deve, portanto, também ser creditado a outros organismos, a 
começar pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) – vinculada 
ao Itamaraty – que estava, no período retratado, sob o comando do 
diplomata de carreira, ministro Marco Farani. Outro suporte 
do processo é a Assessoria Internacional de Assuntos de Saúde 
(Aisa), vinculada ao ministério específico, na época sob o comando 
do embaixador Eduardo Botelho Barbosa. A expertise da ABC e 
da Aisa tem sido de grande valia no esforço brasileiro de coope-
ração técnica. A diplomacia brasileira é respeitada por seu talen-
to e seriedade, bem como por sua capacidade técnica, construída 
cuidadosamente e com amplo e qualificado trabalho do Instituto 
Rio Branco, que se dedica à formação de diplomatas. A atuação 
de nossas embaixadas e consulados mostra-se, sempre, eficiente. 
No caso da cooperação em DF, há que fazer uma justa referência: 
à embaixadora Katia Godinho Gilaberte, que nesse sentido atuou 
com empenho quando chefiava a delegação brasileira no Senegal. 
Com competência, ela acreditou e investiu a favor da cooperação, 
desde o início, na possibilidade de êxito do trabalho.

Há outra dimensão a ser considerada, quando se trata de coo-
peração em qualquer campo: o da política internacional, balizado 
por direito específico e pela celebração de tratados multilaterais, 
cujos protagonistas são os países. A Organização das Nações Uni-
das (ONU) desempenha papel importante nesse campo, muito 
embora em anos recentes tenha perdido crédito aos olhos de di-
versos analistas, sobretudo após as ações dos Estados Unidos no 
âmbito da Guerra do Iraque, de 2003. A cooperação internacional 
solicita, portanto, empenho e competência de equipes com múlti-
plos conhecimentos, tanto por parte do país que a oferta como do 
que a recebe. A questão requer ainda mais cuidado em se tratando 
da DF, uma doença genética originária da África. 

Atualmente, o Brasil mantém, no que se refere à DF, ati-
vidades de cooperação internacional com quatro países afri-
canos – Gana, Senegal, Benin e Angola –, e negocia com ou-
tros no mesmo sentido. Esse intercâmbio iniciou-se no ano de 
2006, tendo como base técnico-científica o Ministério da Saú-
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Eduardo Botelho Barbosa 
da Assessoria Internacional 

de Assuntos de Saúde (Aisa).

Fonte: Nupad

de, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), especi-
ficamente da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados 
(CGSH). São, portanto, quatro anos de uma experiência que já 
se pode dizer vitoriosa.

Pelo compromisso com o contínuo êxito desse trabalho, a 
CGSH e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) so-
maram esforços para viabilizar esta publicação, não apenas 
para prestar contas do que vem sendo feito, mas também 
oferecer subsídios visando à sua continuidade. Neste relato, 
procurou-se reunir todas as informações disponíveis. Repro-
duz-se, aqui, etapa por etapa, como se deu essa aproxima-
ção, valorizando, sobretudo, a aprendizagem que  propiciou. 

O diálogo foi sempre respeitoso para que o conhecimento 
brasileiro se multiplicasse com seriedade e competência, no 
sentido de contribuir para melhorar os padrões de vida das pes-
soas com DF, a partir de tratamento condizente. Não se trata de 
tarefa simples. A cada dia, novos obstáculos foram se revelando 
e precisaram ser superados. É uma construção complexa exa-
tamente por não se dispor de um modelo pronto e acabado, que 
pudesse simplesmente ser importado pelos demandantes. O 
modelo brasileiro, pelo êxito alcançado internamente, serviu de 
referência. O importante, porém, é que todos os atores envolvi-
dos, brasileiros e estrangeiros, souberam exercitar o melhor de 

suas possibilidades com vistas a um resultado positivo. 

Não resta dúvida de que o tratamento adequado da DF é 
fundamental, pelo fato de as doenças genéticas terem grande 
impacto social, não apenas pessoal e humano. O Brasil ado-
tou, no que tange à DF, o modelo da atenção integral, que é 
a base de todo o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 
mantém como princípio o direito à vida. Isso quer dizer: não 
aceita, no caso, o controle da natalidade. 

Foi esse o caminho que o País levou para a cooperação in-
ternacional na abordagem da DF. Tal postura vem dado resul-
tados positivos, o que comprova o fato de as pessoas com DF 
estarem vivendo melhor, com crescente horizonte de longevi-
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Fonte: www.sxc.hu

dade. O fato de estar dando certo, internamente, avaliza a sua 
exportação para outras nações que vivenciam fato semelhante. 
É isso que anima a proposta da cooperação nesse campo. To-
dos os acontecimentos estão aqui relatados, desde o momento 
em que começou a ser encetada a cooperação internacional. 
O trabalho teve início no último ano do primeiro mandato do 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu grande via-
bilizador, e continua sob a égide da presidenta Dilma Rousseff.

Parte essencial deste relato está na descrição da meto-
dologia utilizada para a coleta dos dados, em cada país, que 
se valeu, sobretudo, de técnicas de entrevistas livres, úteis 
para recuperar as diversas opiniões das pessoas diretamen-
te envolvidas com o tema, no propósito de conferir ao relato 
maior consistência histórica. São igualmente mostrados os 
conceitos norteadores das análises, embasados em estudos 
de relações internacionais e de antropologia, assim como a 
visão prática adotada pelo governo brasileiro. Não é demais 
reiterar que se narram, aqui, minuciosamente, todos os even-
tos dignos de registro, ao longo de quatro anos de cooperação 
internacional em DF. Este registro com certeza ainda tem um 
outro valor a ser levado em conta: o de enriquecer a memória 
nacional, assim com a dos demais países envolvidos.



Doença falciforme (DF):
definição e origem
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A DF é uma das doenças hereditárias mais comuns no 
mundo. Ocorre por causa de uma mutação no gene que produz 
a hemoglobina A (HbA). Essa mutação origina outro tipo de he-
moglobina, denominada S (HbS). Existem outras hemoglobi-
nas mutantes, que são classificadas como C, D, E etc. Quando 
essas hemoglobinas mutantes fazem par com a HbS, está-se 
diante de hemoglobinopatias genericamente denominadas de 
doenças falciformes. As mais conhecidas são anemia falcifor-
me (HbSS), S/beta talassemia (S/β Tal.), as doenças SC, SD, 
SE, existindo outras mais raras. Apesar das particularida-
des que distinguem essas doenças, e dos variados graus de 
gravidade que apresentam, todas têm manifestações clíni-
cas e hematológicas semelhantes e são tratadas com as 
mesmas condutas.
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A anemia falciforme ocorre em função 

da presença da HbS em homozigose, ou 
seja, genes iguais (HbSS): a criança re-
cebe de cada um dos pais um gene para 
hemoglobina S, denominação que vem do 
inglês sickle (foice), origem da expressão 
usada em língua portuguesa para qualifi-
car a doença: falciforme. A HbSS foi a pri-
meira DF identificada quando se desen-
volveram pesquisas com pessoas com 
uma anemia profunda e outros sintomas. 
Depois, foram identificados os mesmos 
sintomas em pessoas com o par formado 
pela HbS e hemoglobinas mutantes como 
a C, D, e outras. Quando ocorre a presen-
ça de apenas um gene para hemoglobina 
S, combinado com outro para hemoglobi-
na A, o padrão genético da pessoa é AS. 
Em tal caso, os genes são diferentes e 
apenas um deles para hemoglobina mu-
tante S – é o que se chama de heterozi-
gose –, não produzindo manifestações da 
DF. Classifica-se tal pessoa como “porta-
dora de traço falciforme”.

A mutação para hemoglobina S e, ló-
gico, suas consequentes combinações ti-
veram origem no continente africano, de 
onde se espalhou para várias populações 
de outras partes do mundo. Isso aconte-
ceu, em função da prática hedionda da es-
cravidão de braços negros, que ocorreu 
ao longo de séculos, para fomentar eco-
nomias nacionais. Foi o que aconteceu, 
por exemplo, no Brasil, até o advento da 
Lei Áurea, promulgada ainda no Segun-
do Reinado, em 1888, pela então prince-
sa-regente Isabel. Esta passou à histó-

ria com o cognome de A Redentora, em 
função desse ato praticado na última de 
suas regências, por ausência da metró-
pole de seu pai, o imperador Pedro II. Es-
sas economias, muitas delas florescen-
tes como a do Brasil, foram construídas 
com participação intensiva de africanos 
e de seus descendentes aqui nascidos. 
Ao incorporarem essas populações, hoje 
parcela fundamental de suas nacionali-
dades, tais países também passaram a 
se defrontar com a DF. Compete-lhes, 
portanto, amplo esforço em termos de 
atenção e tratamento adequado às pes-
soas com a doença. No Brasil, a questão 
vem sendo abordada via políticas públi-
cas, contemplando, portanto, não ape-
nas o aspecto individual, mas também 
sua dimensão coletiva. 

A DF apresenta, na atualidade, sig-
nificativa incidência, não apenas na Áfri-
ca, mas também em outros continentes, 
como as Américas e a Ásia. Isso ocorre 
igualmente na Europa, em torno do Me-
diterrâneo, em face da proximidade com 
a África. Também são expressivas as es-
tatísticas da doença em países como a 
Arábia Saudita e a Índia. No Brasil, pe-
los motivos já expostos, a DF inclui-se 
entre as doenças e agravos de grande 
relevância, pelo fato de afetarem larga 
faixa da sua população. O processo de 
miscigenação, entre índios, europeus e 
africanos natos ou seus descendentes 
aqui nascidos, ao longo de gerações, 
não pode ser visto apenas como um fato 
do passado. Seria um erro crasso, pois 
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Fonte: Flavio Takemoto/ www.sxc.hu

ele continua em curso e assim continuará futuro a dentro. 
Constitui um fenômeno em expansão. Merece ser saudado 
por seus aspectos altamente benéficos, mas também impli-
ca expressiva contrapartida em termos de políticas públicas, 
aspecto sobre o qual já se refletiu aqui. O cuidado e a aten-
ção que cabe ao Estado brasileiro para com a DF não signi-
fica apenas uma medida de saúde pública. A par de resgatar 
uma imensa dívida social, também representa uma forma 
de gestão econômica, pois investe em tratamento altamente 
bem-sucedido no campo da saúde no qual a cura ainda está 
distante, por força da natureza genética da doença. O Brasil 
atua, nesse caso, com base na Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da População Negra, por meio da Política 
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Fal-
ciforme, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
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Síntese da base legal do SUS 
e da política pública sobre DF

O SUS foi previsto na Constituição Federal de 1988. A Seção II, da 
Carta Magna, sob o título Da Saúde, estabelece as bases dessa ma-
téria essencial nos artigos 196 a 200. Os principais artigos alusivos 
ao SUS são os de número 198 e 200, assim como seus parágrafos, 
incisos, alíneas e itens. O SUS foi regulamentado por um conjun-
to de leis complementares, destacando-se as de número 8.080/90 
e 8.142/90, além de decretos, normas, regulamentos, portarias e 
resoluções no âmbito do Ministério da Saúde. Com essa estrutura, 
vários passos foram dados, visando ao embasamento legal de um 
sistema propício ao tratamento da DF no Brasil. 

Um deles, com certeza, foi a Lei nº 10.205, de 21 de março 
de 2001, que regulamentou o § 4o do art. 199 da Constituição 
Federal, no tocante à coleta, ao processamento, à estocagem, 
à distribuição e à aplicação do sangue, seus componentes e 
derivados. O estatuto foi decisivo para definir o ordenamen-
to institucional indispensável à execução adequada das ativi-
dades nesse campo. Estabeleceu, em seu artigo 8º, o Siste-
ma Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). 
Avanço igualmente expressivo ocorreu, também no âmbito do 
SUS, com a edição da Portaria nº 1.391, do Ministério da Saú-
de, de 16 de agosto de 2005, que instituiu as diretrizes para a 
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença 
Falciforme. A importância está em que a portaria reconhece a 
doença como objeto de política pública. 

Nesse contexto é que foi publicada a Portaria nº 992, em 
13 de maio de 2009, que instituiu a Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde da População Negra. Esse é o principal 
embasamento legal da política pública voltada para a DF e, 
também, para o grupo populacional no qual ela prolifera. Há 
inúmeros outros instrumentos legais e de gestão que se vin-
culam à matéria e ajudam a conferir ao tratamento da DF 
indiscutível condição de política pública, mas os estatutos 
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aqui citados são aqueles mais evidentemente estruturadores 
da ação do Estado nesse campo. No tocante ao grupo popu-
lacional no qual se integram mais visivelmente, as pessoas 
com DF, destaca-se a Portaria nº 2.040, de 3 de setembro de 
2009, que incluiu todo o Sistema de Legislação de Saúde, e a 
DF, nos artigos 188 e 189.

Especificidades do tratamento

O tratamento da DF, no Brasil, é uma questão fundamen-
tal, tanto do ponto de vista da medicina quanto dos aspectos 
socioeconômicos que a envolvem. Exige abordagem atenta, 
muito bem conduzida em todas as suas etapas. Há que con-
siderar as pessoas com a doença como indivíduos, mas tam-
bém a sua coletividade: a comunidade dos afrodescendentes, 
parte majoritária da população nacional. As pessoas com DF 
apresentam quadro de anemia crônica e episódios de dor se-
vera, decorrentes do processo de vaso-oclusão causado pela 
forma de foice que as hemácias assumem, em determinadas 
condições. Isso impede a adequada circulação do sangue pe-
las artérias e veias, assim como a oxigenação dos tecidos 
orgânicos e ósseos. Em tal situação, pode ocorrer a inter-
rupção do fluxo sanguíneo, o que ocasiona graves lesões nos 
tecidos e ossos e coloca a pessoa em risco de vida. Entre as 
intercorrências frequentes destacam-se a vulnerabilidade a 
infecções, o sequestro esplênico, síndrome torácica aguda e 
o priapismo. Ressalte-se: as pessoas com DF estão expos-
tas a riscos consideráveis, carentes de cuidado efetivo. Daí, a 
importância de serem amparadas por políticas públicas que 
privilegiem o tratamento e, também, a prevenção de inter-
corrências, sempre respeitando o direito à vida.

O diagnóstico precoce, na primeira semana de vida, rea-
lizado nas unidades básicas de saúde, está normatizado no 
Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), nos termos 
dos artigos 322 a 324 do regulamento do SUS. A normatização 
indica a metodologia específica, sendo fundamental para a 
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identificação, quantificação e acompanha-
mento dos casos, bem como para o plane-
jamento e organização da rede de atenção 
integral aos nascidos vivos e à promoção 
dos objetivos do programa, quais sejam: 
“Mudar a história natural da DF no Bra-
sil, promovendo longevidade com qualida-
de de vida, orientando as pessoas com tra-
ço e informando a população em geral”1.

O teste do pezinho, necessário para o 
diagnóstico precoce, deve ser realizado na 
primeira semana de vida da criança, com a 
aplicação das vacinas BCG e hepatite B, em 
uma das unidades básicas do SUS. Uma 
vez diagnosticada a doença, há que enca-
minhar a criança ao serviço de referên-
cia em DF mais perto de sua residência, 
onde receberá acompanhamento especiali-
zado. Isso não invalida que continue sendo 
acompanhada quanto à atenção primária, 
recebendo os cuidados previstos em todos 
os programas de atenção básica em saúde. 
Tais cuidados traduzem-se em vacinas re-
gulares e especiais, aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses, curvas de cresci-
mento, saúde bucal, autocuidado, e outros. 

Cabe realçar que o uso de antibióti-
co profilático (penicilina), até os 5 anos 
de idade, e de ácido fólico – neste caso, 
ao longo de toda a vida –, deve ser visto 
como rotina no caso das pessoas com DF. 
O programa de consultas especializadas 
será definido pela unidade especializada. 

Todas as pessoas acima de 4 meses de 
idade, que não fizeram o teste do pezinho 
para a detecção precoce da DF, poderão 
obter diagnósticos por meio da eletrofo-
rese de hemoglobina usual, e seguem o 
mesmo encaminhamento dado aos re-
cém-nascidos. Embora sistematizados, a 
detecção da doença e seu tratamento não 
podem ser considerados procedimentos 
simples. Pelo contrário, compõem um am-
plo e trabalhoso conjunto de atividades, 
cuja execução incumbe a centros clínicos 
devidamente preparados, de acordo com 
as especificidades da doença. Tais centros 
precisam contar com a certeza na abor-
dagem segura de outro ponto fundamen-
tal no tratamento da DF: o sangue seguro 
para transfusão, quando indicada. A pes-
soa com essa doença fica exposta a sérios 
agravos em seu quadro de saúde, caso não 
conte com serviços de qualidade, que in-
cluam atendimento em todas as fases de 
suas necessidades. 

Não há hipótese de se confundir a 
DF com outras enfermidades de cuidado 
mais simples. Ela é, sem dúvida, de gran-
de complexidade teórica, o que resulta, 
por sua vez, em alta complexidade quan-
to às práticas de atenção e aos cuidados 
exigidos. Em essência, precisa de um efi-
ciente sistema de detecção (diagnóstico), 
quanto mais precoce melhor, e de formas 
de tratamento bem estruturadas, que 
também incorporem outros serviços fora 

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN). 
MS, 2002. Disponível em: <bvms.saude.gov.br/publicações/06_1031_M1.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2010.
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do âmbito estritamente médico. Nunca é demais insistir nisso, 
o que faz esta publicação. A DF exige formas eficientes na tro-
ca de informação, produzindo uma rede de atenção. Trata-se, 
portanto, de uma doença que, para ser tratada e amenizada, 
não dispensa os cuidados já aqui referidos. Além da atenção 
e cuidados rotineiros, vale destacar a importância fundamen-
tal que assumem, nesse processo, as medidas preventivas e 
de tratamento de intercorrências mais graves. Os serviços de 
emergências precisam conhecer bem a DF, para que possam 
atuar e providenciar os encaminhamentos devidos. Nesse 
sentido, há que dar grande ênfase ao autocuidado. A pessoa 
com a doença necessita dispor de amplo conhecimento do seu 
quadro de saúde, como forma de manter o seu equilíbrio coti-
diano e buscar o socorro adequado no caso de intercorrências. 
Amplo e competente serviço de saúde, em conjugação com 
recursos afins, são aspectos essenciais a qualquer política 
pública voltada para as pessoas com DF. Depreende-se, por-
tanto, com grande clareza, que se está diante de uma doença 
em cujo tratamento há que dispor de um sistema integrado e 
multiprofissional. Se assim não for, torna-se muito mais difícil 
garantir à pessoa boa qualidade de vida com longevidade.



A situação brasileira
e a correlação com
a África



21

No Brasil, nascem, em média, 3 mil crianças com DF 
por ano. A incidência está em torno de 1:1.000 dos nascidos 
vivos com a doença; e 1:35 dos nascidos vivos com traço. Um 
sistema de atenção e cuidado de qualidade objetiva redu-
zir a taxa de mortalidade na primeira infância do índice típi-
co de 80%, para 1,8%, o que só faz evidenciar a importância 
do tratamento. O Ministério da Saúde capacita servidores do 
SUS para prestar assistência de qualidade em DF. Para isso, 
publica manuais, textos básicos e outros documentos infor-
mativos e normativos sobre a doença em linguagem acessível 
a todos os envolvidos com o seu tratamento. Também edita 
protocolos e promove a adoção de novos procedimentos, as-
sim como realiza ou apoia a realização de eventos educativos 
sobre o tema e suas variantes, na forma de cursos, de semi-
nários, de oficinas, de congressos e de outras naturezas. É in-
tenso o foco em ações relativas ao aprimoramento da Política 
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Fal-
ciforme, por parte do MS, a cargo do Departamento de Aten-
ção Especializada, da Secretaria de Atenção à Saúde e, em 
especial, da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados.
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Em relação à África – o pricipal alvo da política de coope-

ração internacional aqui relatada –, vale ressaltar que a inci-
dência da DF é ainda maior do que no Brasil. Estima-se que 
nasçam por ano, em todo o continente africano, em torno de 
500 mil crianças vivas com a doença (dados da Sickle Cells 
Foundation, de Gana)2. As unidades de tratamento nos países 
africanos ainda necessitam de grandes avanços na sua estru-
turação, com vistas a disporem de um sistema de atenção e 
cuidado realmente de qualidade, à altura de contribuir para 
reduzir as altas taxas de mortalidade em se tratando da DF. 
Os projetos de cooperação internacional desenvolvidos pelo 
Brasil com os países daquele continente objetivam resultados 
realmente favoráveis nesse sentido. Ao acenar para a África 
com o propósito de cooperação internacional no âmbito da DF, 
o Brasil sabia, teoricamente, que estaria enfrentando grandes 
desafios, haja vista as diferenças de concepção da oferta de 
serviços de saúde, de planejamento familiar, de questões de 
âmbito religioso e outros a serem levados em conta. Foi a prá-
tica, no entanto, que mostrou o quanto de fato seria complexa 
a tarefa a ser enfrentada, recheada de surpresas diárias, que 
precisavam ser encaradas com serenidade, capacidade de ini-
ciativa e espírito prático. Questões pontuais aconteciam a cada 
momento, exigindo soluções criativas e rápidas, que preser-
vassem os princípios observados pelo Brasil na abordagem da 
doença, sem agredir as realidades das nações africanas inse-
ridas no esforço de cooperação.

Metodologia utilizada na elaboração 
do histórico da cooperação 

Trata-se da recuperação escrita e da análise crítica de um 
conjunto de atividades realizadas no passado. Em outras pala-
vras: é a revisão e análise da história de um conjunto de ativida-
des, no caso de cooperação internacional em DF. A metodologia 
de desenvolvimento do trabalho teve a seguinte sequência: 

2 SITE SICKLE CELL FOUNDATION OF GHANA, 2010. What is Sickle Cell Desease, 2010. Disponível 
em: <www.sicklecellghana.org>. Acesso em: 10 fev. 2011.
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1) levantamento do histórico das ativida-
des em DF; 2) levantamento da necessida-
de de aprofundar conceitualmente a com-
preensão dos aspectos fundamentais do 
processo seguido no desenvolvimento das 
atividades; 3) revisão teórica dos concei-
tos percebidos; e 4) análise das atividades. 

