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APRESENTAÇÃO 

Pela primeira vez, a Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (AISA) do Ministério da 

Saúde publica um relatório anual de atividades, relativo ao exercício de 2009. O documento 

busca apresentar, de maneira sistematizada, o conjunto de temas acompanhados ou a cargo da 

Assessoria, bem como registrar suas principais  iniciativas em 2009. Aquele ano foi marcado 

por esforço igualmente original de planejamento dos trabalhos, uma ação benefi ciada pela 

assinatura do primeiro Ajuste a termo de cooperação com a Organização Pan-Americana da 

Saúde (Opas), o “TC 58”. Este esforço de organização garantiu o alinhamento das ações da área 

internacional da Saúde com as prioridades da política externa do governo brasileiro, buscando 

sua harmonização com os eixos de intervenção do Programa Mais Saúde: promoção, atenção à 

saúde, complexo industrial e de cooperação internacional. 

O presente documento, cuja organização refl ete a estrutura da AISA, trata primeiramente das 

ações de cooperação técnica internacional (Capítulo 1 – Divisão de Projetos), com destaque 

mais especifi camente para a cooperação horizontal, que enfatiza a promoção de sistemas públi-

cos de saúde nos países parceiros, no âmbito do mundo em desenvolvimento. Essa vertente da 

ação internacional do Ministério da Saúde conta com o imprescindível apoio das áreas técnicas 

do próprio Ministério e dos órgãos vinculados, a fi m de intercambiar conhecimentos, técnicas 

e experiências bem-sucedidas de saúde pública no âmbito Sul-Sul, seja pela via bilateral, mul-

tilateral ou triangular. 

O segundo capítulo (Capítulo 2 – Divisão de Análise Técnica) apresenta as atividades desem-

penhadas para acompanhar, apoiar e negociar os interesses da Saúde em diversos foros espe-

cializados. Em 2009, a continuação do processo negociador do regime de acesso e repartição de 

benefícios (ABS) da Convenção sobre Diversidade Biológica, bem como do regime de respon-

sabilidade e compensação no âmbito do Protocolo de Cartagena sobre Biosegurança, foram 
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foco de especial atenção. Outros temas da agenda da área incluem bioética, as convenções 

internacionais para substâncias químicas, desarmamento, Saúde e direitos humanos, drogas, 

entre outros. 

O terceiro capítulo (Capítulo 3 – Divisão de Temas Multilaterais) menciona a atuação da AISA 

na defesa dos interesses da Saúde brasileira e mundial na Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e na Opas, principais foros da saúde global. Cabe também à Assessoria acompanhar o 

tema saúde nas demais agências do sistema das Nações Unidas, tais como a OMC e a OMPI, 

bem como em conferências internacionais e nas reuniões pertinentes da OCDE. Sempre que 

verifi cado o interesse da Saúde, tem-se procurado dialogar com os parceiros desenvolvidos, em 

bases de respeito mútuo e igualdade. As missões empresariais da Saúde lideradas pelo Ministro 

da Saúde, uma inovação com relação a gestões anteriores,  são igualmente organizadas pela 

área internacional.

No tocante ao Mercosul Saúde (Capítulo 4 – Coordenação Nacional de Saúde no Mercosul e 

Integração Regional), as iniciativas visando tanto à harmonização dos regulamentos quanto às 

políticas do bloco são devidamente registradas. A Coordenação atua igualmente em outras di-

mensões do processo de integração regional, tais como os acordos bilaterais de cooperação em 

saúde nas fronteiras. A organização do espaço da Saúde na recém-criada União de Nações Sul-

Americanas (Unasul) é outro tema da área, que se insere dentro da perspectiva de ampliação da 

integração regional com ações de cooperação e coordenação das políticas do setor. 

Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde
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CAPÍTULO 1

DIVISÃO DE PROJETOS 

O presente capítulo destaca o papel da Divisão de Projetos, desafi os, prioridades, iniciativas 

estratégicas e projetos de cooperação técnica.

Durante o exercício de 2009, a Divisão de Projetos da Assessoria de Assuntos Internacionais 

de Saúde (DPROJ/AISA) do Ministério da Saúde (MS), de forma coordenada com as áreas téc-

nicas do Ministério, com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) e com outras áreas 

políticas do Ministério das Relações Exteriores, participou da identifi cação, elaboração, moni-

toramento e negociação de distintos projetos e iniciativas de cooperação técnica desenvolvidos 

com países da América Latina e Caribe, África, Oriente Médio, Ásia e Leste Europeu. 