Optou-se, aqui, para aprimorar o ser-
viço que esta publicação pretende pres-
tar, por levantar os dados históricos antes 
de pesquisar os conceitos necessários 
à sua análise. Tais dados iriam mostrar-
se essenciais, mais adiante, na hora da 
pesquisa, para que se pudessse proceder 
a uma análise sempre acurada, levando 
em conta antecedentes e possíveis conse-
quências. Não havia a menor dúvida de que 
a análise sempre passaria por conceitos 
das relações internacionais, embora não 
se soubesse, ao certo, quais deles. A me-
todologia utilizada provou-se eficaz, quan-
do se percebeu, com o histórico levantado, 
que também se impunha abordar os temas 
sob uma perspectiva socioantropológica 
e gerencial. E faz-se isso, pontualmente, 
ao longo da narrativa. As fontes utilizadas 
para levantamento do histórico das ativida-
des foram as seguintes:

•Entrevistas livres com pessoas envolvi-
das nas atividades de cooperação inter-
nacional em DF: sem pautas fechadas 
ou ordenamento prévio de temáticas, 
tal método deixou os entrevistados li-
vres para abordar cada tema que sur-

gisse na conversa e, inclusive, propor 

outros que julgassem oportunos.

•Considerar pertinentes tanto os docu-

mentos oficiais quanto os não oficiais re-

lativos aos projetos de cooperação.

•Levar em conta relatórios de viagens – 

escritos e orais – de pessoas que partici-

param de missões internacionais.

•Valorizar todo e qualquer material de 

trabalho utilizado nas atividades da 

cooperação.

Entre as diversas pessoas entrevista-

das, algumas merecem ser ressaltadas 

e tiveram suas falas reproduzidas. São 

elas (listadas na ordem em que foram 

entrevistadas, o que não reflete qualquer 

compromisso com hierarquia ou grau de 

importância de uma em relação à outra), 

identificadas pelos postos que ocupa-

ram ao longo do período de cooperação 

internacional aqui entendido: o chefe da 

Divisão de Projetos Internacionais, da As-

sessoria Internacional de Assuntos de 

Saúde do MS (Aisa), Mauro Teixeira de Fi-

gueiredo; os médicos brasileiros, envolvi-

dos com o programa nacional de cuidado 

com a DF, José Nélio Januário e Paulo Ivo 

Cortez; o diretor da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), ministro Marco Fa-

rani; a embaixadora brasileira no Sene-

gal, Katia Gilaberte; o chefe da Assesso-

ria Internacional de Assuntos de Saúde/

MS (Aisa), embaixador Eduardo Botelho 

Barbosa; Kwaku Ohene Frempong, mé-

dico ganense; Ibrahima Diagne, médico 
senegalês; e Joice Aragão de Jesus, mé-
dica encarregada do programa de DF da 
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CGSH/DAE/SAS/MS. Todos os depoimentos das pessoas refe-
ridas ao longo da publicação foram recuperados das entrevis-
tas originais que concederam, tanto na forma de gravações 
transcritas ou respondidas por escrito. Afinal de contas, são 
depoimentos que se concretizaram em momentos de dispo-
nibilidade dos entrevistados e dos recursos com que contava 
o entrevistador. Os registros das entrevistas foram arquivados 
como fontes primárias.

Tratando-se de um trabalho de equipe, a troca é per-
manente e ocorre muitas vezes no decorrer das atividades, 
nem sempre derivando de encontros específicos para o fim 
de debater este ou aquele tema, embora os debates sejam 
frequentes. É assim que funciona um esforço coletivo, no 
qual a teoria, confrontada pela prática, produz observações 
pertinentes, de grande peso no momento em que surgem 
ou no futuro. Esta narrativa tem como compromisso a maior 
proximidade possível com a verdade das ocorrências e das 
observações em cima da hora ou resultantes de reflexões 
desenvolvidas posteriormente. Enfim, o objetivo é registrar 
toda a história das diversas etapas do esforço de cooperação 
internacional empreendido, incluindo vivências e práticas 
úteis ao seu aprimoramento. Como recomenda a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foram apontadas to-
das as indicações dos autores de textos acadêmicos que ser-
viram para embasar esta publicação. Além das referências 
bibliográficas, sempre que necessário foram feitos regis-
tros de rodapés. Finalmente, cabe explicitar, ainda que isso 
possa parecer óbvio, que a linguagem estabelecida seguiu o 
método da narrativa livre, sem compromisso com aquela de 
natureza acadêmica. A simplicidade e a clareza foram per-
seguidas em todos os momentos, de forma a atrair a aten-
ção de leitores em geral. Sempre que possível, temáticas ou 
expressões supostamente menos acessíveis ao leigo foram 
explicitadas. Acredita-se que, dessa forma, consiga-se um 
leque de leitores mais abrangente.
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Fonte: Penny Mathews/ www.sxc.hu



Conceitos norteadores 
das análises
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Apresenta-se a seguir o conjunto de conceitos 
que norteiam as análises desta publicação. Como apontado
anteriormente, no capítulo sobre os procedimentos metodo-
lógicos, explica-se que tais conceitos foram recuperados após 
o levantamento de dados do histórico, servindo, dessa forma, 
como instrumento direcionado para a compreensão crítica dos 
pontos de maior interesse. 
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3 AXLROD, R., KEOHANE, R. Achieving cooperation under anarchy: strategies and institutions. In: 
WORLD Politics. Baltimore: John Hopkins University Press, 1985. v. 38. p. 226-254.

Cooperação internacional

Cooperação internacional constitui uma atividade específi-
ca empreendida por países, cuja conceituação aqui trabalhada 
é definida pela literatura de relações internacionais. Embora 
cooperar seja trabalhar em conjunto por um objetivo comum, 
na esfera internacional isso não se dá pelas mesmas razões 
que na esfera interna. A cooperação internacional é, na práti-
ca, uma modalidade de relações internacionais. Carece, assim, 
de definição clara no âmbito desta publicação.

De acordo com Axlrod e Keohane3, cooperação interna-
cional não é o equivalente à harmonia entre governos dife-
rentes, por diversos fatores. Não obstante tais diferenças, 
tomam parte tanto em disputas, confrontos, quanto em tra-
balhos conjuntos, dependendo de seus interesses. Os autores 
citados enfatizam, portanto, que na cooperação, em termos 
práticos, há entre os atores cooperantes tanto interesses em 
comum quanto divergências. Verifica-se na cooperação um 
fato incontornável: ela ocorre quando os atores ajustam sua 
conduta à preferência do outro. Tal ideia carece, para fazer 
sentido, de ser contraposta àquela da anarquia. Esta se refere 
à ausência de um governo comum na política internacional. 
Caso existisse, este seria capaz de definir regras e padrões de 
conduta. Exatamente porque isso não ocorre, os atores bus-
cam a cooperação como forma de se relacionarem. 

Não está implícito na cooperação, como bem argumen-
tam Axlrod e Keohane (1985), qualquer componente de mo-
ralidade. Pelo contrário, muitas vezes o que os países bus-
cam com essa prática é alcançar algum objetivo egoísta. Um 
exemplo disso é a ação conjunta para a realização de uma 
guerra. Não obstante, a cooperação pode também ser vol-
tada para a manutenção da paz ou visando à promoção de 
índices sociais entre dois ou mais países. 
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4 ORGANIZAÇÃO DA NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas, 2010. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2011. 
5 Ibidem.
6 Sites do MRE. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2011, e do MPO. Disponível em: <www.planejamento.gov.br>. 
Acesso em: 10 fev. 2011.

Cabe ainda ressaltar que a coopera-
ção internacional é reconhecida como 
atividade de interesse dos países pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
A Carta da ONU trata da matéria no 
seu parágrafo primeiro, artigo 3º (ONU, 
2010), a qual estabelece o seguinte em 
seu preâmbulo: 

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 

RESOLVIDOS a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra que, por 

duas vezes, no espaço da nossa vida, 

trouxe sofrimentos indizíveis à humani-

dade, e a reafirmar a fé nos direitos fun-

damentais do homem, na dignidade e no 

valor do ser humano, na igualdade de di-

reito dos homens e das mulheres, assim 

como das nações grandes e pequenas, 

e a estabelecer condições sob as quais 

a justiça e o respeito às obrigações de-

correntes de tratados e de outras fontes 

do direito internacional possam ser man-

tidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de 

uma liberdade ampla4.

O teor do artigo 1º, caput, é o seguinte:

Manter a paz e a segurança internacio-

nais e para esse fim: tomar medidas co-

lectivas eficazes para prevenir e afastar 

ameaças à paz e reprimir os actos de 

agressão, ou outra qualquer ruptura da 

paz e chegar, por meios pacíficos, e em 

conformidade com os princípios da justi-

ça e do direito internacional, a um ajus-

tamento ou solução das controvérsias ou 

situações internacionais que possam le-

var a uma perturbação da paz5;

No parágrafo 3º, a Carta da ONU des-
taca a cooperação internacional como um 
dos instrumentos capazes de

resolver os problemas internacionais de 

caráter econômico, social, cultural ou hu-

manitário, e para promover e estimular o 

respeito aos direitos humanos e às liberda-

des fundamentais para todos, sem distin-

ção de raça, sexo, língua ou religião. 

Não há dúvida, em que pese a com-
plexidade dessa matéria, de que a coope-
ração internacional pode ser vista como 
uma forma de viabilizar boas relações 
entre os países. Isso inclui o apoio técni-
co, como é o caso da promoção da saúde 
pública em DF. 

As instituições brasileiras, no âmbito 
do Poder Executivo, habilitadas a condu-
zir processos de cooperação internacio-
nal são as seguintes6:

•Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 
órgão do Ministério das Relações Exte-
riores (MRE), quando se trata de proje-
tos de cooperação técnica. O que é co-
operação técnica? Assistência técnica 
é um conceito formulado em 1988, pela 
Assembleia Geral da ONU, definindo-se 
como “a transferência, em caráter não 
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comercial, de técnicas e conhecimentos, mediante a execução 
de projetos a serem desenvolvidos em conjunto entre atores de 
nível desigual de desenvolvimento, envolvendo peritos, treina-
mento de pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estu-
dos e pesquisas”, conforme o site da ABC. 

•Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos (DCT), tam-
bém integrante do Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
quando se trata de projetos de cooperação científica e tecnoló-
gica. Faz parte da Subsecretaria Geral de Assuntos Econômicos 
e Tecnológicos (SGET) do referido ministério. Compete ao DCT, 
conforme é explicitado no site do MRE “propor, em coordenação 
com os departamentos geográficos, diretrizes de política exte-
rior no âmbito das relações científicas e tecnológicas, incum-
bindo-se, também, dos temas afetos à propriedade intelectual”. 
Portanto, empreende atividades de cooperação científico-tec-
nológica, incluindo propriedade intelectual.

•Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain), órgão do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO), para 
a cooperação financeira a cargo do setor público vinculada a 
fontes externas. Nesse sentido, atua em estreita comunhão 
com a Comissão de Financiamento Externos (Cofiex), tam-
bém vinculada ao MPO.

Cooperação técnica internacional

A cooperação internacional assume, portanto, em sua prá-
tica e execução, diversas formas. A cooperação técnica é uma 
delas. Deve ser considerada uma possibilidade de gerar boas 
relações entre os países, haja vista que, no limite, trata de 
apoio técnico de um ou mais países a outro. Seu foco está na 
busca de solução de uma situação-problema do país solicitan-
te de apoio. O Brasil trabalha com cooperação técnica que va-
ria de modelos bilaterais (mediante o qual apoia sozinho outro 
país) até aqueles de caráter multilateral (em que se une a um 
ou mais países em apoio a um outro). A cooperação técnica é 
uma atividade que compete, como já se referiu aqui, à ABC, 
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8 Ibidem.
9 FLEURY, M. T. L.;  SHINYASHIKI, G. T.; STEVANATO, L.T. Cultura organizacional e tecnologia da informação. São Paulo: Cortez, 2003.

vinculada ao Ministério de Relações Ex-
teriores (MRE). Analiticamente, pode-se 
dizer que essa modalidade de cooperação 
praticada pelo Brasil está em consonân-
cia com a definição desse instrumento de 
política externa, sob o comando direto do 
governo federal.

Por sua vez, a ABC é responsável por 
atribuições que abrangem:

desde o assessoramento às instituições 

beneficiárias da cooperação na elabo-

ração de projetos, o apoio ao MRE nas 

negociações com outros países e orga-

nismos internacionais, a coordenação da 

elaboração de programas de cooperação 

técnica, até o acompanhamento e a ava-

liação dos projetos implementados7. 

As atividades de cooperação técnica 
internacional brasileira, por orientação da 
ABC, devem ser executadas no formato de 
projetos8. Define-se projeto como um con-
junto de atividades que visam alcançar um 
dado objetivo. Para isso, são organizadas 
em uma estrutura lógica que possui início, 
meio e fim, recebe aportes financeiros para 
a sua execução e deve ser gerenciada de 
maneira racional. Um projeto dessa natu-
reza precisa, portanto, ter uma razão que 
o justifique. Na visão da ABC, a justificativa 
deve passar pela elucidação dos benefícios 
que aportará ao país com o qual se coopera, 
entre eles oferecer contribuição para o seu 
desenvolvimento socioeconômico. 

Nesse sentido, os projetos de coopera-
ção técnica abrangem, em princípio, uma 
considerável gama de atividades. A exe-
cução será avalizada pela ABC, caso esta 
agência entenda que a atividade em questão 
contribua para que se alcancem os objeti-
vos da política externa brasileira. E, claro, os 
projetos precisam enquadrar-se na moda-
lidade de cooperação técnica internacional.

Cultura organizacional

Trata-se de um conceito da antropo-
logia, derivado daquele de cultura na-
cional e por ele influenciado, tendo em 
vista que uma organização é, na prática, 
um subgrupo que faz parte de um país, 
do qual se origina. Isso, mesmo que se 
trate de uma organização multinacional. 
Nesse caso, terá traços da cultura de 
seu país de origem e também daquela 
do local em que se encontre. De acor-
do com Fleury, Shinyashiki e Stevanato9, 
a cultura organizacional consiste em 
pressupostos básicos de ação de uma 
empresa ou entidade, pública ou priva-
da, que servem para guiar a atuação de 
seus membros. São permanentemente 
repassados aos seus novos integrantes, 
de modo a impedir a descontinuidade da 
atuação das mesmas. Pode ser aprendi-
da por meio de artefatos visíveis: produ-
tos, layouts e comportamentos. São va-
lores – e os aparentes diferem daqueles 
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11 Ibidem, p. 38-54.

Quadro 1 – Traços brasileiros influenciadores de culturas organizacionais

que estão em uso –, e pressupostos básicos, a forma incons-
ciente que os membros percebem, pensam e sentem a res-
peito de como uma determinada questão deve ser conduzida.

Visto que as organizações trabalhadas na memória são 
brasileiras, buscou-se na literatura antropológica explanações 
sobre os traços culturais nacionais que pudessem influenciá-
las. Estes foram encontrados nos estudos de Freitas10, que 
aponta para cinco traços brasileiros mais fortemente influen-
ciadores da cultura das organizações do País. Tais traços es-
tão explicitados no Quadro 1.

Hierarquia

Personalismo

Malandragem

Sensualismo

Aventureiro

Tendência à centralização de poder dentro dos grupos sociais;
Distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais; e
Passividade e aceitação dos grupos inferiores.

Sociedade baseada em relações pessoais;
Busca de proximidade e afeto nas relações; e
Paternalismo: domínio moral e econômico.

Flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social; e
“jeitinho”.

Gosto exótico nas relações sociais.

Mais sonhador do que disciplinado; e
Tendência à aversão ao trabalho manual ou metódico.

Fonte: Adaptado de Freitas11
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Intervenção internacional 
De acordo com os princípios norteadores do direito inter-

nacional, um país é formado pelo conjunto de povo, territó-
rio e governo, sobre o qual possui soberania e direito legíti-
mo e irrestrito de ação institucionalizada. Por sua vez, esta 
se estende desde a adoção de modelos próprios de governo 
e economia até o uso da violência. Cabe ao país, portanto, 
governar-se nos termos de sua própria lei, enfrentando com 
isso os desafios que lhe couberem e logrando os méritos ou 
insucessos que sua atuação desencadeie. 

Da mesma forma, não cabe a um país participar, por ini-
ciativa própria e sem para tal ser convidado, nos assuntos 
internos de outros, sendo tal prática denominada interven-
ção internacional. Esta é condenada pela Organização das 
Nações Unidas por meio do princípio da não intervenção. 
Tal princípio está descrito no sétimo parágrafo do segundo 
artigo da Carta das Nações Unidas12.

A prática da intervenção é, contudo, mais frequente na po-
lítica internacional. Foi praticada ao longo de todo o período 
denominado Guerra Fria pelos países líderes dos dois grandes 
blocos mundiais, a saber: Estados Unidos, líder do bloco capi-
talista; e União Soviética, líder do bloco comunista. Findo esse 
período, segue sendo praticada pelos mais diversos países em 
suas regiões de influência, seja em grandes ações – o que é 
menos frequente – ou em pequena escala. Muitas vezes, a in-
terferência é praticada de forma legítima aos olhos da comuni-
dade internacional; no caso, por exemplo, em que é demandada 
por um país, que pode fazê-lo sob a demanda de ajuda para a 
solução de algum problema grave. De outra maneira, ocorrem 
casos que a comunidade internacional assim julgue necessá-
rio, como na iminência de guerras ou de questões que afetem 
os direitos humanos. Seja legítima ou não, a intervenção 
ocorre, no limite, quando um país impõe sua vontade sobre 
outro, em casos que afetem o livre exercício da soberania 
interna deste último.



História da
cooperação em DF
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Cooperação técnica 
internacional em saúde

O Brasil, enquanto potência emergente, usa a coope-
ração internacional como um instrumento de sua política 
externa, de base pacífica e diplomática. Em tais termos que 
se entende a cooperação internacional em saúde, que atua 
como instrumento de: 

•Promoção do desenvolvimento nacional e redução de 
iniquidades;

•Redução de atritos, apaziguamento de conflitos e fortaleci-
mento dos laços de amizade entre os países; e

•Fortalecimento da inserção do Brasil no cenário regional e 
internacional13.
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A cooperação técnica internacional em 
saúde faz parte, portanto, da agenda da 
política externa brasileira como instru-
mento voltado para promover a inserção 
do País no cenário externo. O Brasil tem 
formulado pleitos e expressado anseios 
de maior participação na condução da po-
lítica global, marcando mais fortemente a 
sua presença, especialmente em organi-
zações internacionais. A cooperação téc-
nica internacional corporifica tal intenção. 
Além disso, de acordo com o então mi-
nistro Marco Farani, diretor da ABC, não 
apenas na área da Saúde, mas em todas 
aquelas em que desenvolvem projetos, o 
Brasil dissemina, por meio dessa postu-
ra de cooperação técnica internacional, 
os acertos do modelo de desenvolvimento 
que vem pondo em prática, internamente. 
Oferece-a a outros países, de forma pací-
fica, livre de qualquer tipo de preconceito, 
e sempre privilegiando a inclusão social. 
As atividades de cooperação vêm crescen-
do à medida que avançam a própria eco-
nomia brasileira e a importância do país 
no cenário internacional.

A cooperação técnica internacional em 
saúde apresenta caráter humanitário, em 
face de o intercâmbio entre os países, nesse 
domínio, mostrar-se claramente necessá-
rio para solucionar problemas de grande 
impacto social. Afinal, trata-se de área 
delicada e essencial ao progresso dos po-
vos. Questões relacionadas à saúde não 
respeitam as fronteiras políticas entre os 
países. Na verdade, ultrapassam-nas, pois 

afetam a humanidade no seu todo. Nessa 
linha de raciocínio, as soluções também 
precisam ser abrangentes, a fim de que 
alcancem o maior número de pessoas, em 
todos os quadrantes do globo. 

Cabe mencionar que a cooperação in-
ternacional em saúde tem servido para 
fortalecer e legitimar as políticas imple-
mentadas internamente no País, uma vez 
que as demandas pela cooperação brasi-
leira significam um reconhecimento das 
boas práticas e experiências exitosas im-
plementadas no âmbito do SUS.

Não resta dúvida de que um país tende 
a se preocupar, de início, com sua própria 
população, vindo a prestação de coopera-
ção técnica a outros povos como decorrên-
cia. Em princípio, a postura dominante é 
de que tal cooperação se baseia em certa 
supremacia no domínio da ciência e da tec-
nologia – o que pode, em leitura apressada, 
soar arrogante. A verdade, porém, é que 
soluções domésticas em saúde desenvolvi-
das pelo Brasil também tendem a ser úteis 
a outros povos, nada impedindo o seu com-
partilhamento. É assim que pensa Mauro 
Figueiredo, atual chefe da Divisão de Pro-
jetos de Cooperação em Saúde da Aisa/MS. 
Figueiredo entende que se trata de uma 
forma de promover a “amizade e respei-
to” entre os povos. Na sua visão, a saúde, 
dessa forma, insere-se nesse esforço de 
cooperação como uma “agenda do bem”. 
São princípios norteadores da cooperação 
técnica internacional em saúde14:
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•Compromisso com a vida;

•Saúde é direito de todos e dever do Es-
tado (Constituição Federal – art. 196);

•Igualdade entre os Estados (diminuição 
das assimetrias/Constituição Federal – 
art. 4º).

•Cooperação entre os povos para o pro-
gresso da humanidade (Constituição Fe-
deral – art. 4º);

•Cooperação horizontal (cooperação ba-
seada no respeito mútuo, em que as 
ações são definidas conjuntamente, de 
forma não vertical, e com base em uma 
agenda acordada em comum);

•Autonomia dos países e sustentabilida-
de das ações;

•Integração/articulação;

•Resolutividade e eficiência;

•Trabalho em equipe;

•Desenvolvimento de parcerias;

•Organização/modernização;

•Protagonismo dos países (consonância 
com valores, necessidades e planos es-
tratégicos próprios dos países);

•Institucionalização; e

•Participação e controle social15.

Cooperação técnica
internacional em DF

Para a Aisa, a Política Nacional de Aten-
ção Integral às Pessoas com Doença Fal-
ciforme constitui justamente uma área de 
boas práticas na atenção e no cuidado para 
com elas. O Ministério da Saúde brasileiro 
é dividido em diversas áreas de cuidado e 
atenção, que possuem características, fun-
ções e desenvolvimento internos próprios. 
As características resultam, muitas vezes, 
do avanço alcançado pelo país nos padrões 
de cuidado das diversas enfermidades, razão 
pela qual algumas áreas podem ter alcança-
do um estágio mais avançado do que outras. 
As áreas de estágio mais avançado, ao se 
lançarem em atividades de cooperação téc-
nica internacional, tendem a ter maior desta-
que. É o caso da DF, domínio no qual o Brasil 
desenvolveu um modelo que já lhe conferiu o 
status de referência para outros países. Os 
projetos de cooperação técnica internacional 
dessa área são vistos e tratados, atualmente, 
com destaque pelo governo brasileiro.

Convém ressaltar como fato historica-
mente relevante que tal reconhecimento 
é recente. Foi conquistado aos poucos e 
com base na prática, na medida em que as 
ações empreendidas resultaram positivas. 
Não poderia ser diferente, em se tratando 
de um domínio da medicina tão específico, 
de reduzido conhecimento para não es-
pecialistas, a par das complexidades, não 
apenas científicas, mas sociais e políticas 
que envolvem a doença e seu público-alvo. 

15 AISA. Assessoria Internacional em Assuntos de Saúde. 2010. Disponível em: <www.saude.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2011.
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O ponto de partida foi o Ministério da Saú-
de, por intermédio da CGSH/DAE/SAS ofe-
recer à Aisa e à ABC amplo conhecimento 
da matéria, de modo que, somando com-
petências, pudessem mensurar o potencial 
do Brasil, no campo da DF, para efeito de 
um esforço de cooperação internacional.  

O aprofundamento dessa compreensão 
e os bons resultados obtidos, logo de início, 
demonstraram à Aisa e à ABC o potencial 
do País para empreender esse esforço. Fi-
cou evidente que o governo brasileiro, além 
de apoiar a iniciativa, tinha consciência do 
quanto era necessário tratar a matéria com 
base nas suas especificidades, muito dife-
rente de outros domínios dos conhecimen-
tos técnicos motivadores de cooperação 
internacional. Desde o início foram de re-
levância política, assim como os benéficos 
subsídios que ele era capaz de propiciar à 
imagem externa do Brasil. Com essa ati-
tude, o País passou a ter maior credibilida-
de aos olhos dos observadores nacionais e 
internacionais. A experiência da Aisa e da 
ABC, no campo da cooperação internacio-
nal, foi de importância decisiva para que 
resultados tão positivos pudessem regis-
trar-se em tão curto espaço de tempo. Os 
dois organismos souberam aproveitar com 
grande competência o cabedal técnico acu-
mulado pelo Brasil, por meio do MS, nessa 
área da medicina, no sentido de repassá-lo 
a outros países, respeitadas as realidades 
de cada um, com evidente proveito.

A rapidez na conquista de resultados 
positivos foi ainda mais estimulante, eviden-

ciando que a expertise do País na aborda-
gem da doença, internamente, produziu téc-
nicas eficazes e de amplo alcance, capazes 
de serem motivos de cooperação com outros 
povos. O início da história dessa cooperação 
remonta a 2006, mas a construção do cabe-
dal de conhecimento específico, no âmbito 
interno, data de muito antes. O fato é que, 
até o exercício de 2006, o MS envolveu-se 
apenas com a abordagem da DF no âmbi-
to nacional, aprimorando as políticas e as 
práticas de cuidado e atenção. Consolida-
da essa etapa, com o acúmulo de evidente 
expertise, começou-se a pensar no quanto 
tal experiência, pelas próprias característi-
cas da doença e do seu público-alvo, assim 
como das suas origens históricas, pode-
riam ser úteis a outros países, em especial 
os da África. É verdade que, antes de 2006, 
outras instituições brasileiras dedicaram-
se à cooperação internacional em DF, mas 
fizeram-no em caráter pontual, na forma 
de pequeno aporte de recursos. Somente a 
partir de 2006 é que a matéria passou a ser 
um assunto de Estado, envolvendo o Minis-
tério das Relações Exteriores, por intermé-
dio da ABC, e o Ministério da Saúde.

A história dessa cooperação em DF 
partiu de inquestionável manifestação 
de vontade política do governo brasi-
leiro. Com a eleição, em 2003, do pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou 
evidente que a aproximação com os paí-
ses da África seria uma prioridade, ten-
do como fundamento não apenas a soli-
dariedade internacional como também 
pelo fato de o Brasil ter imensa dívida 
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social, cultural e econômica para com 
os mesmos. O momento em que a coo-
peração começa a tomar corpo, no en-
tanto, foi a partir do convite formulado à 
então primeira-dama brasileira, Marisa 
Letícia Lula da Silva, para participar de 
um seminário realizado, em novembro 
de 2006, em Dacar, no Senegal. 

Nesse evento, reuniram-se diversas 
primeiras-damas africanas e de outros 
continentes para discutirem estratégias 
de combate à DF, uma doença, como já 
salientado aqui, que resultou de mutação 
genética. Essa mutação ocorreu há sé-
culos, no continente africano, e persiste 
devido às suas características. Como se 
sabe, ela foi exportada para o Brasil e ou-
tras nações, por força da migração força-
da imposta pelo tráfico de escravos que 
assolou grande parte do mundo – crime 
vergonhoso cujas consequências até hoje 
se fazem sentir, mesmo em nações já em 
elevado estágio de desenvolvimento. 

O primeiro convidado do Brasil a par-
ticipar do referido seminário foi o médico 
hematologista Aderson Araújo, do Hemo-
centro de Pernambuco (Hemope). O con-
vite foi-lhe feito em reconhecimento à sua 
condição de conceituado especialista em 
DF. Ao ser convidado, ele deu-se conta de 
que a matéria precisava ser tratada com 
a dimensão adequada, em face da sua 
importância, à qual o Brasil deveria estar 
formalmente associado. Foi assim que ele 
entrou em contato com a embaixadora do 
Brasil no Senegal, Katia Gilaberte. Nessa 

conversa, o médico realçou o significado 
do evento e que o Brasil deveria ter uma 
participação oficial, uma vez que a DF já 
dispunha de um programa de saúde públi-
ca, a cargo do Ministério da Saúde. A em-
baixadora acordou com a visão do médico 
pernambucano e começou a desenvolver 
o trabalho que lhe competia, de chamar a 
atenção tanto das autoridades brasileiras 
quanto das senegalesas.

O fato é que as promotoras do seminá-
rio, as primeiras-damas africanas, entre 
elas a do país anfitrião, o Senegal, viram-
se alertadas sobre a presença significati-
va de pessoas com DF no Brasil e mais: 
que a experiência brasileira nesse âmbito 
da saúde já registrava êxito. Assim sendo, 
elas resolveram convidar a primeira-dama 
brasileira para participar, oficialmente, do 
evento, representando o Brasil. Organiza-
ram até mesmo um movimento que de-
nominaram de “Combate à Doença Fal-
ciforme”. Com certeza, as promotoras do 
evento também levaram em consideração o 
momento favorável vivido pelo Brasil, tendo 
à frente um chefe do Executivo profunda-
mente comprometido com a promoção da 
justiça social e intransigente defensor de 
um diálogo não apenas baseado na retóri-
ca, mas consubstanciado em práticas con-
sequentes, com a África. 

A então primeira-dama brasileira foi, 
em seguida, convidada para presidir uma 
missão de Estado brasileiro ao evento, e 
falar em nome do governo do País. Por cir-
cunstâncias alheias à sua vontade e que 
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não puderam ser transpostas, ela não pôde 
comparecer ao seminário. Delegou, então, 
à Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, da Presidência 
da República (Seppir/PR), a tarefa de con-
duzir a sua substituição. Na Seppir, coube 
ao médico Roger Williams do Nascimento, 
conhecedor do trabalho desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde no âmbito da DF, cui-
dar dessa questão. Resolveu-se, então, 
que a missão ficaria a cargo, conjuntamen-
te, da Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), do MRE, e do Ministério da Saúde, 
por intermédio da sua Assessoria Inter-
nacional, a Aisa. Como se tratava de uma 
matéria técnica, a Aisa/MS, após avaliação 
positiva quanto à participação do País no 
evento, propôs a composição da missão e 
sua chefia. Com a participação efetiva da 
Coordenação-Geral de Sangue e Hemode-
rivados (CGSH), a escolha para representar 
o Brasil recaiu no nome da coordenadora 
das atividades relacionadas à DF, a médica 
Joice Aragão de Jesus.

Todo o trâmite de aceitação do convite 
deve ser aqui devidamente descrito e ava-
liado. Há que frisar que não se tratou do 
mero envio de uma gestora técnica do MS 
a um evento internacional. Afinal, o convi-
te foi formalizado pelo governo do Senegal 
ao do Brasil. A aceitação e a participação 
revestiram-se da solenidade inerente ao 
protocolo oficial, de modo que a médica 
Joice Aragão de Jesus representasse o go-
verno brasileiro. Nesse sentido, tomaram-
se os cuidados necessários para o pleno 
êxito da missão, inclusive quanto aos re-

cursos a serem despendidos, que precisa-
ram seguir um protocolo especial, por se 
tratar de uma missão internacional. 

A indicação da representante passou 
pelo crivo do então ministro da Saúde, o 
médico, professor universitário e político 
Saraiva Felipe, que permaneceu no MS 
entre 8 de julho de 2005 a 31 de março 
de 2006. Coube-lhe oficializar a repre-
sentação. Há a evidenciar o fato de que, 
em momento algum, a questão foi trata-
da pelo governo brasileiro como um ato 
meramente burocrático. Pelo contrário: 
foi-lhe conferida a relevância cabível, em 
se tratando de uma representação de Es-
tado, uma deferência, inclusive, à ilustre 
primeira-dama brasileira, a quem a mé-
dica Joice Aragão de Jesus, passaria a 
representar. Afinal, era um encontro de 
primeiras-damas.

Ultrapassadas todas as etapas buro-
cráticas e técnicas, a representante do 
Brasil seguiu para Dacar. O simpósio en-
volvia a participação de especialistas afri-
canos e de vários outros países. Logo de 
início, organizou-se uma reunião de pri-
meiras-damas, com a participação de re-
presentantes da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), com o propósito de analisar o 
quadro de incidência da DF no continente 
e traçar estratégias para o seu combate. 
Quanto à estratégia, era evidente que a  
atenção ficaria centrada em prática ali 
em curso, amplamente conhecida como 
“Educação para a Prevenção”. 
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A essa altura do relato, há que explici-
tar o que seja a chamada “Educação para 
a Prevenção”. Ninguém duvida de que, em 
tese, a prevenção seja uma atitude positi-
va, quando vista sob a ótica da atenção e do 
cuidado no tratamento da doença. Aconte-
ce que não é essa a essência da “Educação 
para a Prevenção” proposta na África. Em 
se tratando da DF ou em qualquer outra 
doença genética, faz-se necessário definir 
o que seja essa prática. Por quê? Pelo fato 
de que a expressão constitui um conceito 
muito forte, que necessita ser bem enten-
dido. A ideia implícita ao conceito é a se-
guinte: a DF é uma doença genética. Como 
tal, somente poderia ser prevenida pelo 
impedimento da procriação de pessoas 
com os genes da doença. Em termos 
desse conceito de “prevenção”, portan-
to, resta proibir que pessoas com traço 
falciforme ou com DF venham a procriar, 
tenham descendência. O raciocínio que 
justifica tal postura está justamente no 
aspecto da hereditariedade. 

Essa visão da prevenção embute a ne-
cessidade de uma política de doutrina-
mento das pessoas com traço falciforme 
ou com DF para que não tenham filhos. 
Assim sendo, cabe a questão: para a su-
peração da DF na África o único caminho 
seria de fato proibir a reprodução humana 
de pessoas com o gene da DF? Ela exige 
uma resposta séria, que aprofunde o sig-
nificado de medida de tal natureza. É jus-
to, humano, impor tal prática ou induzi-la? 
Adotar uma política de não reprodução 
nesse campo leva a uma consequência fa-

cilmente perceptível: a contracepção por 
meio de métodos preventivos, pela esteri-
lização das pessoas com a doença ou com 
traço falciforme, e até mesmo pela orien-
tação de recorrer ao aborto, o que já cons-
titui evidência em alguns países.

Tal visão implica não apenas uma pos-
tura de informação das pessoas sobre os 
riscos de nascer com a DF, mas algo mais 
agressivo: uma atitude de “combate” ou 
“luta contra”, para usar duas expressões 
frequentes entre os participantes do semi-
nário. Ou seja: a imposição de adotar medi-
das que impeçam o nascimento de pessoas 
com DF ou traço. Os defensores dessa pos-
tura, na África, fundamentam-na avocando 
o lado financeiro do problema. O medo, que 
parecia generalizado entre parte significati-
va dos participantes do seminário, fundava-
se na perspectiva de que faltassem recur-
sos financeiros para tratar dos doentes, em 
face do aumento da natalidade. A solução 
estaria, portanto, em impedir que nasces-
sem pessoas com traço ou DF.

A representante brasileira ouviu, aten-
tamente, tais pontos de vista, que não a sur-
preenderam, porque deles já tinha conhe-
cimento. Além disso, não lhe faltava, de 
antemão, a consciência de que um trabalho 
de cooperação brasileira com a África, 
nesse domínio, não seria simples. Esbar-
raria em visões diferentes para a adequa-
da abordagem da DF. Na sua exposição, a 
representante do Brasil percebeu que o 
melhor serviço que poderia prestar, com 
vistas ao bom resultado da sua participa-
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ção no evento e de uma possível coopera-
ção Brasil-África, seria abordar de fren-
te, sem subterfúgios, a contradição. E 
explicou, na oportunidade, aos presentes 
que a política de seu País referente à DF 
não se baseava no seu combate por meio 
da redução de nascimentos. A posição do 
Brasil estava na concentração de esfor-
ços na atenção e no cuidado dos afeta-
dos pela doença. E explicou que expres-
sões do tipo “combate” ou “luta contra” 
não eram pertinentes na política pública 
adotada para a DF, não se praticando no 
Brasil a chamada “Educação para a Pre-
venção” com o significado que lhe era atri-
buído naquele momento. 

A representante brasileira insistiu que 
os bons resultados colhidos pelo País deri-
vavam, justamente, da política de cuidado e 
atenção: proteção da pessoa e assistência 
integral no tratamento, visando à preven-
ção de intercorrências e, com isso, reduzin-
do a morbimortalidade. Deixou bem claro 
que tal fato obedece ao que dispõe a ordem 
jurídica brasileira quanto à proteção aos di-
reitos humanos. E o maior deles, explícito 
na Constituição Federal, é o direito à vida, 
não ser permitido ao poder público qual-
quer impedimento à procriação, por questões 
de saúde ou qualquer outra razão. A única 
exceção, até aquela data, era a interrup-
ção da gravidez, em caso de risco de morte 
para a mãe. Afirmou entender, sem justi-
ficar, a posição adotada na África, em face 
de aspectos ligados à sua cultura e estágio 
político. No entanto, sua visão pessoal e da 
prática consagrada no Brasil era de repú-

dio a medidas radicais, pois estas, ao invés 
de solucionar os problemas, acabam por 
torná-los mais agudos. E formulou votos de 
que, em favor da valorização da vida, as ilus-
tres primeiras-damas pudessem incentivar 
que seus países revissem tal conceito de 
“Educação para a Prevenção”, privilegiando 
outros que se voltassem verdadeiramente 
a favor do desenvolvimento e da felicidade 
dos seus povos.

E foi além: evidenciou que o respei-
to à lei alcançou no Brasil um patamar 
de equilíbrio social e político que con-
sidera irreversível. Assim sendo, entre 
os governantes, no seio da população 
e mesmo entre profissionais de saúde 
e das pessoas com DF, esse entendi-
mento pode até não ser unânime, mas 
é acatado com larga maioria. O modelo 
de abordagem da DF, no Brasil, obede-
ce, portanto, aos princípios legais con-
sagrados pelo País, onde uma política de 
controle do nascimento violaria a lei. Em 
seguida, deteve-se na descrição da polí-
tica brasileira quanto à DF: no Brasil, a 
posição adotada, de valorização da vida, 
tem como cerne a utilização de políticas 
públicas voltadas para tratar a doen-
ça e melhorar as condições de vida das 
pessoas do grupo populacional por ela 
atingido. Nesse sentido, o País difunde 
orientação e informação sobre a condi-
ção genética, cabendo a cada pessoa de-
cidir se deve ou não ter filhos. E reiterou: 
o Estado brasileiro não pratica esse tipo 
de tutela, pois seria desrespeito funda-
mental aos direitos humanos.
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Procurou desenvolver a sua interven-
ção no evento com muito cuidado, a fim 
de que, enquanto convidada, não soasse 
deselegante junto às suas anfitriãs. Estas 
estavam, ali, por sua vez, como represen-
tantes de países predominantemente favo-
ráveis à “Educação para a Prevenção”, nos 
moldes do controle estatal da natalidade. 
Apesar dos cuidados, acabou provocan-
do perceptível mal-estar, inclusive com 
repercussão na mídia local. A situação 
produziu-lhe evidente incômodo, acresci-
do do fato de que a reunião deveria produ-
zir um documento com propostas, devida-
mente assinado pelas primeiras-damas 
e representantes de países presentes, 
francamente favorável à “Educação para 
a Prevenção”. Em face disso, a represen-
tante do Brasil foi buscar a ajuda da em-
baixada brasileira no Senegal, havendo 
sido prontamente recebida por sua então 
titular, Katia Gilaberte, a quem narrou toda 
a ocorrência, e o seu desconforto em apor 
sua assinatura em documento com cujo 
teor não concordava, sobretudo porque ia 
de encontro à lei brasileira. A embaixadora 
instruiu-a no sentido de manter firme sua 
posição, e propôs-se a fazer contatos com 
o governo senegalês, visando à articulação 
de um novo momento para a discussão 
com aquele país, de forma mais aprofun-
dada, sobre a temática da DF. 

Cabe registrar que a embaixadora Ka-
tia Gilaberte, antes mesmo desse encon-
tro, já estava engajada na promoção da 
cooperação brasileira com a África – es-
pecificamente com o Senegal – quanto à 

DF. Sua agenda de trabalho, na missão 
diplomática que chefiava, já incluía a ini-
ciativa de promover todos os esforços ao 
seu alcance, e no âmbito do Itamaraty, 
para viabilizar essa cooperação, que con-
siderava importante para os dois países. 
O tema chegou a ser abordado na sua 
sabatina pelo Congresso Nacional, fase 
importante do processo da sua nomea-
ção para a embaixada no Senegal. Res-
salte-se que a diplomata, tendo em vista 
a importância que conferia a essa coope-
ração, tivera até a iniciativa de propor que 
a representante do Brasil, por ser a coor-
denadora das ações do MS na área da DF, 
fosse convidada a acompanhar, na mis-
são, a então primeira-dama brasileira, 
antes que esta por motivo de força maior 
declinasse do convite e passasse as tra-
tativas a esse respeito para o Ministério 
de Relações Exteriores, via ABC. 

A participação da embaixadora foi, por-
tanto, decisiva para o início e a continuida-
de da cooperação técnica do Brasil com o 
Senegal, e ponto de partida para estendê-
la a outras nações africanas. Não se pode 
desenvolver com êxito um trabalho dessa 
natureza sem o suporte da diplomacia e 
de profissionais especializados em polí-
tica internacional. A expertise deles con-
tribui decisivamente para que projetos de 
cooperação se concretizem. Pode-se di-
zer, sem medo de exagero, que a embai-
xadora Katia Gilaberte, assim como a ABC/
MRE, e mais a Aisa/MS, foram correspon-
sáveis pelos bons resultados alcançados. 
A embaixadora, sobretudo, teve a especial 
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capacidade de prever, com grande antece-
dência, a viabilidade da iniciativa e apostar 
sua competência para que tudo começasse 
de forma correta. Ela sempre acreditou na 
posição adotada pelo País no trato da doen-
ça, considerando, como acentuou mais tar-
de, “técnica e eticamente boa”. E percebeu, 
em tempo hábil, com muita clareza, que o 
Brasil seria o parceiro perfeito para apoiar 
o Senegal no desenvolvimento do seu pró-
prio modelo de tratamento da doença, ape-
sar das diferenças iniciais de entendimento 
quanto à matéria.

A participação da representante do 
Brasil, no seminário de Dacar, permitiu 
que ela verificasse, pessoalmente, o que 
já conhecia de leituras e informações, so-
bre o método de “Educação para a Pre-
venção” lá discutido, voltado para o con-
trole da DF, em contraposição à postura 
brasileira. Esse subsídio foi importante 
para que refletisse, com mais profundi-
dade, sobre os percalços da cooperação 
Brasil-Senegal. Ante o quadro que cap-
tou, pareceu-lhe que o caminho seria o 
da intervenção brasileira, dentro de certo 
nível e sob diplomacia adequada, na situa-
ção africana, em face de um padrão ideo-
lógico contrário ao professado pelo Bra-
sil e seus profissionais de medicina. Eis 
uma situação delicada, que precisava ser 
encarada com o devido cuidado. A ques-
tão da intervenção política é diferente e 
já foi devidamente tratada aqui, a propó-
sito das relações internacionais. O fato é 
que o método brasileiro contrapunha-se 
ao proposto no encontro e qualquer inter-

câmbio que viesse a ser tentado teria que 
encarar a diferença. 

E tudo acabou acontecendo sem cons-
trangimentos e sem imposições. Na ver-
dade, os técnicos brasileiros têm apren-
dido muito nesse esforço de cooperação, 
da mesma forma que seus congêneres 
africanos. Os dois lados eram impelidos 
pelo mesmo objetivo: o de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, ficando 
evidenciado, em algum momento, de for-
ma bastante natural, que o tratamento 
era mais condizente do que o controle da 
natalidade. Ideológica, política e tecnica-
mente falando, os dois lados da coopera-
ção cresceram com o desenrolar da exe-
cução do projeto, levando à consagração, 
pela prevalência do bom senso, do res-
peito aos direitos humanos. A integração 
das equipes brasileiras e senegalesas foi 
um ganho indiscutível.

Não houve, em momento algum, pre-
cipitação da parte de qualquer dos lados 
– o brasileiro e o senegalês – no desen-
rolar do trabalho. Tudo seguiu uma linha 
de equilíbrio, fundamentada no debate 
amplo e franco, que consolidou a con-
fiança de ambas as partes. A partir da 
articulação da embaixadora Katia Gila-
berte, foi possível estruturar uma mis-
são brasileira, em 2007, com os objeti-
vos de entender o sistema de assistência 
à saúde senegalês e conhecer os locais 
de maior incidência de DF naquele país, 
assim como as práticas de tratamento. A 
missão teve o importante apoio da Aisa e 
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da ABC, e também envolveu atividades li-
gadas ao Programa de Saúde da Mulher. 
A missão seguiu para Dacar, também 
chefiada pela médica Joice Aragão de 
Jesus, que passou a ser a principal re-
presentante internacional do MS em DF, 
para efeito da cooperação técnica. Nes-
sa atividade, ela conheceu o médico-pe-
diatra e professor da Universidade do 
Senegal, sediada em Dacar, Ibrahima 
Diagne, que também trabalhava, como os 
médicos brasileiros, com a ideia de aten-
ção integral às pessoas com DF. Foi um 
encontro de grande significado, pois pro-
piciou o conhecimento do trabalho desse 
médico senegalês, assim como da referi-
da universidade. Isso viabilizou, ao con-
trário do que se pensava, haja vista o se-
minário de Dacar, mais aproximações do 
que diferenças entre o método brasileiro 
e a prática em curso no Senegal. Apesar 
desse resultado positivo, outro membro 
da missão brasileira, representante do 
Programa de Saúde da Mulher, a espe-
cialista Regina Viola, não se entusiasmou 
com o que presenciou. E sugeriu que os 
técnicos do Ministério da Saúde do Sene-
gal viessem ao Brasil conhecer o nosso 
Sistema Único de Saúde. 

Para a representante do Programa da 
Saúde da Mulher, a atividade de coopera-
ção não deveria ter início, sem que antes 
fosse feita para os senegaleses uma apre-
sentação do SUS, englobando sua estrutura 
e seu modus operandi. A médica Joice Ara-
gão de Jesus, embora reconhecendo a ex-
pertise dessa especialista, não concordou 

com a sua proposta. Achava que o proces-
so não deveria envolver apenas o aspecto 
relativo ao SUS, pois o ponto nevrálgico, a 
seu ver, era outro. Defendia a necessidade 
de o Brasil fornecer mais apoio ao Senegal 
para aprofundar, com resultados positivos, 
o entendimento de que o caminho para o 
bom trato da DF concentrava-se no cuida-
do e na atenção, e não no controle da na-
talidade entre o público-alvo da doença. 
Movida por essa percepção, incentivou a 
embaixadora Katia Gilaberte a advogar 
essa posição junto à primeira-dama do 
Senegal. A embaixadora conseguiu con-
vencer a primeira-dama de que o modelo 
brasileiro de atenção e cuidado praticado 
pelo Brasil melhor atendia aos objetivos 
do bem-estar social do seu país. Era o si-
nal verde que faltava para que a coopera-
ção técnica se tornasse realidade.

A médica brasileira não se limitou a 
ouvir informações sobre o programa sene-
galês de saúde ou a repassar outras sobre 
seu congênere brasileiro. Desde o seminário 
de Dacar e durante o desenrolar da missão, 
procurou aprofundar o seu olhar técnico, de-
senvolvendo comparações entre os dois pro-
gramas. Todos os subsídios que reuniu lhe 
propiciaram concluir, com segurança, pela 
supremacia dos procedimentos brasileiros, 
e que a sua adoção pelos senegaleses seria 
um progresso significativo. Isso só fez au-
mentar a sua confiança na possibilidade de 
sucesso da cooperação técnica. Tinha certe-
za de que ela deveria ser ofertada à África, e 
que o ponto de partida deveria ser o Senegal. 
Sabia que isso passava por uma espécie de 
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intervenção ideológica na questão africana. 
Embora repudiasse condutas intervencio-
nistas, achou que essa era defensável, por 
atuar em benefício da saúde das pessoas e 
do bem-estar social. O fato de a cooperação 
técnica ser balizada pela supremacia do mo-
delo adotado no Brasil sobre o então prati-
cado pelo Senegal e outros países africanos, 
não constituía uma conduta que se pudesse 
considerar agressiva. Embutia uma forte cota 
de benefícios e merecia ser desenvolvida. 

É bem verdade que uma cooperação 
desse nível envolveria, por parte do Brasil, 
ainda que de forma tênue, uma imposição, 
o uso de poder, o que constituiria ponto de-
licado, mas era um risco calculado, baseado 
em boas intenções, que se deveria correr. No 
caso da DF, tratava-se da oferta pelo Brasil 
a um país estrangeiro de um novo sistema. 
Com que base? Com base na supremacia 
técnica e científica do modelo aqui adotado 
e que vem dando certo. Além disso, é usual 
na área da Ciência da Saúde a realização de 
cooperações internacionais leves, que não 
sejam baseadas em um modelo mercantilis-
ta de intercâmbio, impulsionado pela busca 
de lucro nas trocas. Pelo contrário, entende-
se que trocas em saúde são invariavelmente 
lucrativas, não no sentido mercantilista, mas 
por fomentarem a melhoria da vida humana 
no planeta, o que está naturalmente inserido 
na agenda internacional do bem. 

Essa linha de pensamento, de certa ma-
neira romântica, é passível de verificação 
factual, ou mesmo de um estudo mais apro-
fundado. Não se cuidou disso, no caso, pelo 

fato de a oferta brasileira embutir aspectos 
altamente benéficos, o que se comprova 
pela teoria e pela prática, de modo geral, nas 
relações internacionais. Os países ao quais 
se oferecia a cooperação acabaram por 
entender a boa vontade brasileira. Não se 
questionou, portanto, a boa intenção do MS 
nos intercâmbios relacionados à DF. Afinal, 
ainda que se tome como pressuposto analí-
tico a sujeição das relações internacionais ao 
interesse político, percebe-se, na convivên-
cia com os técnicos e com a equipe política 
da área de saúde ligados à DF, um claro in-
teresse em cuidar dos doentes, não impor-
tando sua origem ou nacionalidade. Pode-se 
considerar tal interesse humanitário como 
um traço cultural da equipe brasileira coor-
denadora da política nacional em DF, e de 
seus parceiros. Tal política construiu-se no 
Brasil a partir da iniciativa da sociedade e de 
profissionais interessados, conforme salien-
ta Paulo Ivo Cortez, médico hematologista 
da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ). Trata-se, antes de tudo, na visão 
desse especialista, de uma demanda legíti-
ma do povo, ao contrário de mero objeto de 
ação governamental. É também a filosofia 
que embasa o modelo que o Brasil busca le-
var em seus projetos de cooperação interna-
cional em DF. Assim tem sido, desde o início, 
nas atividades implementadas no Senegal.

Sensibilizada por tal interesse, e já nes-
se momento pessoalmente envolvida com o 
projeto de cooperação internacional em DF, 
a então embaixadora brasileira no Senegal 
concordou, mais uma vez, com a ideia da co-
ordenadora em DF do Ministério da Saúde, 
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quanto à oferta de uma cooperação técnica 
internacional mais abrangente. E deu todo o 
suporte ao seu alcance ao início do trabalho. 
Esse apoio político-diplomático, estratégico 
para o programa brasileiro, muito contri-
buiu para que a ABC/MRE decidisse ampliar 
ainda mais a sua participação na iniciativa, 
inclusive com atuação ativa quanto à forma-
tação do projeto de cooperação técnica in-
ternacional em DF com o Senegal. 

Outro fator positivo para a ampliação do 
interesse da ABC nessa iniciativa voltada 
para aquele país africano, na visão da em-
baixadora Katia Gilaberte, foi o ingresso na 
instituição, para chefiá-la, do embaixador 
Marco Farani, que se tornou um importante 
parceiro da CGSH. A partir desse momen-
to, a ABC passou a apoiar todos os projetos 
de cooperação internacional em DF desen-
volvidos pela CGSH. Ampliou-se a relação 
entre os dois organismos, estabelecendo 
crescente respeito mútuo entre esses dois 
atores, tornando ainda mais proveitosa a 
tarefa de levar ao Senegal uma nova posi-
ção na abordagem da DF. O ministro Mar-
co Farani avaliou de forma muito positiva 
esse esforço conjunto. Afirmou, então, que 
considerava a parceria “muito boa, visto a 
seriedade e o profissionalismo da CGSH e, 
principalmente, da médica Joice Aragão 
de Jesus”. Tal parceria, na visão dele, vem 
sendo altamente benéfica aos projetos ela-
borados desde então.

Abordando esta narrativa, mais uma 
vez do ponto de vista da cultura organiza-
cional, convém salientar o papel que o res-
peito à burocracia estatal e à sua hierarquia 
tiveram, desde o seu início, na evolução das 
atividades de cooperação internacional em 
DF. Pode-se conceber, em um primeiro 
momento, que um grupo de profissionais 
em saúde interessado e bem relacionado 
teria condições de propor ao governo sene-
galês que trabalhasse em conjunto com o 
Brasil no desenvolvimento de um novo mo-
delo de cuidado à DF naquele país. Na prá-
tica, isso era realizado esporadicamente, e 
com países diversos, antes do seminário de 
Dacar. A participação do MS, da embaixada 
brasileira no Senegal e a da ABC permiti-
ram transformar tais iniciativas em projeto 
de governo e pauta de política internacio-
nal entre os dois países. Espera-se que o 
resultado, como vem sendo mostrado, seja 
uma contribuição verdadeiramente eficaz 
com vistas ao propósito perseguido: a me-
lhoria da realidade social dos países, tarefa 
à qual o Brasil vem emprestando com em-
penho a sua colaboração. A participação 
do Estado brasileiro, nesse sentido, está, 
contudo, subordinada ao respeito à sua bu-
rocracia e à sua cultura organizacional. A 
recíproca é verdadeira; o mesmo vale para 
o Senegal, que aceitou a oferta e propôs-
se a promover as mudanças necessárias 
visando ao êxito da iniciativa.
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Figura 1 – Mapa de Senegal 

16 Todos os mapas apresentados nesta publicação foram extraídos do portal Google Maps: <http://maps.google.com>. Acesso em:
27 jan. 2011. Optou-se por centralizar a pesquisa por mapas nesse endereço, para garantir maior padronização às imagens.

Fonte: Google Maps16
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17 Todos os dados sobre os países contidos nesta e nas demais tabelas sobre países apresentados aqui foram extraídos do Portal do 
Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Acesso em: 27 jan. 2011.

Quadro 2 – Dados gerais sobre Senegal

Dados sobre o país

NOME OFICIAL República do Senegal

CAPITAL Dacar

ÁREA 196.720 km²

POPULAÇÃO (2008) 12,2 milhões

IDIOMA Francês

PRINCIPAIS RELIGIÕES Islamismo e tradicionais africanas

SISTEMA POLÍTICO República unitária

CHEFE DE ESTADO Presidente Abdoulaye Wade (desde abril/2000)

CHEFE DE GOVERNO Primeiro-ministro Souleyman Ndéné Ndiaye (desde  
 abril/2009)

EMBAIXADOR EM BRASÍLIA Fodé Seck

EMBAIXADORA EM DACAR Katia Gilaberte, até 2010

PIB (2008) US$ 13,3 bilhões

PIB per capita (2008) US$ 1.090

Fonte: Ministério das Relações Exteriores17

Projeto de cooperação 
com o Senegal

Histórico

A concepção e a elaboração do proje-
to de cooperação entre o Brasil e Senegal 
partiram de estudo aprofundado sobre 
as realidades dos dois países, de modo 
a possibilitar a superação de diferenças, 
mediante uma síntese construtiva. Tudo 
começou, como já se mencionou, com 
a ida ao Senegal de uma representação 
brasileira para participar de seminário 
sobre DF. No desenrolar do evento, foi 

decisivo o papel da então embaixadora do 
Brasil, naquele país, Katia Gilaberte, que 
também articulou uma segunda visita de 
técnicos brasileiros a Dacar, em outubro/
novembro de 2007 – esta já organizada 
nos moldes da ABC, com o propósito de 
capacitar técnicos senegaleses na aten-
ção e cuidado da DF. Essa segunda visita 
já configurava o início de um esforço de 
cooperação internacional. A participação 
brasileira no seminário sobre DF, já se 
configurara, na verdade, com uma ativida-
de de prospecção, de compreensão das 
necessidades do Senegal em matéria de 
DF, com vista à proposta de cooperação 
por parte do Brasil.  
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A segunda missão, que durou uma 

semana, teve o objetivo claramente esta-
belecido pela ABC de capacitar profissio-
nais senegaleses de saúde em atenção e 
cuidado com a DF utilizadas pelo Brasil. 
Na prática, essa etapa também possibili-
tou maior aproximação entre os técnicos 
dos dois países, além do acompanhamen-
to, in loco, da situação vigente no Senegal 
quanto à DF, com ampla abertura para o 
debate. Ficou evidente que se tratava de 
um trabalho árduo, lento, exigindo muita 
atenção e trato delicado. A ABC, apesar da 
sua alta expertise no ramo, que registra 
muito dinamismo na condução de proces-
sos dessa natureza, captou essa lentidão, 
mas não conseguiu de pronto atenuá-la, 
com certeza por causa da especificidade 
do tema e do seu impacto social, político e 
econômico. A ABC defrontou-se, portan-
to, com uma questão que fugia ao padrão 
de trabalho que sempre desenvolveu no 
campo da cooperação sob sua competên-
cia. Com certeza, esse óbice ajudou a en-
tidade a rever alguns pontos de vista já 
consolidados. A prática, sobretudo em 
novas áreas de atuação, exige essa flexi-
bilidade. A ABC assimilou bem isso.

O procedimento padrão proposto pela 
ABC previa uma primeira visita técnica de 
prospecção de dados. No caso de uma se-
gunda visita, esta já seria para desenvol-
ver atividades de capacitação. Com certeza, 
esse é o padrão geral seguido pela ABC. 
Entretanto, a área de saúde, que exige am-
pla prospecção – estudo das possibilida-
des e das situações de tratamento –, foge 

à regra. Os procedimentos são planeja-
dos de forma minuciosa, de modo a faci-
litar o acompanhamento do trabalho, em 
especial quando se trata de uma doença 
genética como a DF. Ficou claro, logo nos 
primeiros contatos, que o levantamento de 
todos os dados necessários, de forma a 
produzir verdadeira interação com o país 
visitado, levaria bem mais tempo do que as 
previsões pudessem fazer supor. Para su-
perar de alguma forma os entraves provo-
cados pela lentidão, foi necessário apelar 
para o “jeitinho” brasileiro, por mais que 
isso possa parecer negativo, em um tempo 
que privilegia o comportamento politica-
mente correto. O fato é que os senegaleses 
aceitaram bem os “arranjos” criados pela 
equipe brasileira e até mesmo conferiram 
à missão brasileira um tratamento seme-
lhante ao que se usa para chefes de Es-
tado. A missão foi recebida, inclusive, pela 
primeira-dama do país, Viviane Wade, que 
já estava bem mais informada sobre a po-
sição brasileira no tratamento da DF, que 
rejeita o controle da natalidade e privilegia 
o respeito à vida, ao direito de procriação. 

Fizeram parte da equipe brasileira pro-
fissionais de indiscutível competência nas 
áreas que seriam trabalhadas na capacita-
ção dos profissionais senegaleses. Cou-
be ao médico José Nélio Januário, dire-
tor do Núcleo de Ações e Pesquisa em 
Apoio Diagnóstico (Nupad), da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
abordar as questões ligadas à triagem 
neonatal. Outro tema muito importante, 
a atenção primária em DF, fundamental 
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em países subdesenvolvidos, ficou a cargo 
de médico Paulo Ivo Cortez. A cirurgiã-
dentista Marlene Cezini, da Faculdade 
de Odontologia da UFRJ, tratou de outra 
matéria relevante, a saúde bucal. Os as-
pectos políticos da visita foram tratados 
pela coordenadora da missão, a médica 
Joice Aragão de Jesus. Pelo Senegal, o 
Ministério da Saúde e a primeira-dama 
Viviane Wade elegeram o médico Ibrahi-
ma Diagne, do Hospital Albert Royer, de 
Dacar, como o ponto de referência lo-
cal. E esta foi uma excelente iniciativa 
para o bom encaminhamento do proje-
to, dada a larga experiência na matéria 
desse profissional senegalês. Coube-lhe, 
portanto, organizar todas as atividades 
da visita, o que resultou de grande valia 
para o andamento dos trabalhos e para 
os resultados obtidos. 

Nos debates entre as equipes técnicas 
brasileiras e senegalesas, foram abordadas 
questões ainda em aberto na África, mas já 
solucionadas pelo Brasil, evidência das di-
ferenças tecnológicas que precisaram ser 
enfrentadas. A equipe brasileira, com no-
tável transparência e sinceridade, chegou 
a declarar ao médico Ibrahima Diagne não 
saber como poderia cooperar, de modo efi-
caz, com o Senegal, em função das diferen-
ças havidas, nos dois países, no trato da DF. 
Diante do impasse, Ibrahima Diagne suge-
riu que fossem realizadas visitas técnicas de 
médicos senegaleses ao Brasil, como forma 
de aplainar as arestas e viabilizar a coopera-
ção técnica que então se negociava. Nessas 
missões, as equipes senegalesas teriam 

contato com a posição do Brasil no controle 
da DF e conheceriam de perto as técnicas 
adotadas pelos especialistas brasileiros.

Dois comentários importantes sobre 
essa estratégia de prospecção voltada 
para o Senegal devem ser aqui aponta-
dos. Ibrahima Diagne classificou o projeto 
de cooperação entre Senegal e Brasil, em 
princípio, como “pertinente e pragmático”. 
Pertinente porque oferecia como elemen-
to principal a capacitação de profissionais 
senegaleses, a maior necessidade do país. 
E programático pelo fato de basear tal for-
mação nas reais necessidades do Senegal, 
cuidadosamente prospectadas pela equipe 
brasileira, durante a segunda missão aci-
ma relatada, e ao longo das duas outras le-
vadas a cabo pelos senegaleses no Brasil. 

Outros dois comentários, relacionados 
com a eficácia do desenvolvimento do pro-
jeto, do médico Ibrahima Diagne merecem 
realce. Um aspecto positivo por ele ressal-
tado foi o fato de os profissionais senegale-
ses terem baseado o seu treinamento em 
uma realidade de tratamento – a brasilei-
ra – mais próxima à do seu país. Na visão 
dele, teria sido diferente, talvez não tão 
produtivo, se a cooperação tivesse como 
base a América do Norte ou a Europa, com 
os quais os senegaleses têm até mais con-
tatos acadêmicos, porque se tratam de 
realidades profundamente contrastantes. 
Além do aspecto positivo da proximidade 
de contextos sociais, culturais e climáticas, 
ele ainda ressaltou outro: o clima de cor-
dialidade, fundado na excelente convivên-
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cia das equipes brasileiras e senegalesas, 
que conseguiram interagir positivamente. 
Esse segundo ponto favorável, no entender 
dele, teve como fundamento a boa vontade 
brasileira, tanto do Estado quanto dos téc-
nicos, de cooperar com o Senegal.

Nesse momento da cooperação, a po-
sição da ABC ainda era um tanto reticente, 
persistindo algumas dúvidas quanto à for-
ma de encaminhamento do trabalho. Com 
certeza, isso tinha a ver com as especi-
ficidades da DF, em cujo conhecimento 
o organismo brasileiro de cooperação 
técnica foi se aprofundando aos poucos. 
Com o desenrolar dos acontecimentos, 
a ABC foi percebendo as especificada-
des do processo e, nos passos seguin-
tes, mostrou-se sempre extremamente 
receptiva. Todas as suas reticências fo-
ram superadas e ela manteve-se extre-
mamente atenta, passando a acreditar de 
fato no projeto, nele investindo todo o seu 
know-how. Acatou, inclusive, a flexibili-
zação de certas regras, sem prejuízo da 
ética e da preservação dos princípios de 
direito abraçados pelo Brasil, como for-
ma de negociar, no sentido positivo, ativi-
dades de cooperação. Todas as diferenças 
foram vencidas e, com o suporte da ABC, 
a equipe da CGSH cresceu em motivação 
e esmerou-se na condução hábil da parte 
que lhe cabia no processo. Superados to-
dos os entraves técnicos, instalou-se, em 
definitivo, o mútuo entendimento. Assim 
sendo, ganharam o Brasil, enquanto país 
capacitado a oferecer cooperação técni-
ca internacional, e o Senegal, que pôde 

contar com um suporte à altura de suas 
necessidades no que tange à atenção e 
ao cuidado no trato da DF. 

Ainda na segunda visita técnica ao Sene-
gal, a equipe brasileira descobriu que aquele 
país já dispunha de equipamentos adequa-
dos para diagnóstico da DF, os quais se en-
contravam ociosos, por falta de capacitação 
de equipe técnica local para operá-los. Tais 
equipamentos haviam sido doados pelo go-
verno canadense, no âmbito de outra ativida-
de de cooperação entre o Senegal e aquele 
país. Foi uma descoberta relevante, pois a 
capacitação para o uso das máquinas passou 
a ser um dos componentes do projeto entre 
Brasil e Senegal.

Visto de forma prática, o projeto com 
o Senegal foi pensado não apenas com o 
propósito de desenvolver uma atividade 
de cooperação. Acima de tudo, o que se 
desejava é que fosse possível persuadir 
aquele país a uma compreensão mais 
adequada da DF e das políticas públicas 
necessárias à sua abordagem, valori-
zando a vida, as pessoas, assim como o 
bem-estar social. O grande propósito es-
tava em que o Senegal pudesse dedicar 
à população com DF, não a alternativa 
da “Educação para a Prevenção”, privile-
giando o controle da natalidade, mas um 
sistema bem estruturado com base no 
acompanhamento da doença e na ofer-
ta de orientação, informação e cuidados 
efetivos. O projeto teve a felicidade de ser 
elaborado com esse elevado objetivo e, ao 
longo de sua execução, passou por adap-
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tações, sempre que necessário, a partir 
da percepção da equipe técnica brasileira 
sobre a realidade senegalesa. Em todos 
esses momentos de revisão de rumo, ja-
mais a equipe brasileira perdeu de vista 
o compromisso do Brasil com os direitos 
humanos. Dentro desse princípio, sempre 
procurou adequar as ações às necessida-
des que surgiam, sem jamais trair o ob-
jetivo central de cuidar das pessoas com 
DF, refutando o controle da natalidade. 

Embora isso já tenha sido acentua-
do, anteriormente, a intenção brasileira, 
nesse propósito de cooperação técnica, 
fundamenta-se em uma postura política 
de aproximação do País com o Senegal, 
e na intenção de realmente oferecer um 
suporte humanitário, capaz de contribuir 
com o aprimoramento da qualidade de 
vida do seu povo. A partir dessa visão, o 
projeto foi elaborado de maneira prática, 
verificando-se o que deveria ser feito, e 
como. Uma vez em campo, jamais se per-
deu de vista a cautela. O valor maior era 
o lado humanitário, embora este não pos-
sa constituir o único fio condutor de uma 
cooperação desse porte. Além desse lado 
humanitário, também havia que conside-
rar, com seriedade, a questão da aceita-
ção pelos técnicos senegaleses da maior 
especialização dos brasileiros na matéria. 
Era necessário que eles pudessem ter 
essa percepção e aceitassem o fato com 
naturalidade, o que facilitaria a absorção 
de conhecimentos e experiência. Afinal, a 
cooperação é uma via de mão dupla. Qual-
quer outra alternativa configuraria prática 

política sem justificativa técnica. Isso não 
seria, portanto, cooperação técnica inter-
nacional em saúde. Deu certo: a sintonia 
entre brasileiros e senegaleses funcionou 
a contento, com evidentes benefícios para 
as pessoas com DF naquele país.

O projeto foi estruturado da seguinte 
forma: buscou-se trabalhar, em primeiro 
lugar, com capacitação em técnicas de tria-
gem neonatal. Para esse propósito, Ibrahi-
ma Diagne indicou uma equipe especializa-
da. Em seguida, privilegiou-se a capacitação 
em aspectos do modelo de assistência, que 
carecia ser de apoio diagnóstico-terapêu-
tico. O documento escrito como resultado 
dessas ideias foi um projeto que mais se 
assemelhava àquilo que o Brasil gostaria 
de ofertar do que, efetivamente, o Sene-
gal optaria, em um primeiro momento, por 
receber. Por isso, a formatação do projeto 
constituiu um grande esforço, que demorou 
a ser aprovado, mas foi, finalmente, assi-
nado. Em 2008, aconteceu a primeira ativi-
dade de capacitação da equipe senegalesa, 
em visita técnica realizada ao Brasil. Tal 
missão foi viabilizada pela embaixada bra-
sileira no Senegal, em parceria com o MS, 
embora o projeto de cooperação ainda não 
houvesse sido assinado. A assinatura, na vi-
são da ABC, é ponto essencial para o início 
de qualquer projeto de cooperação. 

A visita técnica senegalesa obteve su-
cesso, como se disse, tendo ainda con-
tribuído de maneira decisiva para a assi-
natura do projeto. Após a visita, Ibrahima 
Diagne decidiu que o projeto deveria ter 
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o formato de uma ação estruturadora da 
atenção primária senegalesa, nos mol-
des daquela realizada pelo Instituto de 
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Esta instituição de ensino nor-
teia seu trabalho com a DF não somen-
te no cuidado com a enfermidade, mas, 
também, na orientação à pessoa com a 
doença. É o mesmo raciocínio que tinha 
Ibrahima Diagne, que optou, portanto, 
por aprender mais com os especialistas 
da UFRJ. Tal decisão foi possível de ser 
tomada, não obstante o projeto já estives-
se escrito, pois a gestão de seus recursos 
era flexível. Isso proporcionou, no lado 
da oferta da cooperação, aprendizado à 
equipe da CGSH, que passou a ver como 
um projeto de cooperação técnica inter-
nacional em DF podia ser formatado.

Em seguida à assinatura do projeto, 
a ABC ampliou a sua atuação nele, pois a 
aprovação oficial significava que ele se-
ria, a partir daí, desenvolvido da manei-
ra como fora tecnicamente pensado. Sua 
execução ainda não terminou e, no início 
de 2011, Ibrahima Diagne continuava co-
ordenando o desenvolvimento das ativi-
dades, indicando o que deve ser enviado 
para o Senegal e a maneira como o pro-
jeto deve seguir. Aspecto digno de realce: 
com a cooperação, foi possível identifi-
car se os projetos de DF na África podem 
ser estruturantes. Eles podem contribuir 
com os países daquele continente na ela-
boração de seus sistemas de saúde. Afi-
nal, há trabalho sendo desenvolvido em 

vários níveis de atenção e cuidado às pes-
soas com DF. Especificamente no Sene-
gal, todo o sistema de saúde é pago. A in-
tenção da primeira-dama Viviane Wade é 
de que pelo menos a atenção à DF tivesse 
natureza pública e gratuita. Isso já cons-
titui, contudo, um processo interno se-
negalês, não suscitando, em um primei-
ro momento, qualquer tipo de atividade 
de cooperação técnica internacional. De 
qualquer modo, constitui um bom indício 
de atendimento com maior abrangência 
e de forma mais acessível à população 
menos favorecida, que não pode recorrer 
aos planos de saúde.

Na sequência do projeto, o MS pre-
parou-se para ir ao Senegal, a fim de 
trabalhar com questões ligadas à es-
truturação de um sistema de atenção 
primária, como existe no SUS, uma de-
manda do país no âmbito do projeto de 
cooperação. Tal demanda nasceu tam-
bém da boa interação entre senegaleses 
e brasileiros. Estes salientaram àque-
les, ao longo dos trabalhos já desenvol-
vidos, que o SUS foi posto em prática 
no Brasil a partir do movimento social, 
sendo esse também um caminho para a 
estruturação de um sistema semelhan-
te no Senegal. A expectativa é de que 
um trabalho de cooperação baseado na 
supremacia do modelo brasileiro insira 
cada vez mais os profissionais daquele 
país, ainda que as atividades, do ponto 
de vista pragmático, sejam de capacita-
ção em procedimentos de cuidado re-
lativo a uma determinada enfermidade. 
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Mesmo não sendo o seu objetivo, o 
projeto de cooperação em saúde levou em 
si a semente da mudança política, que se 
justificava, como qualquer mudança, por 
ser uma evolução potencialmente benéfi-
ca ao povo senegalês. Claramente, o bojo 
de uma atividade de cooperação interna-
cional carrega a lógica da troca cultural, 
que leva à melhoria de todos os sistemas 
envolvidos no processo. Uma ideia conhe-
cida das ciências biológicas – de que sis-
temas fechados tendem a desvanecer, ao 
passo que aqueles abertos tendem a ser 
aprimorados – aparentemente aplica-se 
aqui. A prática da cooperação internacio-
nal é a da interação de sistemas abertos, 
que permitem melhorias em todos os as-
pectos, ao trabalharem em conjunto. 

A equipe brasileira, por sua vez, sendo 
a outra metade desse sistema aberto, tam-
bém aprendeu com o trabalho em conjunto 
com os senegaleses. Isso ocorreu tanto no 
sentido de como conceber e realizar proje-
tos de cooperação internacional e também 
sobre como trabalhar com países com me-
nos recursos econômicos, e que não contam 
com um sistema universal e gratuito de saú-
de. As técnicas brasileiras são claramente 
mais bem adaptadas ao SUS, cuja ideia é 
explanada e passada ao Senegal – momen-
to em que a cooperação com o Brasil con-
tribuiu para fomentar a melhora do sistema 
político daquele país –, mas também funcio-
nam onde esse sistema não existe.

Deve-se ainda aqui ressaltar que o de-
senvolvimento desse projeto de cooperação 

firmou uma imagem positiva do trabalho 
da CGSH junto à ABC e à Aisa. Igualmente, 
as portas abriram-se à cooperação inter-
nacional em DF na África. Cresceu, naque-
le continente, a demanda por projetos se-
melhantes, e os embaixadores brasileiros 
passaram a movimentar-se nesse sentido. 
Especificamente sobre o Senegal, uma ob-
servação negativa deve ser relatada, dado 
o aprendizado que proporcionou à CGSH e 
seus parceiros. Pensava-se, no seio da co-
ordenação, que o projeto de cooperação in-
ternacional com aquele país serviria, uma 
vez terminado, como modelo para todos 
os outros, não apenas por ser o primeiro, 
mas também porque se via com bons olhos 
o interesse da equipe senegalesa envolvida 
com a cooperação. 

No entanto, em um segundo momen-
to, verificou-se nessa equipe um ponto 
digno de realce: o fato de ela não ser tão 
envolvida, como seria necessário, com o 
governo do país. Viu-se que ela gozava 
de menor influência do que se esperava, 
além de se mostrar excessivamente aca-
dêmica. Em função disso, mesmo haven-
do o interesse demonstrado por parte da 
primeira-dama Viviane Wade, o projeto 
não tomou um aspecto mais grandioso 
que poderia ensejar. Trata-se, claramen-
te, de um bom projeto, mas poderia ser 
melhor com uma equipe politicamente 
mais engajada. A lição que ficou, portan-
to, é a de que se pode chegar mais longe, 
quando a equipe local goza de uma rela-
ção mais próxima com o governo. Afinal é 
este que toma decisões estruturais. Outro 
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ponto negativo para o projeto foi a trans-
ferência da embaixadora brasileira Katia 
Gilaberte, cuja influência junto ao governo 
senegalês era bastante positiva. A em-
baixadora precisou afastar-se de parte de 
suas atividades, por questões de saúde, e 
isso foi prejudicial ao projeto. Atualmente, 
ela não mais reside no Senegal, e a coo-
peração técnica, como se disse, ainda não 
foi encerrada.

Não obstante, o projeto com Senegal 
tem seu valor, sobretudo enquanto mar-
co da cooperação técnica internacional 
brasileira em DF. Sua elaboração e exe-
cução abriram as portas para que a CGSH 
também pudesse participar de grupos in-
ternacionais de pesquisa sobre a doença, 
bem como gerou interesse de outros orga-
nismos para o trabalho desenvolvido pelo 
Brasil. Tal apreciação contribuiu com os 
interesses da CGSH de realizar um simpó-
sio de caráter internacional a respeito da 
doença falciforme. A partir dessa ideia e 
das portas abertas, a equipe brasileira rea-
lizou, em abril de 2008, uma missão junto 
a centros de cuidado nos Estados Unidos.

Trata-se de um momento de expan-
são das iniciativas brasileiras, chave para 
maior imersão internacional. Após avalia-
ção das perspectivas de avanço no co-
nhecimento, o médico José Nélio Januário, 
professor da UFMG, que integra o Grupo 
de Assessoramento em Hemoglobinopa-
tias da CGSH, e os demais membros da 
coordenação, incluindo aí o novo coor-
denador da CGSH, o médico Guilherme 

Genovez, viram nessa missão aos Esta-
dos Unidos um importante caminho de 
expansão de conhecimentos, a partir do 
estabelecimento de vínculos oficiais com 
os principais centros de pesquisa daque-
le país. Esse é um caminho natural para 
tomar contato com novas tendências e 
efetuar troca de experiências, com vistas 
a aprimorar mais ainda o conhecimento 
dos especialistas brasileiros que atuam 
junto ao SUS.

A missão aos EUA começou, portanto, 
com visitas a centros de referência em DF, 
em Oakland, na Califórnia, estendendo-se 
até a cidade de Nova York. Em uma delas, 
ocorreu um encontro com Kwake Ohene 
Frempong, médico de Gana, considerado 
uma autoridade mundial no cuidado à DF, 
que se tornou, a partir de então, um par-
ceiro importante da CGSH em suas ativi-
dades de cooperação internacional. Mais 
adiante, a missão ampliou a rede de con-
tatos da equipe brasileira, inserindo-a no 
circuito internacional de trabalho com a 
DF, o que lhe vem proporcionando convi-
tes para a participação em grupos de tra-
balho internacionais ligados ao cuidado 
com a enfermidade.

Não deve passar despercebido que 
tal imersão internacional, ora intencio-
nal, ora natural, no tocante aos traba-
lhos desenvolvidos, também funciona 
como ponto de partida para a coopera-
ção internacional. O que a sequência dos 
trabalhos relatada aqui demonstra é que 
a demanda por projetos dessa natureza 
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ligados à DF depende, muitas vezes, da qualidade das rela-
ções pessoais entre as equipes de cuidado dos países inte-
ressados na cooperação com o Brasil e a da CGSH. Em outras 
palavras, no que tange à DF, a política segue antecedendo a 
prática, não obstante o cuidado da enfermidade constitua in-
teresse da comunidade médica internacional. Faz-se neces-
sário, portanto, para efeito da prática médica, que também a 
prática política seja empreendida. 

O projeto com o Senegal teve, e continua tendo, o condão de 
realçar outro aspecto benéfico para o Brasil: que o país já se en-
contrava aberto a cooperar, e fazer isso com know how e ética, 
mas com bastante flexibilidade, no sentido positivo do termo. As 
atividades começaram de forma tímida, a partir, sobretudo, do 
esforço da embaixadora brasileira no Senegal e de Guilherme 
Genovez e sua equipe da CGSH. A Aisa e a ABC foram parceiros 
decisivos para o bom resultado obtido. O projeto serviu, ainda, 
para a ampliação da participação brasileira em atividades se-
melhantes, o que demonstra a qualidade do modelo de cuidado 
que adota, bem como das ações propostas. Esse projeto pode, 
e deve, portanto, ser avaliado de forma positiva, como vetor de 
contribuição não somente para a cooperação técnica interna-
cional em saúde, mas também no que se refere ao conjunto das 
relações internacionais brasileiras.

A embaixadora Katia Gilaberte,  
sentada, com a equipe da missão 
brasileira. A partir da direita, Joice 
Aragão de Jesus, Paulo Ivo Cortez, 
José Nélio Januário e Marlene Cezi-
ni; Fábio Tagliari (da ABC) e César de 
Paiva Leite Filho (da embaixada). 

Ibrahima Diagne (1º à es-
querda) e Pholomène Lopez  
Sall (3ª à esquerda), com a 
equipe brasileira de coope-
ração com o Senegal. 

A primeira-dama do 
Senegal, Viviane Wade, ao 
centro, com integrantes da 
equipe brasileira. 

 Fonte: Nupad

 Fonte: Nupad

 Fonte: Nupad
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 Fonte: Google Maps

Figura 2 – Mapa de Guiné-Bissau
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Quadro 3 – Dados gerais sobre a Guiné-Bissau

Projeto de cooperação 
com a Guiné-Bissau

Histórico

Há situações diante das quais interes-
sa a um determinado país cooperar tec-
nicamente com outro. Em outras, porém, 
isso não ocorre. Este foi o caso do pro-
jeto de cooperação com a Guiné-Bissau, 
ensaiado, mas nunca iniciado. Aconteceu 
que, após a manifestação de demanda 
por cooperação por parte daquele país, as 
equipes da ABC e da Aisa realizaram uma 
visita técnica de prospecção, em abril 
de 2007, com a participação da bióloga-
geneticista Silma Maria Alves de Melo, 

Dados sobre o país

NOME OFICIAL República de Guiné-Bissau

CAPITAL Bissau

ÁREA 36.125 Km²

POPULAÇÃO (est. 2007) 1.472.780 habitantes

IDIOMA Português (oficial)

PRINCIPAIS RELIGIÕES Africanas 50%, islamismo 45% e cristianismo 5%

SISTEMA POLÍTICO Semipresidencialista

CHEFE DE ESTADO Presidente Malam Bacai Sanhá

CHEFE DE GOVERNO Primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior
CHANCELER Ministra Adiato Djaló Nandigna

EMBAIXADOR EM BISSAU Jorge Geraldo Kadri

PIB (est. 2007) US$ 343 milhões (nominal)

PIB per capita (est. 2007) US$ 194 (nominal)

 Fonte: Ministério das Relações Exteriores

da equipe de DF da CGSH, e verificou-
se que o desenvolvimento de atividades 
ainda não seria possível. A concretiza-
ção do esforço de cooperação depende-
ria de que o governo local fizesse alguns 
investimentos mais amplos em termos 
de governança para viabilizar a implan-
tação de um sistema adequado no cam-
po da DF de acordo com as necessida-
des do país, conforme a determinação 
de que o Brasil segue nesse domínio. De 
qualquer modo, a comitiva brasileira es-
pera ter sensibilizado os dirigentes da-
quela nação africana para a importância 
de dispor-se de um  modelo de atenção 
à saúde realmente estruturante. Seria 
esse o ponto de partida para viabilizar, na 
Guiné-Bissau, um esforço de cooperação 
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com bons resultados. Ainda que incipien-
te, verificou-se, porém, que há motivação 
nesse sentido, e que o Brasil, no momen-
to adequado, poderá contribuir para tal. 

A instabilidade política e econômica 
não oferece condições para a execução 
de um projeto mais demorado. Tudo fica 
reduzido a um horizonte muito estreito, o 
do curto prazo. Assim sendo, mesmo ha-
vendo demanda, descartou-se a execução 
de um projeto dessa natureza. Uma lição 
foi percebida e aprendida com a situação, 
e deve aqui ser registrada: para haver co-
operação internacional são necessárias 
condições políticas equilibradas das par-
tes envolvidas. Caso contrário, o desen-
volvimento do projeto fica inviável.

Há a realçar o fato de que o cuidado 
e a atenção à DF somente funcionam a 
contento se ocorrerem em rede, deman-
dando o concurso de múltiplos organis-
mos e conhecimentos multidisciplinares. 
No momento em que o esforço de coo-
peração internacional foi demandado ao 
Brasil, a Guiné-Bissau não tinha como 
levar a cabo um modelo de tratamento 
da DF em tal condição, o que invalidaria 
os resultados pretendidos. Um projeto de 
cooperação bilateral, portanto, somente 
pode chegar a bom termo em um contex-
to no qual já estejam bem atenuadas difi-
culdades políticas, econômicas e sociais. 

Tudo parece indicar que aquela nação 
africana, para atingir o quadro de maior 
estabilidade que tanto anseia, necessi-
taria mais do que um esforço bilateral. A 
cooperação teria que ser de maior ampli-
tude, mediante forças internacionais vol-
tadas para a construção e manutenção 
da paz, da qual, evidentemente o Brasil  
não estaria ausente. 

O momento mundial tem sido cená-
rio para certas atitudes dessa natureza, 
assumidas por forças internacionais em 
nome da construção e da manutenção da 
paz, o que somente se consegue com a 
superação da miséria, da fome e de condi-
ções em termos de saúde pública com um 
mínimo de solidez. Evidentemente que a 
Guiné-Bissau, respeitada a sua autono-
mia, merece um tratamento todo especial 
para superar as suas dificuldades. Ape-
sar de sensível à demanda formulada ao 
Brasil por aquela nação irmã africana, os 
especialistas brasileiros, ainda que mui-
to sensibilizados com as dificuldades que 
encontraram na missão à Guiné-Bissau, 
não puderam referendar a cooperação. 
Esta, no entanto, poderá ser retomada, 
assim que se estabeleçam condições pro-
pícias ao desenvolvimento de um trabalho 
capaz de realmente reverter em benefício 
da população local, merecedora do maior 
apreço por parte dos brasileiros, que têm 
com ela uma indiscutível dívida histórica.
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Fonte: Lyjufish’s/ www.sxc.hu
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 Fonte: Google Maps

Figura 3 – Mapa de Angola
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Quadro 4 – Dados gerais sobre Angola

Projeto de cooperação 
com Angola

Histórico  

Na verdade, para se chegar ao histó-
rico da cooperação internacional em DF 
com Angola, foi preciso que missões bra-
sileiras passassem duas vezes por Cabo 
Verde. Foi lá que o processo começou, a 
partir, primeiramente, de um convite for-
mulado pela ABC à CGSH para integrar a 
missão brasileira a Praia, capital de Ca-
bo Verde, em dezembro de 2006. Convi-
te aceito, a coordenadora da DF pôde co-
nhecer o sistema de saúde local, assim 
como seu ministério específico. Perce-
beu-se, claramente, a demanda por aten-
ção e cuidado com respeito à DF. O go-
verno local, porém, não reconhece, pois 

Dados sobre o país

CAPITAL Luanda

ÁREA 1.246.700 Km²

POPULAÇÃO (2007) 12,26 milhões

IDIOMA Português (oficial), umbundo, uimbundo, quicongo e outros

PRINCIPAIS RELIGIÕES Africanas (47%), católica (38%), protestante (15%)

SISTEMA POLÍTICO República com sistema misto de governo. Presidente forte

CHEFE DE ESTADO Presidente José Eduardo dos Santos

EMBAIXADOR EM BRASÍLIA Leovigildo da Costa e Silva

EMBAIXADOR EM LUANDA Afonso Cardoso

PIB (2007) US$ 58,5 bilhões

PIB per capita (2007) US$ 3.440

 Fonte: Ministério das Relações Exteriores

entende que o país não apresenta proble-
mas com a DF, embora inexistam proce-
dimentos adequados, institucionalizados, 
para o diagnóstico da doença. O único 
desses procedimentos é o do diagnósti-
co das gestantes, indicando se as mes-
mas têm o gene da hemoglobina S (que 
pode ser traço ou doença). Em caso po-
sitivo, elas não recebem sulfato ferroso, 
como preconizado na gestação de mu-
lheres sem DF, mas também não contam 
com os cuidados necessários para evi-
tar a morte materna, em caso da doença. 
Apesar dessa realidade, o país não reco-
nhece a necessidade de auxílio para de-
senvolver um sistema adequado em DF. O 
único órgão local que reconhece tal pro-
blema é o Conselho de Medicina de Cabo 
Verde, que não tem, todavia, competência 
para institucionalizar o sistema de cuida-
do – uma atribuição, afinal, do país. A co-
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operação técnica brasileira foi oferecida, 
mas não aceita pelos governantes locais. 
Para a equipe da CGSH ficou uma lição 
importante, que não pode ser esquecida 
em trabalho dessa natureza: projetos de 
cooperação técnica internacional preci-
sam respeitar o desejo político dos países, 
muitas vezes diferente da intenção dos 
profissionais de saúde.

Em outro momento, mais precisa-
mente em abril de 2008, foi recebido pelo 
MS e pela CGSH novo convite para visitar 
Praia e participar do Encontro da Comu-
nidade dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), reunindo seus ministros de 
Saúde. Nesse momento, coube ao Brasil 
levar a oferta da cooperação em DF para 
os países presentes. A CPLP é um dos 
eixos de atuação política do MS em re-
lações internacionais, por meio da Aisa, 
o que justifica tal oferta de cooperação. 
Entre os países presentes ao evento, An-
gola indicou registrar forte incidência de 
DF e, portanto, interesse na cooperação 
técnica com o Brasil.

O encontro com os representantes do 
governo de Angola, na oportunidade, foi 
informal, mas ensejou que se iniciassem 
os trâmites para a elaboração do projeto 
de cooperação técnica com aquele país. 
Após esse primeiro contato, em Praia, 
a coordenadora de DF do Ministério da 
Saúde foi convidada a participar de um 
seminário da Associação de Hemato-
logia de Angola, realizado em junho de 
2008, quando a demanda por cooperação 

com o Brasil lhe foi reiterada. Em segui-
da, o país formalizou o seu pedido, o que 
abriu perspectivas da participação da 
CGSH em uma missão àquele país, com 
o objetivo de prospectar as condições e 
compreender as suas necessidades por 
cooperação em DF.

Essa missão teve como representan-
te da CGSH, Silma Maria Alves de Melo, 
da equipe da DF, e aconteceu em janei-
ro de 2009. A delegação brasileira, por 
indicação do Ministério da Saúde local, 
teve um encontro com o médico angola-
no Luís Bernardino. Diretor do Hospital 
Davi Bernardino, ele foi indicado como 
ponto de referência pelo governo ango-
lano. Explicitou o diretor do referido hos-
pital que a demanda do país era por ca-
pacitação de profissionais para lidar com 
DF, auxílio à implantação de seu sistema 
de triagem neonatal, assim como de um 
sistema de informação. 

A seguir, já em seu retorno ao Brasil, 
a equipe da CGSH, tendo à frente Silma 
Melo, desenvolve o projeto, que foi sub-
metido, formal e informalmente, à avalia-
ção de Angola: de maneira informal, para 
que fosse analisado e corrigido antes de 
sua aprovação; e formal, para que fosse 
oficialmente aprovado. O trâmite para 
todos os projetos têm um ritual. A soli-
citação de cooperação, elaborada pela 
embaixada do Brasil no país demandan-
te, segue para a ABC; esta encaminha à 
Aisa, que a envia para a CGSH. A seguir, 
esta analisa a solicitação e devolve para 
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a Aisa, com aprovação ou não, que a envia para a ABC, a qual 
repassa, a seguir, para a embaixada do Brasil no país estran-
geiro, que negocia sua aprovação com o governo local. Aprova-
da a solicitação, passa-se então à elaboração do projeto. Nes-
sa última etapa, no caso de Angola, a aprovação, elaboração e 
assinatura do projeto demorou cerca de um ano, por questões 
inerentes ao sistema político daquele país. Não obstante, nesse 
intervalo, a equipe angolana participou, no Brasil, do simpósio 
que se realizou em Belo Horizonte, Minas Gerais, no qual foi 
capacitada para lidar com alguns aspectos da DF.

Cabe ressaltar que esse evento, o V Simpósio Brasileiro de 
Doença Falciforme, ocorrido em outubro de 2009, foi  um marco 
histórico, que teve o alto patrocínio do Ministério da Saúde em 
parceria com o Nupad/UFMG. Estiveram presentes delegações 
dos países que então mantinham projetos de cooperação interna-
cional em DF com o Brasil. O congresso também contou com 
comitivas da Europa, da África e da América do Norte, interes-
sadas tanto no trabalho em conjunto com os brasileiros quanto 
simplesmente na temática da DF. Naquela oportunidade, foi 
assinado o primeiro projeto de cooperação com a República de 
Gana, pelo então embaixador no Brasil naquele país africano.

Silma Melo, da equipe da DF da 
CGSH (ao centro), junto com a equipe 
do Centro Nacional de Sangue de 
Angola, em Luanda. 

Silma Melo, da equipe da 
DF da CGSH (ao centro),  
Nelci Caixeta, da ABC (1º à 
esquerda), com a equipe de 
técnicos do Hospital Davi 
Bernardino, em Luanda, 
Angola. 

 Fonte: Silma Melo (arquivo pessoal)

 Fonte: Silma Melo (arquivo pessoal)
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Fonte: Google Maps

Figura 4 – Mapa de Gana
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Dados sobre o país

CAPITAL Acra

ÁREA 239.460 km²

POPULAÇÃO (2008) 23,3 milhões

IDIOMAS Inglês (oficial) e línguas locais (principais: asante, ewe, 
 e fante)

PRINCIPAIS RELIGIÕES Cristianismo (68,8%); islamismo (15,9%); crenças
 tradicionais (8,5%); nenhuma (6,1%); outras (0,7%)

SISTEMA POLÍTICO República presidencialista

CHEFE DE ESTADO Presidente John Atta-Mills (desde janeiro/2009)
E DE GOVERNO

CHANCELER Alhaji Mohammed Mumuni (desde janeiro/2009)

PIB (2008) US$ 14,4 bilhões (nominal)

PIB per capita (2008) US$ 618 (nominal)

Fonte: Ministério das Relações Exteriores

Quadro 5 – Dados gerais sobre Gana

Projeto de cooperação 
com Gana

Histórico  

Em 2008, assumiu a coordenação da 
CGSH o médico Guilherme Genovez, ex-
diretor do Hemocentro de Santa Catari-
na. Sua presença como coordenador trouxe 
maior fôlego ao trabalho do Brasil com a 
DF, tanto no plano nacional como no inter-
nacional. A cooperação com Gana, nesse 
campo, marca um avanço nos padrões dos 
projetos de cooperação do MS brasileiro. 
Configurou também um momento espe-
cialmente favorável aos projetos brasilei-
ros de cooperação técnica internacional. 
Significou, para as equipes técnicas en-

volvidas nas atividades de cooperação em 
DF, um momento de ruptura sistêmica: os 
padrões de trabalho vigentes foram subs-
tituídos por um novo modelo, em moldes 
mais aperfeiçoados tanto no tocante aos 
objetivos da cooperação quanto na forma 
de estruturação dos projetos.

Anteriormente ao projeto com Gana, 
tanto os técnicos da ABC quanto os da 
Aisa entendiam a cooperação como uma 
atividade que requeria menos negociação 
entre os países, ou seja, em certo senti-
do menos flexível. Segundo esse modelo, 
os projetos deveriam ser estruturados 
nos moldes brasileiros, em detrimento do 
que os países estrangeiros gostariam de 
receber. Aspectos da intervenção política 
podem ser observados nesse posiciona-
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mento – o que é natural que ocorra da 
parte de organizações ainda configura-
das com base nos padrões centralizado-
res adotados por países já desenvolvidos 
e em vias de crescimento. Trata-se, no 
entanto, de um modelo em mutação, ain-
da que de forma lenta. Tais países detêm 
larga parcela de importância no cenário 
internacional. O modelo que seguem no 
desenvolvimento de suas relações tam-
bém influenciam países como o Brasil.

Possivelmente, por não ser uma ins-
tituição com vocação para a política inter-
nacional, no sentido estrito da expressão, 
a CGSH sempre entendeu a possibilida-
de de cooperação internacional sem um 
enfoque muito rígido, no que se refere à 
questão do poder. Sua visão – e isso talvez 
tenha um componente de ingenuidade – 
era de que cooperar, no domínio da saúde 
pública. Seria construir projetos em con-
junto com os países demandantes desse 
tipo de suporte para o seu desenvolvimen-
to. Construir, segundo essa percepção, 
abarcaria todas as possibilidades de coo-
peração que fossem possíveis. A inflexibi-
lidade, na percepção dessa coordenação à 
qual se vincula a questão da atenção e do 
cuidado com DF, impediria a viabilização 
de demandas maiores e mais robustas. 

Seria uma injustiça criticar a atuação 
da ABC e da Aisa, dois organismos indu-
bitavelmente competentes e experientes 
no trabalho que empreendem. O fato é 
que eles têm uma visão com certeza bem 
mais objetiva do que a de médicos e ou-

tros profissionais de saúde devotados ao 
tratamento de uma doença de conotação 
genética – uma doença, enfim, que se faz 
presente, acima de tudo, em populações 
social e economicamente mais carentes, 
aqui ou em outras partes do mundo. É 
natural que os diplomatas e os especia-
listas em relações internacionais tenham 
um olhar mais objetivo, mais centrado na 
essência dos projetos, do que técnicos da 
área médica. Além disso, por se vincula-
rem a organismos que lidam com com-
plexas questões internacionais, a ABC e 
a Aisa são, por natureza, mais suscetíveis 
de sofrerem efeitos restritivos por parte 
do poder estabelecido.

Essa postura de condução das rela-
ções internacionais está mudando, radi-
calmente, em todo o mundo. No Brasil, 
não podia ser diferente. O padrão, hoje, 
caminha para um ouvido mais atento 
aos interlocutores que demandam pro-
jetos de cooperação, no sentido de cap-
tar seus reais interesses. Ficou mais 
claro que se trata de um trabalho com 
mão dupla. Assim sendo, o país que ofe-
rece e aquele que demanda têm, igual-
mente, capacidade de exigir que o diálo-
go esteja sempre no centro da relação, 
e que as exigências de cada realidade, 
especialmente daquela que se configura 
como mais carente, sejam consideradas 
em conjunto, jamais de forma vertical, 
levando-se em conta apenas os interes-
ses da saúde pública. Entre a razão e a 
emoção, o meio termo está justamente 
no pragmatismo. Esse equilíbrio será 
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altamente benéfico para projetos de co-
operação que resultem em progresso 
duradouro, tanto para quem oferta como 
para quem recebe, pois os dois lados 
sempre aprendem na viabilização de es-
forços dessa natureza. 

O Brasil e o mundo só têm a ganhar 
com o aprimoramento desse diálogo, no 
que se refere à superação de dificuldades 
para a construção e a manutenção da paz. 
Uma evidência dessa nova era, no âmbito 
do tema deste relato histórico, está na exi-
tosa cooperação técnica em DF encetada 
pelo Brasil com Gana. A CGSH penitencia-
se de equívocos cometidos no passado, 
na certeza de que eles constituíram um 
importante aprendizado. Serviram, inclu-
sive, para colocar em maior sintonia os 
organismos aos quais, no Brasil, compete 
conduzir a política de cooperação interna-
cional. A ABC, a Aisa e a CGSH utilizam-
se, hoje, de uma sintonia muito maior do 
que no passado. Isso não se deve apenas 
ao fato de que o mundo mudou, de que os 
eixos de poder deslocaram-se, abando-
nando, pelo menos parcialmente, a ver-
ticalidade do passado, para aceitar maior 
horizontalização no domínio das relações 
internacionais. Tal mudança deve-se tam-
bém à experiência pregressa que tiveram, 
ao muito que com ela puderam aprender e 
incorporar nas suas linhas de atuação. 

Tanto assim que, nos encontros com 
o médico ganês Kwake Ohene Frempong, 
ainda nos Estados Unidos, as conversas 
mantidas sobre a estrutura e as possibi-

lidades do que viria a ser o projeto brasi-
leiro de cooperação com Gana, a médica 
Joice Aragão de Jesus percebeu haver a 
condição de elaborar-se um projeto maior 
e mais robusto do que se vinha estrutu-
rando junto aos demais países. Isso, pelo 
motivo de existirem em Gana condições 
políticas e técnicas favoráveis à realiza-
ção de atividades mais completas e com-
plexas, em face da estabilidade do siste-
ma político do país. Além disso, a médica 
brasileira observou que aquele especia-
lista e sua equipe detinham um conheci-
mento sem dúvida abrangente. Isso faci-
litava a condução de um projeto maior do 
que os demais. O médico Kwake Ohene 
Frempong é politicamente bem relacio-
nado em Gana, além de um dos gestores 
da Sickle Cell Foundation, destacada ins-
tituição, dotada de credibilidade interna-
cional, que se dedica à doença falciforme 
naquele país. 

Apesar de contar com técnicos muito 
bem posicionados e de grande valor cien-
tífico em DF, Gana apresenta um quadro 
dessa doença que pode ser classificado 
como grave. A taxa de mortalidade é de 
98%, entre crianças com DF de 0 a 5 anos. 
Isso acontece pelo fato de o país, ape-
sar de seu equilíbrio político, apresentar 
condições sociais bastante frágeis. A in-
cidência da DF é grande e acomete todas 
as classes sociais. Não há como atenuar 
essa realidade, certamente agravante do 
progresso na atenção e cuidado no que 
se refere à doença. Há requisitos técni-
cos que funcionam como uma atenuante, 
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mas isso não invalida uma evidência: o 
país é grande demandante de auxílio hu-
manitário no campo da promoção da saú-
de, sobretudo em matéria de DF.

Dada a oportunidade acima descri-
ta, na realização em Belo Horizonte do V 
Simpósio Brasileiro de Doença Falcifor-
me, em outubro de 2009, a equipe brasi-
leira em DF passou a contar integralmen-
te com a participação técnica da UFMG e 
do Nupad – considerado estratégico para 
o desenvolvimento das atividades –, sob a 
coordenação do médico José Nélio Januá-
rio. Compete a essa instituição executar 
o programa de triagem neonatal do Esta-
do de Minas Gerais, avaliado no MS como 
o mais qualificado no Brasil. Discussões 
acerca da configuração do projeto ocorre-
ram entre Joice Aragão de Jesus, Kwake 
Ohene Frempong e José Nélio Januário, 
de maneira informal, nos EUA, antes de 
efetiva formatação da cooperação com 
Gana. Não obstante, a pedido da médica 
brasileira, seguiram-se os trâmites ofi-
ciais corretos, que são:

•País demanda a cooperação à embaixa-
da brasileira local;

•Embaixada brasileira encaminha deman-
da à ABC;

•ABC encaminha à Aisa, que entra em 
contato e atua em conjunto com a CGSH.

A demanda apresentada por Gana vi-
sava à ampliação da triagem neonatal. 
A expectativa é de que não passasse 

apenas pelo treinamento de pessoas. 
Deveria envolver, também, a aquisição 
de equipamentos e a reestruturação de 
seu centro de triagem, que funcionava 
em condições precárias. Uma demanda, 
portanto, de grande porte, com gran-
des desafios para ser concretizada. De 
início, foram realizadas missões para 
levantar com precisão as necessidades 
que o país precisava suprir. A coordena-
ção técnica das atividades ficou a cargo 
do médico José Nélio Januário e de sua 
equipe do Nupad, cuja expertise e ação 
prática são amplamente reconhecidos 
como de primeira linha no âmbito do 
SUS. À CGSH coube a função de articu-
lação do projeto, que tem caráter menos 
técnico, sendo mais voltado para as re-
lações internacionais. 

A avaliação técnica do coordenador 
da missão, em Gana, reiterou a precisão 
com que a demanda havia sido formulada, 
não lhe apondo qualquer ressalva. Apesar 
disso, os gestores da ABC e da Aisa dis-
cordavam que se abrissem negociações 
sobre a compra de equipamentos, ainda 
que houvesse no país espaço para tanto. 
Após a primeira visita técnica, em abril de 
2009, o projeto foi formatado. Tinha como 
principal objetivo justamente a reestrutu-
ração do laboratório de triagem neonatal 
e, para que isso se concretizasse, fazia-se 
indispensável a compra de equipamentos. 
Foi preciso ampla discussão com a ABC 
que, finalmente, após acurada reanálise 
da matéria, reviu sua posição inicial, apro-
vando a cláusula do acordo nesse sentido. 
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A ABC exercitou, nesse momento, com 
muita atenção, sua capacidade de ouvir as 
explicações a favor da compra, entenden-
do que ela renderia bons dividendos para 
as atividades de cooperação brasileira. O 
seu nihil obstat com vistas a essa práti-
ca teve fundamento na constatação, com 
base em análise profunda, de que Gana ti-
nha, de fato, condições políticas e técnicas 
favoráveis para a elaboração e execução, 
com êxito, de um projeto mais robusto no 
domínio da DF. Um objetivo secundário 
importante foi a elaboração de um proje-
to arquitetônico para a construção de um 
centro de hemoterapia, que uniria assis-
tência à pessoa com DF e treinamento ao 
profissional de saúde. Uma vez construí-
do, tornar-se-ia uma referência ao trata-
mento da DF, não apenas em Gana, como 
em toda a costa oeste da África. Coube ao 
Brasil esboçar tal projeto.

Já foi dito e repetido – e não apenas co-
mo um recurso didático, mas para firmar 
posição – o fato de que, nos moldes brasi-
leiros, a DF é tratada em rede. O centro de 
hemoterapia em Gana foi concebido exa-
tamente para ser o núcleo central da re-
de de tratamento local. Esse aspecto não 
se resume, portanto, à construção de um 
simples espaço físico. Um centro de hemo-
terapia é muito mais do que isso: requer a 
instalação de um laboratório de estrutu-
ra complexa, no qual se desenvolvem pro-
cedimentos variados e meticulosos. Pode-
se dizer o mesmo a respeito de qualquer 
laboratório com procedimentos variados 
de saúde. Uma instalação dessa nature-

za exercita ampla gama de tarefas impor-
tantes. Elas variam, englobando desde a 
boa gestão administrativa, com o adequa-
do atendimento das pessoas, até o de-
sempenho seguro de suas atividades-fim: 
a execução de acordo com um alto padrão 
de qualidade e confiança nas análises clí-
nicas. É esse conjunto de atividades que 
asseguram um eficiente atendimento às 
pessoas de serviços de saúde realmente 
seguros. Como já foi referido, um dos me-
lhores modelos de centro de hemoterapia 
do SUS, de acordo com o MS, é justamente 
o da Fundação Hemominas, que atua em 
parceria com o Nupad. Por isso, foi muito 
bem recebido o interesse dessa renoma-
da instituição de participar do projeto com 
Gana, o que rende, cada vez mais, frutos 
de alta qualidade. Vale assinalar que o 
próprio estudo arquitetônico desenvolvido 
para aquele país africano teve como mo-
delo a sede da Fundação Hemominas, em 
Belo Horizonte.

O escopo do projeto de cooperação in-
ternacional com Gana foi, portanto, o de 
oferecer a melhor contribuição possível 
à melhoria de todo o sistema de cuidado 
com a DF daquele país. Por sua feição in-
discutivelmente inovadora, acabou des-
pertando interesses políticos tão eviden-
tes que o ministro Marco Farani, então à 
frente da ABC, aprovou, informalmente, 
que se realizassem em seu contexto, es-
forços ainda mais arrojados, a exemplo 
da conclusão antecipada, em relação à 
data acordada, da reforma do laborató-
rio de triagem neonatal. O projeto acabou 
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por evidenciar que não se tratava apenas 
de uma iniciativa do interesse da saúde 
do povo de Gana, mas da própria política 
brasileira de relações internacionais.

Do ponto de vista da execução de suas 
atividades – e visando à organização des-
ta narrativa –, deve-se citar a sequência 
de visitas técnicas brasileiras que ocor-
reram a Gana, ao longo do projeto. A pri-
meira foi, justamente, a atividade de pros-
pecção já previamente mencionada, que 
objetivou conhecer o programa neonatal 
de Gana e verificar se a demanda daque-
le país seria viável. Participaram da mis-
são técnicos do Nupad, da ABC e da Aisa. 
Tendo sido o projeto considerado viável 
– e sua formatação, conteúdo e assinatura 
negociadas e concluídas de acordo com o 
que foi estabelecido –, prosseguiu-se com 
a execução de suas atividades. 

Em dezembro de 2009 – antes do pra-
zo previsto, dado o interesse expresso 
pelo ministro Marco Farani no sentido da 
conclusão antecipada do projeto –, foi rea-
lizada a segunda visita a Gana. Na mesma 
linha de qualidade, essa nova visita este-
ve a cargo de uma equipe técnica da mais 
alta expertise, e pôde avaliar as condições 
do país, coletando ainda dados para que a 
elaboração dos estudos de arquitetura e 
funcionalidade do projeto do novo centro 
de hemoterapia. Já havia em Gana o espaço 
físico reservado para a construção do novo 
centro, que precisava ser avaliado. Também 
havia que avaliar a pertinência, ou não, de 
construir-se um centro de hemoterapia tão 

amplo como o da Fundação Hemominas, 
em um país que dispõe de poucos recursos 
econômicos e recursos humanos qualifica-
dos. Além de técnicos da fundação mineira, 
a visita contou com a presença do médico 
Guilherme Genovez, coordenador da CGSH. 

Um fato inesperado ocorreu ao longo 
dessa segunda visita, e será detalhado 
em momento oportuno. Cabe agora men-
cionar que, após essa missão, o projeto 
arquitetônico do centro de hemoterapia 
começou a ser elaborado no Brasil, e deu-
se início à formatação e à redação de um 
segundo projeto de cooperação com Gana. 
Este abarcaria, justamente, a construção 
do referido centro. O atendimento a essas 
demandas acarretou trabalho intensivo 
dos técnicos brasileiros, dada a expec-
tativa gerada pelas excelentes relações 
que se estabeleceram entre os dois paí-
ses, com base no projeto de cooperação. 
Uma terceira visita ao país africano foi 
realizada ainda ao longo da execução do 
projeto, mas não se tratou, propriamen-
te, de uma missão técnica. Teve como 
objetivo a participação brasileira em um 
simpósio internacional sobre DF, ali rea-
lizado em junho de 2010, e objetivava a 
manutenção da relação com Gana e ain-
da com os diversos atores participantes 
do circuito internacional da doença, pre-
sentes no evento.

Alguns problemas de execução sur-
giram ao longo da execução do projeto, 
ligados a falhas técnicas e operacionais, 
principalmente da parte do Programa 
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das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) – parceiro em sua execu-
ção e responsável pela reforma e aqui-
sição dos equipamentos do laboratório 
de triagem neonatal. A ABC brasileira, 
que também desempenhou papel des-
tacado nesse processo, teve momen-
tos delicados. Ocorre que compras de 
equipamentos para projetos de coope-
ração técnica internacional não eram 
rotineiras para essas organizações. Os 
equipamentos necessários para o labo-
ratório eram bastante específicos, o que 
tornava sua compra mais complexa do 
que as de outras naturezas. Após atra-
so de quatro meses, devido a esses con-
tratempos, em um projeto cuja duração 
inicial prevista era de 12 meses, o Pnud 
e a ABC reuniram-se com o médico José 
Nélio Januário, para que se encontrasse 
uma solução ao impasse e que fosse via-
bilizada a compra. Tal reunião, deve-se 
aqui comentar, foi proposta pelo ministro 
Marco Farani. Mais uma vez, o mecanis-
mo da cultura organizacional entrou em 
pauta, bem como o peso da autoridade. 
Os técnicos tentaram resolver a situação 
por si, até serem interpelados por seu 
chefe. Nesse momento, concluíram que 
era melhor solicitar auxílio ao profissio-
nal da área de saúde. Aparentemente, 
o atraso do projeto não causou propria-
mente uma comoção, mas foi a senha 
para que os diplomatas e negociadores 
partissem em busca de socorro técnico, 
no caso com um médico especialista em 
DF e gestor de um hemocentro conside-
rado referência, o de Minas Gerais. 

Esse registro é importante para evi-
denciar como ocorrem, na prática, os 
processos de cooperação técnica, espe-
cialmente na área de saúde. Diplomatas 
e funcionários das áreas de relações in-
ternacionais, por mais habilidades que te-
nham, e têm com certeza, para conduzir 
seu trabalho, necessariamente não preci-
sam deter expertise em questões de natu-
reza científica. Necessitam, sim, de buscar 
a colaboração de assessorias especializa-
das para obter bons resultados em suas 
missões, seguramente complexas na sua 
própria essência. A prática, portanto, é 
sempre norteadora, pois levanta entraves 
que a teoria muitas vezes não prevê, e que 
precisam ser sanados. É um processo que 
pressupõe humildade e ao mesmo tempo 
sabedoria para buscar o suporte necessá-
rio, visando à solução. 

No caso específico da cooperação 
com Gana, a solução veio da gestora do 
hemocentro mineiro, a médica hematolo-
gista Anna Bárbara Proietti. Os executivos 
da ABC, ao buscarem essa consultoria, 
deram um exemplo de maturidade pro-
fissional, ao mesmo tempo que se mos-
traram “mais sonhadores do que disci-
plinados”. A hierarquia é fundamental 
para a boa condução de qualquer em-
preitada, tanto no setor público quanto 
no de âmbito privado, mas ela também 
acaba necessitando de abrir-se para as 
exigências de solução dos problemas 
práticos. No fim das contas, as duas en-
tidades, o Pnud e a ABC acabaram ga-
nhando essa experiência, e as dificulda-
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des encontradas foram sanadas. Muitas 
vezes, o famoso “jeitinho” brasileiro fun-
ciona de forma ética, em prol da promo-
ção do bem, sem destituir a hierarquia 
da importância de que ela se reveste. O 
“jeitinho”, no caso, foi buscar a experti-
se certa, habilitada a resolver o impasse 
da compra de equipamentos demandada 
pelo projeto com Gana. Essa consultoria 
prestada pelos médicos mineiros, espe-
cialmente por José Nélio Januário, não 
estava prevista no corpo do projeto, mas 
foi a solução óbvia para o problema ge-
rado. Em cooperação técnica, o projeto é 
um norteador, mas a prática muitas ve-
zes interpõe-se entre o que ele propõe e 
a realidade demanda. 

Ficou a lição e, com certeza, ela foi 
muito bem assimilada. Se a intervenção 
do Nupad tivesse sido pensada com o 
peso devido na elaboração do projeto, com 
certeza os problemas com as compras 
dos equipamentos não teriam ocorrido, ou 
não alcançariam a gravidade medida pelo 
atraso na condução do trabalho. É apenas 
uma constatação sem propósito de crítica, 
mas para registrar como se dá o aprendi-
zado na condução de empreendimento des-
sa complexidade. Acidentes de percurso 
sempre ocorrerão, mas uma boa parte de-
les pode ser evitada com a flexibilização de 
condutas, sem que isso abale os sagrados 
princípios que a todos devem nortear: o 
respeito à ética e o cumprimento dos pra-
zos contratuais. Como este é um registro 
histórico, entende-se que também tenha 
uma finalidade didática – o de apontar as 

dificuldades enfrentadas e a forma como 
se encontraram as soluções devidas. So-
luções sempre são possíveis, e a prova 
disso foi aqui demonstrada.

Na perspectiva de historiar todas as 
atividades de cooperação internacional 
em DF, retoma-se agora a discussão já 
introduzida sobre a elaboração e negocia-
ção do segundo projeto com a República 
de Gana. Há que retornar à construção do 
centro de hemoterapia daquele país, cuja 
planta foi objeto de solicitação por oca-
sião do primeiro projeto. O segundo teve 
por objeto, portanto, algo bem maior: a 
edificação do centro, nos moldes do es-
tudo arquitetônico apresentado, um tra-
balho de alta complexidade. Se a compra 
de equipamentos já foi inédita no âmbito 
da ABC, a construção de um centro tão 
complexo mostrou-se um imenso desa-
fio. É imprescindível, no entanto, para a 
boa compreensão desta narrativa, que se 
atenha à sequência dos fatos. 

Percebeu-se, ainda durante as ativida-
des do primeiro projeto, que havia em Gana 
condições favoráveis ao segundo. Como já 
foi dito, o ordenamento do Estado era está-
vel (condições técnicas e políticas) e assim 
o país recebeu a visita técnica dos brasilei-
ros, em dezembro de 2009. Eram eles: Joi-
ce Aragão de Jesus, José Nélio Januário, 
Guilherme Genovez, Nelci Caixeta, repre-
sentante da ABC; Luciano Queiroz, da Aisa; 
Humberto Xavier, da CGSH; Anna Bárba-
ra Proietti e mais dois técnicos do Hemo-
minas. A comitiva foi, inclusive, recebida 
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pelo presidente de Gana, John Mills, e pelo 
rei da região de Ashanti, onde fica a cida-
de de Kumasi, que sediaria o hemocentro. 
Curiosamente, os técnicos da equipe bra-
sileira que participaram dessa missão não 
se mostraram otimistas com o projeto de 
criação de um centro nos moldes do hemo-
centro de Minas Gerais. Na verdade, o que 
se sucedeu ao longo das negociações será 
descrito a seguir. 

Embora Gana reunisse condições pro-
pícias à contratação e desenvolvimento do 
projeto de cooperação, nas dimensões iné-
ditas em que foi concebido, o fato é que, 
para o Brasil, a oferta assumia alta com-
plexidade. Era, de fato, uma novidade, haja 
vista que não havia, aqui, história, de pres-
tação pregressa de serviços com tal perfil, 
envolvendo aporte expressivo de recursos 
brasileiros. Até então, o organismo tra-
balhava com valores máximos aproxima-
dos de US$ 3 milhões. Devido a isso, ou a 
outras razões que não cabem aqui serem 
elencadas, o que daria ao documento um 
caráter especulativo, o qual ele não deve 
ter, membros da missão brasileira posi-
cionaram-se contra a elaboração do pro-
jeto nos moldes da demanda de Gana. 

Os argumentos foram que a mesma 
não poderia ser atendida pela ABC, em 
função do seu alto custo e que a situação 
econômica de Gana não era compatível 
com tal projeto. Isso gerou mal-estar en-
tre as pessoas presentes nas negocia-
ções, que podem ser classificadas em 
três grupos distintos: (1) os técnicos da 

ABC e da Fundação Hemominas, que 
integravam a equipe brasileira, já cita-
dos, e aqui doravante referidos apenas 
como técnicos da equipe brasileira; (2) 
os gestores da equipe brasileira; e (3) a 
equipe de Gana. Face ao posicionamen-
to dos técnicos da equipe brasileira e o 
constrangimento gerado junto aos ga-
nenses, os primeiros, pela médica Joice 
Aragão de Jesus – com o apoio dos mé-
dicos José Nélio Januário e Guilherme 
Genovez – solicitaram uma pausa no an-
damento da reunião. 

Nesse intervalo, foi comunicado aos 
técnicos brasileiros que não lhes cabia 
entrar em questões relativas ao posicio-
namento oficial brasileiro ou à impossibi-
lidade de se atender à demanda de Gana; 
que não era de sua alçada a negociação 
de valores de projetos ou mesmo a de-
finição do posicionamento oficial quanto 
ao que poderia ser feito. Tais questões 
cabiam aos gestores, que seguiriam com 
a sua negociação com a  direção da ABC, 
já no Brasil, em momento próprio. Requi-
sitou-se dos técnicos, portanto, que cum-
prissem unicamente o seu papel – o de 
indicar o que poderia ser feito para aten-
der à demanda de Gana, bem como espe-
cificar tal colocação em formato próprio. 
Em outras palavras, caberia aos técnicos 
da equipe brasileira coletar os dados para 
a elaboração e formatação do projeto; e 
aos gestores, uma vez pronto, negociá-lo.

Embora esse tenha sido um ponto de 
discórdia entre as pessoas envolvidas na 
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missão, tratou-se de um momento-chave 
para a cooperação em DF. O fato é que o 
projeto foi elaborado e, dado o embasa-
mento técnico da demanda e a da quali-
dade do trabalho brasileiro, resultou um 
documento bem estruturado. Isso contri-
buiu, finalmente, para a aprovação da sua 
realização por parte da ABC, quando da 
negociação com o ministro Marco Farani 
pelos gestores da equipe brasileira. Em 
paralelo, crescia internamente no MS o 
apoio aos projetos de cooperação inter-
nacional relacionados à DF, com a mu-
dança de gestão na Aisa e a entrada do 
novo chefe da divisão de projetos interna-
cionais, Mauro Figueiredo. 

O próprio diretor-geral da Aisa, o em-
baixador Eduardo Botelho Barbosa, pas-
sou a atuar mais ostensivamente no apoio 
aos projetos. Isso contribuiu para que o pri-
meiro projeto de apoio à República de Ga-
na fosse aprovado. Segundo o embaixador 
Botelho Barbosa, o Brasil possui, em fun-
ção do seu conjunto de políticas públicas, 
um grande acervo de soluções em DF que 
podem ser aproveitadas em outros países. 
E afirmou ser essa a intenção da ABC, não 
apenas no tocante a esse projeto com Gana, 
mas de todos aqueles de cooperação técni-
ca internacional em DF. Cabe aqui comen-
tar que, no início das atividades de coopera-
ção internacional em DF, ainda referente ao 
Senegal, a Aisa estava passando por uma 
reorganização interna. Isso dificultava a ela-
boração de projetos internacionais pelo MS. 
Sua nova estruturação beneficiou, portanto, 
o projeto de cooperação com Gana.

A planta arquitônica para o hemocen-
tro de Kumasi, elaborada nesse primeiro 
projeto, foi uma ampla negociação da pro-
posta que ele fundamentava, junto à dire-
ção da ABC. Em um primeiro momento, 
o cerne da questão era o ministro Marco 
Farani, contrário à sua realização, dado 
o seu conteúdo e valor, muito mais alto 
do que o que era comumente praticado 
pela ABC, tal como temiam os técnicos 
da entidade durante a visita a Gana. Ava-
lia-se que alguns dados informais e não 
necessariamente reais acerca do projeto 
encaminhadas ao ministro também pre-
judicaram a sua análise. Em um segundo 
momento, a médica Joice Aragão de Jesus 
reuniu-se pessoalmente com o ministro, 
com a finalidade de explicar-lhe, tecnica-
mente, como a CGSH percebia as deman-
das de Gana e como deveriam ser viabili-
zadas. Trata-se de um plano seguro, em 
termos técnicos, dividido em fases, e po-
tencialmente bastante representativo no 
seu todo para os especialistas brasileiros 
em cooperação internacional em saúde. 
O ministro entendeu, por fim, a propos-
ta como correta e positiva, aprovando-a. 
Avalia-se que o sucesso do primeiro pro-
jeto e a participação ativa do governo de 
Gana, na pessoa do médico Kwake Ohe-
ne Frempong, também contribuiu como 
ponto positivo para essa aprovação. 

A planta arquitetônica e a construção 
de um hemocentro pode ser considerada 
fundamental para Gana, que poderá avan-
çar, com base nele, na formatação de seu 
sistema de saúde. Trata-se de um “projeto 



77

ambicioso”, nas palavras do ministro Mar-
co Farani, que o considera compatível com 
a atual importância do Brasil no mundo. 
Afinal, evidencia a capacidade do País, que 
demonstrou sua aptidão em desenvolver 
um projeto tão ambicioso, inédito na sua 
história de cooperação internacional, por 
envolver tantas atividades e recursos ex-
pressivos. Como já foi explicitado, o Brasil 
trabalhava, até então, com projetos de até 
US$ 3 milhões. Esse segundo projeto com 
Gana está orçado, no todo, em US$ 13 mi-
lhões, sendo US$ 4 milhões para sua pri-
meira etapa. Espera-se que suas demais 
etapas sejam executadas paulatinamente 
e sua sequência planejada, atendendo a 
tudo o que for pertinente a cada nova fase, 
programada com segurança, para ambas 
as partes, e que coloque o Brasil em uma 
posição elevada em atividades de coope-
ração internacional.

A proposta foi elaborada por meio de 
um documento que contém, em uma pri-
meira parte, a proposta global; a segunda 
parte apresenta apenas a primeira fase. 
Esse mesmo documento deverá ter sua 
escrita continuada, conforme forem imple-
mentadas as próximas fases. A apresen-
tação do projeto assim formatado causou 
grande admiração a toda equipe da Aisa e 
da ABC. Estas, ao tomarem conhecimento 

disso, passaram a melhor avaliar os de-
mais projetos desenvolvidos pela CGSH.  

Deve-se, aqui, salientar que a ela-
boração e execução de um projeto dessa 
grandeza exigem condições objetivas fa-
voráveis dos dois países envolvidos. Em 
cooperação internacional, isso significa 
condições políticas e técnicas, o que pode 
ser encontrado tanto em Gana quanto no 
Brasil. Espera-se, na sequência das ati-
vidades, que os resultados dessa coope-
ração com Gana sejam a confirmação de 
um grande marco histórico para a coope-
ração técnica internacional brasileira na 
área de saúde. Finalmente, mas não me-
nos importante, uma observação merece 
ser feita. Ela reflete o desejo dos ganen-
ses de cooperação técnica internacional 
com o Brasil. Nas palavras de Kwake Ohe-
ne Frempong, trata-se “de uma excelente 
cooperação”. Com isso, conclui-se que não 
apenas o Brasil vê com bons olhos o seu 
trabalho em Gana, mas também os pró-
prios ganenses, beneficiários imediatos 
das ações brasileiras. Este não constitui, 
por certo, um relato analítico baseado nos 
conceitos das ciências gerenciais. Ainda 
que, se a lógica da administração pudesse 
aqui ser empregada, poderia ser dito que 
os clientes do projeto estão satisfeitos, o 
que comprova sua qualidade.
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À esquerda, o presidente 
John Mills cumprimenta

 o médico José Nélio 
Januário; em segundo 
plano, Eddie Tettey, da 

Sickle Cells Foundation.

À esquerda, o presidente 
John Mills cumprimenta 

a médica Joice Aragão de 
Jesus; à direita  o médico 
Kwake Ohene Frempong.

À esquerda, o presidente 
John Mills em encontro 

com Luciano Queiroz, da 
Assessoria Internacional  

(Aisa) do Ministério da 
Saúde brasileiro.  

Fonte: Ministério das Relações Exteriores de Gana

Fonte: Ministério das Relações Exteriores de Gana

Fonte: Ministério das Relações Exteriores de Gana
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Técnicos do Serviço 
de Triagem de Gana, 

em Capacitação no 
Nupad/UFMG.

Instituto Noguchi, 
Centro de Triagem 

Neonatal de DF 
de Gana.

Participantes do 
Primeiro Congresso 
Mundial de DF, na 
África, em 2010. 

 À direita, o presidente 
John Mills e Guilherme 
Genovez, da Coordenação-
Geral de Sangue e Hemo-
derivados do Ministério 
da Saúde brasileiro.

Fonte: Ministério das Relações Exteriores de Gana

Fonte: Nupad

Fonte: Nupad

Fonte: Nupad
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Fonte: Google Maps

Figura 5 – Mapa do Benin
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Dados sobre o país

CAPITAL Porto Novo, oficial; Cotonou, administrativa

ÁREA 112.620 km²

POPULAÇÃO 9,03 milhões

IDIOMAS Francês (oficial); fon, iorubá, bariba, goungbé e
 outras línguas nativas

PRINCIPAIS RELIGIÕES Crenças nativas (50%); cristianismo (30%); islamismo (20%)

SISTEMA POLÍTICO República presidencialista

CHEFE DE ESTADO Thomas Boni Yayi (desde abril/2006)
E DE GOVERNO

CHANCELER Jean-Marie Ehouzou (desde outubro/2008)

PIB (2007 – Banco Mundial) US$ 6,9 bilhões (nominal)

PIB per capita US$ 764,00 (nominal)
(2007 – Banco Mundial) 

 Fonte: Ministério das Relações Exteriores

Quadro 6 – Dados gerais sobre Benin

Projeto de cooperação 
com Benin

Histórico 

O projeto de cooperação com Benin se-
gue, em princípio, a mesma lógica já es-
boçada nos demais projetos apresentados 
anteriormente. Foi recebido pela CGSH um 
convite para participar de uma rede inter-
nacional de pesquisa em DF, da qual já era 
integrante o médico Aderson Araújo. Nes-
sa condição, ele chegou a informar aos 
grupos de pesquisas internacionais que 
o Brasil iniciava o aparelhamento do SUS 
para efeito de conferir atenção integral 
à DF. A conclusão geral foi de que seria 
muito importante para a CGSH juntar-se a 

esses grupos de pesquisas internacionais. 
Para tanto, a equipe da CGSH formou um 
grupo de especialistas composta por José 
Nélio Januário (triagem); Aderson Araú-
jo (atenção especializada); Anna Bárbara 
Proietti (gestão/ hemoterapia), Guilherme 
Genovez (gestão/hemoterapia); Clarisse 
Lobo, diretora do Hemorio; Paulo Ivo Cor-
tez (ATP em DF); e Joice Aragão de Jesus. 

Esse grupo deslocou-se até Cotonou, 
no Benin, onde participou do fórum da Ne-
tworld Research in SCD, em fevereiro de 
2009. No evento, percebeu-se que apenas o 
Brasil atendia aos anseios africanos por co-
operação técnica. Os Estados Unidos, muito 
desenvolvidos no conhecimento da doença, 
interessam-se apenas por pesquisa, e não 
por cooperação técnico-estruturante. Os 
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países africanos, por sua vez, ainda não 
contam com número suficiente de espe-
cialistas em saúde pública, necessário 
para o trabalho com a DF. Tampouco os 
Estados Unidos dispõem de um sistema 
nacional de saúde universal e gratuito. 
Constatou-se, ainda, a precariedade do 
banco de sangue do Benin. Com isso, 
detectou-se, também, a necessidade que 
tem aquele país de apoio para promover 
a segurança transfusional e aprimorar a 
qualidade do sangue.

Em dado momento do fórum, vistos os 
problemas apresentados pelos países 
africanos, a equipe do Brasil sugeriu que 
a solução poderia ser o estabelecimento 
de um sistema de saúde nos moldes do 
SUS, estruturado a partir de modelos de 
outros países, com atendimento à saú-
de em todos os níveis: atenção primária, 
secundária e terciária. Nesse sentido, o 
trabalho com a DF podia ser determinan-
te, ou seja, auxiliaria, de forma signifi-
cativa, na estruturação do sistema de 
saúde local. O médico Mohamed Cherif 
Rahimy, que atua na área acadêmica e 
diretor do centro nacional de DF do Be-
nin, propôs um encontro com o ministro 
da Saúde de seu país, com a participa-
ção do embaixador do Brasil, Carmelito 
de Melo. O objetivo seria oferecer a co-
operação em DF e em hemoterapia, haja 
vista o Benin já ter assinado com o Brasil 
acordo de cooperação em saúde. O mi-
nistro da Saúde do Benin recebeu a de-
legação brasileira e seu embaixador. O 
oferecimento de intercâmbio interessou 

àquele país africano, que reconheceu o 
modelo brasileiro de cuidado com a DF 
como de interesse para o Benin. 

Em seguida, um representante do re-
ferido ministro, Nestor Koukoui, acompa-
nhado de Mohamed Cherif Rahimy, reali-
zou uma missão ao Brasil para conhecer 
o modelo brasileiro de cuidado à DF. Co-
mo aconteceu com os demais países com 
os quais o Brasil mantém relações de coo-
peração em saúde, os dois visitantes par-
ticiparam de atividades pertinentes à sua 
missão e, ao retornarem ao Benin, defi-
niram os termos que, da sua parte, deve-
riam ser considerados na formatação da 
cooperação. A partir desse ponto, uma de-
manda em forma de projeto preliminar foi 
apresentada, para a avaliação dos técni-
cos brasileiros sobre o que seria possível 
atender. A equipe brasileira ficou em dúvi-
da sobre o que o Benin de fato buscava: se 
a estruturação de um sistema de saúde ou 
apenas a realização de pesquisas em con-
junto. O interesse do MS, como já foi esbo-
çado anteriormente, é o da realização de 
trabalhos técnicos na forma de coopera-
ção internacional, e não de pesquisa.

A equipe brasileira constatou que a 
maioria dos médicos do Benin com quem 
mantiveram contato era da área acadê-
mica, ligados a grupos de pesquisa es-
trangeiros que estão, na África, à frente 
dos trabalhos de assistência em DF. Na 
prática, isso implica que os projetos se-
jam mais de pesquisa do que de estru-
turação do sistema de saúde, como é o 
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caso do documento inicialmente apresentado por Benin. Por 
meio de pesquisas, eles conseguem recursos para promover 
alguma melhoria nos seus serviços. Vale também ressaltar 
que, no projeto de Benin, foi necessário um esforço de nego-
ciação, por parte do corpo gestor da CGSH, para que a de-
manda fosse vista no seu todo, tanto para triagem neonatal 
quanto para segurança do sangue, a partir da realidade local. 
Solicitou, então, a Aisa uma visita a Cotonou de técnicos de 
triagem em DF. Esses técnicos eram integrantes do Nupad, 
e de hemoterapia, dos quadros da CGSH. A visita ocorreu no 
fim de 2010, com o objetivo de avaliar a demanda e auxiliar 
na elaboração de um projeto consistente. A partir de subsídios 
oriundos dessa missão, a ABC recebeu a proposta de projeto 
que o Benin desejava, que foi analisada, adequada e aprovada. 
Este projeto inclui capacitação de recursos humanos, equipa-
mento e assessoria local. 

O projeto do Benin, na prática, foi um amadurecimento 
das experiências anteriores. Dessa forma, a equipe brasilei-
ra pôde, por exemplo, adequar a solicitação de equipamen-
tos para triagem de acordo com trabalho a ser desenvolvido, e 
atender ao solicitado de forma bastante eficaz. O representan-
te do governo de Benin, Mohamed Cherif Rahimy, empenhou-
se ao máximo para que o Ministério da Saúde do seu país se 
envolvesse na elaboração do projeto.

Encontro da Networld Research 
2009 em Cotonou, Benin. A partir 
da esquerda: Anna Bárbara 
Proietti, José Nélio Januário, 
Guilherme Genovez, Joice Aragão 
de Jesus, Aderson Araújo, 
Paulo Ivo Cortez, Marilda 
Gonçalvez e Clarisse Lobo. 
Sentado, o embaixador 
Carmelito de Melo.

Fonte: Embaixada do Brasil no Benin
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Fonte: Google Maps

Figura 6 – Mapa da Jamaica
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Projeto de cooperação 
com a Jamaica

Histórico

Embora seja um país situado no Cari-
be, parte do continente americano, a ex-
periência de cooperação com a Jamaica, 
é aqui exposta, em função dos seguintes 
aspectos: certa similitude e a contempo-
raneidade do projeto com aqueles desen-
volvidos no continente africano, e o fato de 
o país ter uma população formada majo-

Dados sobre o país

CAPITAL Kingston

ÁREA 10.991 km²

POPULAÇÃO 2,825,928 (est. 2009)

IDIOMA Inglês

PRINCIPAIS RELIGIÕES Protestante (61,3%), católica romana (4%), outras,
 incluindo rastafari (34,7%)

SISTEMA POLÍTICO Democracia parlamentar constitucional

CHEFE DE ESTADO Rainha Elizabeth II, representada pelo
 governador-geral Patrick Linton Allen (2009)

CHEFE DE GOVERNO Primeiro-ministro Bruce Golding (desde 2007)

EMBAIXADORA DA Gail M. Mathurin
JAMAICA NO BRASIL
(residente em Kingston) 

EMBAIXADOR DO BRASIL Alexandre Rubem Milito Gueiros
NA JAMAICA 

PIB (2007 – Banco Mundial) US$ 52,85 bilhões

PIB per capita US$ 7,995.00
(2007 – Banco Mundial) 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores

Quadro 7 – Dados gerais sobre a Jamaica

ritariamente de afrodescendentes susce-
tíveis, portanto, de apresentarem a DF. A 
missão brasileira foi realizada por solici-
tação do governo local, em julho de 2010. 
A equipe enviada à Jamaica pelo Brasil, 
tendo o médico Paulo Ivo Cortez como re-
presentante da CGSH, precisou informar 
ao representante jamaicano, Marvin Reid, 
que o papel do Brasil em atenção à DF não 
é o de realizar projetos de pesquisa, mas 
de estabelecer relações de trabalho com 
o Ministério de Saúde local, o que então 
foi realizado. O trabalho de Marvin Reid, 
na Universidade da Jamaica, destina-se 
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à população no seu todo. A Jamaica, todavia, 
apresenta uma característica interessante, 
que deve aqui ser citada. Já houve, no passa-
do, a realização de trabalhos de cuidado com 
a DF, nos moldes da “Educação para a Pre-
venção”. Outro tipo de trabalho que já ocor-
reu no país, bastante conhecido por especia-
listas de todo o mundo, é identificado com o 
uso de enfermos como cobaias para estudo 
de diferentes tipos de tratamento da DF. O 
posicionamento brasileiro é contra as duas 
formas de procedimento, inclusive no que 
se refere a estudos, pois estes resultam na 
perda de vidas humanas. Devido a esse his-
tórico, todavia, há na Jamaica alguma estru-
tura para tratamento da doença, que carece 
de ser atualizada, bem como a necessidade 
de capacitar técnicos, atualizando-os com 
os novos procedimentos. Esse é o escopo do 
projeto de cooperação em análise pela CGSH.

É importante relatar que a ida da mis-
são à Jamaica foi organizada em um cur-

to espaço de tempo. Isso impossibilitou a 
participação de um especialista em triagem 
neonatal. Quando chegou à Jamaica, Mar-
vin Reid consultou a missão brasileira sobre 
a possibilidade de solicitarem um equipa-
mento para o programa de triagem em DF. 
A missão consultou, então, a ABC e obteve 
resposta positiva nesse sentido. Quando a 
CGSH, enfim, recebeu da Jamaica a pro-
posta do projeto, estabeleceu-se um grande 
desconforto, em função de o aparelho que 
estava sendo solicitado não ser adequado. 
E isso foi informado aos solicitantes. Dessa 
forma, os técnicos brasileiros aprenderam 
mais uma lição útil, dentro da linha do racio-
cínio popular de que “a pressa é inimiga da 
perfeição”. A missão não deveria ser rea-
lizada, sem levar em contar o tempo hábil 
de que se necessita para realizar uma ação 
com qualidade, inclusive de contar com es-
pecialistas nas mais diversas áreas, para 
que se evite surpresas maiores diante de 
demandas intempestivas. 
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Fonte: Autoria própria

Colocação da
demanda pelo país

Análise da
demanda pela CGSH

Colocação de
resposta formal

pela CGSH

Figura 7 – Macroprocesso de avaliação de demandas por cooperação internacional

Macroprocesso de 
avaliação de demandas 
por cooperação 
internacional

Sobre o ponto de vista de o Brasil defi-
nir como padrão que apenas participará em 
projetos estruturantes, cabe aqui uma aná-
lise mais densa. O macroprocesso de avalia-
ção de demandas por cooperação interna-
cional com o Brasil seguia, inicialmente, um 
fluxo padrão, tal qual esboçado na Figura 7. 

Observa-se que a figura apresenta pou-
co detalhamento do macroprocesso, visto que 
objetiva apenas servir como elemento de facili-
tação da análise do fluxo. Cada bloco apresen-
tado na Figura 7 corresponde a um processo 
distinto, que pode envolver diversas atividades. 
Estas podem variar entre uma e outra deman-
da. Enquanto isso, o macroprocesso é o mes-
mo para todas as demandas colocadas, com 
variações de um projeto para outro. Embora 
o processo de demanda pelo país, como já foi 
comentado anteriormente, siga um fluxo for-
mal padrão, não havia, em princípio, qualquer 
modelo institucionalizado de projeto a ser se-
guido pelos países demandantes, o que a ex-
periência, sobretudo no caso do Benin, provou 

ser pouco eficiente. Por quê? Porque a ausên-
cia de padrões permite que os países deman-
dem qualquer tipo de cooperação internacio-
nal em DF na qual tiverem interesse, cabendo, 
posteriormente, à equipe da CGSH analisar se 
as mesmas são pertinentes. 

Tal análise baseia-se no fato de que 
nem toda cooperação está de acordo com 
os preceitos estabelecidos pelo MS. Sendo 
assim, do ponto de vista prático, faz mais 
sentido que as demandas sem consistência 
sequer sejam apresentadas pelos países. 
Nessa linha de procedimento, os próprios 
demandantes economizam os recursos 
que gastariam para preparar projetos com 
o risco de não serem aceitos pelo Brasil. 
Por outro lado, a CGSH também econo-
mizaria recursos na análise. Claro está, 
todavia, que toda demanda deve ser ana-
lisada. O que pode fazer a CGSH, portanto, 
no sentido de melhorar esse macroproces-
so, é requisitar aos países que qualifiquem 
suas demandas de acordo com determina-
do conjunto de padrões, antes de elaborar 
seus projetos iniciais. Isso pode ser feito 
por meio de orientações com base em ins-
trumentos formais. Trata-se do que se pre-
tende com as notas técnicas, agora dispo-
nibilizadas pela CGSH, para os países que 
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Fonte: Autoria própria

Colocação da
demanda pelo país,
dentro dos padrões

solicitados pela CGSH

Análise da
demanda pela CGSH

Colocação de
resposta formal

pela CGSH

Figura 8 – Macroprocesso de avaliação de demandas por cooperação internacional revisado

desejem elaborar projetos de cooperação 
internacional em DF com o Brasil. 

Outra mudança que está sendo empreen-
dida, para facilitar as análises, é a definição 
de padrões de conduta por parte da CGSH 
e seus parceiros, como, por exemplo, de-
mandas que perpassem a triagem neo-
natal. Estas serão, necessariamente, ava-
liadas pela equipe do Nupad ou com base 
em orientações preestabelecidas. Assim, 
ganha-se tempo e qualidade. Como resul-
tado dessa reflexão, o macroprocesso de 
avaliação de demandas por cooperação in-
ternacional com o Brasil foi alterado para 
este que segue esboçado na Figura 8.

Ainda sobre Benin, cabe o relato de ou-
tro fato importante para o desenvolvimento 
da estrutura de cooperação internacional 
da CGSH. Por ocasião da visita dos técnicos 
beninenses ao Brasil, houve problemas ope-
racionais com os voos dos participantes, que 
terminaram por perder suas conexões e fi-
caram retidos em outras cidades brasileiras, 
cuja visita não fazia parte da agenda de ativi-
dades. Tal problema deveria ter sido solucio-
nado pela ABC ou pela embaixada brasileira 
no Benin, mas foi contornado pela própria 
CGSH – diante da importância da matéria e 
do horário de trabalho das instituições em 

questão –, com a ajuda de outras esferas 
governamentais. Tal fato aponta para a ne-
cessidade de que se tenha melhor estrutura 
e organização para recepção das equipes de 
outros países, aqui, com ênfase do progra-
ma de cooperação internacional em DF.

A partir desse momento, o próprio MS 
também passa a melhor estruturar-se para 
as atividades de cooperação internacional, 
o que pode ser visto como ponto positivo 
para os projetos ligados à DF. Essa estrutu-
ração faz-se presente na definição dos ser-
viços a serem referidos para o exercício das 
capacitações e de recursos alocados para 
dar suporte à presença das equipes estran-
geiras. O MS celebra convênios com insti-
tuições públicas, selecionadas pela equipe 
da CGSH, para fazer parte dos trabalhos de 
cooperação. Finalmente, outra observação 
importante sobre os projetos com os paí-
ses da África: há que se considerar a não 
existência de sistemas de saúde gratuitos 
e universais, podendo, para tanto, o projeto 
de cooperação com o Brasil ser estruturan-
te nesse sentido.

O Quadro 8 sintetiza os projetos de coope-
ração internacional do Brasil no campo da DF, 
que indica o nome do país demandante, data 
do início de cada missão e o objetivo delas.
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Fonte: Autoria própria

PAÍS DATA DA MISSÃO OBJETIVO

Senegal Novembro de 2006 Participar de encontro de primeiras-damas
  para discutir estratégias para o combate
  à DF na África.

 Junho de 2007 Entender o sistema de saúde senegalês.

 Outubro/novembro Capacitar técnicos senegaleses para
 de 2007 trabalhar com DF. 

Estados Unidos Abril de 2008 Conhecer e estabelecer laços para pesquisas  
  e trabalho em conjunto.

Guiné-Bissau Abril de 2007 Prospectar país para reunir informações para  
  a elaboração de projeto de cooperação
  técnica internacional.

Cabo Verde Dezembro de 2006 Participar de atividades da CPLP.

 Abril de 2008 Participar de encontro de ministros de saúde  
  dos países de língua portuguesa.

Benin Dezembro de 2008 Participar de reunião de rede internacional
  de pesquisa em DF.

 Dezembro de 2010 Avaliar demanda por cooperação colocada
  pelo país.

Angola Junho de 2008 Participar de seminário sobre DF.

 Janeiro de 2009 Prospectar país para compreensão de suas 
  necessidades por cooperação.

Gana Abril de 2009 Verificar se demanda do país por cooperação
  fazia sentido.

 Dezembro de 2009 Avaliar as estruturas do país e coletar dados  
  para a montagem da planta do novo centro
  de hemoterapia.

 Junho de 2009 Participar de simpósio internacional
  sobre DF.

 Dezembro de 2010 Assinatura de documento de cooperação que
  formaliza segundo projeto com o país.

Jamaica Julho de 2010 Avaliar demanda por cooperação colocada
  pelo país.

Quadro 8 – Resumo de missões a países estrangeiros 



Considerações
finais
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O Brasil empreendeu atividades de cooperação técni-
ca internacional em DF, entre 2006 e 2010. O propósito foi o 
de compartilhar com outros países o seu modelo de cuidado 
nesse campo da saúde, para que, dessa forma, pudessem al-
terar positivamente seus modelos de atenção e cuidado com a 
doença e aprimorar os profissionais especializados no trata-
mento da mesma. Trata-se de um campo da saúde que requer 
um sistema todo especial desenvolvido em rede, para que te-
nha a necessária eficácia. Além do mais, a doença precisa ser 
sempre abordada com amplos cuidados sociais, por atingir 
grupos populacionais altamente carentes. 
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Além de beneficiar os países – e 

suas populações – aos quais ofertou sua 
cooperação técnica, o Brasil também 
destaca outro resultado relevante pa-
ra esse trabalho. Esses países, ao rece-
berem a cooperação, podem tornar-se 
replicadores de tal conhecimento, am-
pliando o propósito de interação positiva 
no sentido da construção e manutenção 
da paz mundial. O embasamento da 
postura brasileira de cooperação técnica 
em todas as áreas, mas com ênfase na da 
saúde, tem forte inspiração humanitá-
ria. Com essa posição, o Brasil vem bus-
cando firmar-se no cenário internacional 
como potência emergente, sempre inspi-
rada na valorização da paz e no respeito à 
justiça social, ao meio ambiente e aos di-
reitos humanos. 

O trabalho empreendido nos proje-
tos de cooperação técnica internacional 
não foi de pequeno vulto, seja no âmbito 
político, social, econômico ou financeiro, 
e tampouco simples. Nesse propósito, o 
País investiu, além de recursos financei-
ros, importante cabedal de conhecimento 
científico e tecnológico, além de profis-
sionais altamente especializados. Todos 
esses profissionais ostentam respeitáveis 
currículos de formação universitária mul-
tidisciplinar, e larga experiência em pes-
quisa e prática na gestão de atividades 
das mais variadas naturezas. Tem sido 
assim, vale ressaltar, no tocante à coope-
ração no que se refere à DF, sempre con-
duzida no sentido da valorização da vida e 
do progresso humano. 

Para levar a cabo objetivos tão eleva-
dos, com resultados indiscutivelmente po-
sitivos, o País partiu de vários pressupos-
tos, e aqui enumeramos aqueles havidos 
como principais: 

•Predisposição do governo brasileiro a co-
operar com os países beneficiários: uma 
das metas do governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva foi a de cooperar 
com a África em suas demandas, meta 
que, no caso da DF, estendeu-se tam-
bém à região do Caribe – com o projeto 
da Jamaica – e a outros não citados, mas 
com os quais a CGSH mantém contatos 
e possibilidades futuras de cooperação. 

•Vontade e capacidade da equipe técnica 
da CGSH de cooperar, o que vem sendo 
fundamental para o sucesso dos proje-
tos, haja vista que o êxito de iniciativas 
dessa natureza, apesar da importância 
da vontade política dos governos, não 
se concretizam apenas com ela, sendo 
fundamental contar com quadros téc-
nicos vocacionados para a atuação no 
âmbito internacional.

•Parceiros diplomáticos e especialistas 
em política internacional altamente quali-
ficados e motivados, a exemplo da ABC, 
do MRE, e da Assessoria Internacional 
do Ministério da Saúde (Aisa), a par dos 
titulares de embaixadas, como Katia Gi-
laberte, no Senegal; Carmelito de Melo, 
no Benin; e Luiz Fernando Serra, de Gana; 
e outros mais, assim como consulados 
brasileiros mundo a fora, todos eles 
fundamentais para conferir qualidade e 
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bons resultados aos esforços de coope-
ração técnica internacional. 

É evidente que se aborda com a devi-
da competência o tratamento da DF, tanto 
no âmbito nacional quanto no internacio-
nal, haja vista os aspectos sociais, políticos, 
econômicos e humanitários que envolvem o 
tema. No Brasil, a eleição do presidente Lula, 
em 2003, possibilitou que o país avançasse 
nesse campo, adotando uma nova conduta 
no tratamento da doença, mediante a adoção 
do modelo de atenção integral via políticas 
públicas, que produziram, como já foi dito, 
resultados satisfatórios. Também foi no go-
verno Lula, especialmente no segundo man-
dato, que a questão da cooperação técnica 
com países africanos em DF ganhou impul-
so. Tanto é que, em fevereiro de 2009, o pre-
sidente convocou uma reunião com todos os 
embaixadores brasileiros cujo tema foi a DF.

Em âmbito mais técnico, a elevada 
qualidade da equipe brasileira responsá-
vel pela atenção e cuidado na área da DF, 
assim como pela condução dos projetos 
de cooperação técnica internacional nesse 
domínio, também vem contanto, e muito, 
para o sucesso colhido pelo país em sua 
atuação na África. Tanto o ministro Eduar-
do Botelho Barbosa, chefe da Aisa, e Katia 
Gilaberte, quanto o ministro Marco Fara-
ni, da ABC, enfatizam a qualidade técnica 
do trabalho desenvolvido pela CGSH e sua 
equipe de DF. Essa gestão, claramente, faz 
a diferença nesse escopo, pois não basta 
haver uma boa tecnologia ou modelo de 
cuidado a uma enfermidade. Esse modelo 

precisa, mais adiante, ser técnica e admi-
nistrativamente bem replicado nos demais 
países, para que possa funcionar. Isso, no 
que tange à área de saúde e no caso de 
projetos brasileiros, passa, muitas vezes, 
pela atenção aos trâmites oficiais, e por 
sua reinvenção, como foi feito ao longo da 
execução dos projetos de cooperação em 
DF. Finalmente, foi esse modelo de traba-
lho – nem muito rígido ao ponto de perder 
recursos, oportunidades e eficácia no al-
cance de seus objetivos, nem muito flexí-
vel, ao ponto de ser irresponsável – que 
levou as atividades de cooperação ao êxito. 

Para manter essa linha de responsa-
bilidade técnica e gerencial, a equipe de 
trabalho em DF precisa crescentemente 
aumentar e renovar seus recursos hu-
manos e técnicos. Somente dessa forma, 
poderá ampliar seu trabalho na linha da 
cooperação técnica internacional. Um es-
forço dessa natureza requer permanente 
investimento com vistas à manutenção 
de excelência do trabalho. Se assim não 
for, esse trabalho pode perder qualidade 
e ser podado em seus anseios de expan-
são, com vistas a apoiar a inserção do 
Brasil no cenário internacional, sempre 
com êxito, e em nome da paz. A CGSH 
mantém acesa a chama do aprimora-
mento e do espírito de cooperação, e vem 
investindo, de forma incansável na busca 
de soluções positivas. 

No que tange à cooperação técnica 
em saúde por ela desenvolvida, há uma 
expressiva expectativa no âmbito interna-
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cional, especialmente entre os países da 
América Latina e do Caribe, no sentido 
de que o Brasil possa estender-lhes sua 
expertise à atenção e ao cuidado da DF. O 
que se espera é que, sob a égide do atual go-
verno, que tem à frente a presidenta Dilma 
Rousseff, o mesmo espírito cooperativo, 
acrescido de novas luzes, seja mantido. 
O caminho da cooperação técnica inter-
nacional em saúde, sobretudo no que diz 
respeito à DF, está aberto. Para isso, fo-
ram enfrentados inúmeros desafios, mas 
o País soube dar-lhes o tratamento ade-
quado. Espera-se que, daqui a outros cin-
co anos, também seja possível contar uma 
história ainda mais consistente e vitoriosa 
do que aquela aqui relatada. 

Cabe ainda ressaltar, para fechar com 
chave de ouro, que a iniciativa de produzir 
o relato dos primeiros cinco anos de coo-
peração internacional do Brasil, no campo 
da DF, voltado em especial para a África, 
teve como inspiração, única e exclusiva-

mente, registrar a memória de um traba-
lho pioneiro que o país ousou enfrentar 
e o fez com êxito. Sem vontade política, 
expertise científica e tecnológica e qua-
dros técnicos e diplomáticos de alta qua-
lificação isso não seria possível. Todas as 
considerações aqui reproduzidas estão 
abertas à crítica construtiva daqueles que 
quiserem somar esforços visando ao apri-
moramento da história aqui contada. Tais 
contribuições serão recebidas de braços 
abertos. O Brasil, com certeza, tem feito 
grandes avanços em várias áreas da ciên-
cia e tecnologia, inclusive no campo da 
saúde, e sua postura é a de agregar ainda 
mais valor a tais conquistas, nem sempre 
devidamente levadas ao conhecimento da 
opinião pública. Tal fato é importante por-
que levanta a fé dos brasileiros em si pró-
prios e nas possibilidades do seu País. E 
a DF, indubitavelmente, é matéria de utili-
dade pública. Toda e qualquer contribuição 
voltada para aprimorar o seu tratamento 
será muito bem recebida.
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Fonte: Flavio Takemoto/ www.sxc.hu