As iniciativas desenvolvidas em 2009 pela DPROJ/AISA orientaram-se no sentido de cumprir 

o seu mandato no que diz respeito, entre outras ações não menos relevantes, a:

•  Contribuir para a formulação de política externa na área de saúde e para a difusão dos 

projetos e programas de cooperação internacional no âmbito do Ministério da Saúde; 

•  Coordenar as ações na área internacional, realizando a intermediação entre os distintos 

programas e unidades do Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores, de 

forma propositiva; 

•  Apoiar áreas técnicas da saúde na identifi cação, negociação, elaboração de projetos de 

cooperação técnica internacional.

Essas ações, consubstanciadas em atividades específi cas e em projetos coordenados pela 

DPROJ/AISA e desenvolvidas pelas áreas técnicas do Ministério em benefício, sobretudo, de 
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países da América Latina e da África, seguiram as políticas e estratégias emanadas do Ministé-

rio da Saúde, em estreita coordenação com o Ministério das Relações Exteriores.

No tocante à avaliação de desempenho do Programa no período considerado, observa-se por 

intermédio das informações apresentadas, das planilhas com dados estatísticos e das análises 

realizadas, nos campos específi cos do Relatório que, além de participar de forma coordenada 

com as áreas técnicas do Ministério, da identifi cação, elaboração, monitoramento e negocia-

ção de distintos projetos e iniciativas de cooperação técnica desenvolvidos, sobretudo com 

países da América Latina, Caribe e África, e das atividades de assistência humanitária, que a 

DPROJ desenvolveu um amplo rol de ações complementares, denominadas iniciativas estraté-

gicas de ação para a cooperação internacional, a saber:

• Grupo Temático de Cooperação Internacional em Saúde (GT-CIS);

• Grupo Técnico de Saúde da CPLP;

• Rede Sul-Americana de Cooperação Técnica em Saúde (Redessul); 

• Comunicação: Boletim Cooperação Saúde;

• Aprimoramento da gestão de Projetos/Memória Institucional (Siscoop e Capacitações em 

gestão de projetos e monitoramento e avaliação);

• Fortalecimento das ações de Assistência Humanitária; e

• Fortalecimento das ações em Fronteiras.

As ações desenvolvidas, no âmbito dessas iniciativas estratégicas, durante o ano de 2009, estão 

listadas e comentadas nos campos específi cos deste documento. Com relação aos projetos e 

atividades de cooperação técnica em saúde, durante o período considerado, foram contabiliza-

dos cerca de 140 projetos, sendo em torno de 70% na América Latina e Caribe e 30% na África.

No Continente Americano, a maior concentração dos projetos encontram-se na América do 

Sul (46), seguida pela América Central (33) e Caribe (17). Vale observar, entretanto, que o Ca-

ribe possui uma maior percentagem de projetos em execução comparado à América Central.

A análise das iniciativas de cooperação por país e por projetos listados denota não somente 

a prioridade que os respectivos países têm para a política externa do Brasil, como também o 

interesse que os distintos parceiros têm pela cooperação brasileira.
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No tocante à cooperação com a África, durante o ano de 2009, a DPROJ/AISA acompanhou 41 

projetos. Consoante a política externa brasileira de priorização de cooperações com os países 

de língua portuguesa, destacam-se os projetos feitos com membros da CPLP, totalizando 26 

projetos com países lusófonos (65%), 8 projetos com países africanos de língua francesa e 7 de 

língua inglesa. 

Ainda neste Relatório, vale enfatizar as informações referentes à cooperação e assistência 

humanitária para o Haiti, assim como as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Grupo Temá-

tico de Cooperação em Saúde da Redessul – ORIS e do PECS – CPLP.

Dando seguimento à estratégia adotada em 2009, durante o ano de 2010 a DPROJ/AISA deverá 

continuar atuando de forma a legitimar-se como uma instância que atua em conjunto com as 

diferentes áreas para a solução conjunta de problemas e a facilitação de implementação dos di-

ferentes programas, projetos e ações; a aumentar o impacto das ações implementadas por meio 

de projetos e ações estruturantes; a ampliar o fortalecimento das parcerias; a divulgar interna e 

externamente, as ações de cooperação e assumir um papel mais pró-ativo, propositivo e agre-

gador, promovendo uma maior integração entre as divisões da AISA, entre a AISA e as áreas 

técnicas do MS e entre o MS e os parceiros externos (Agências e Organismos Internacionais e 

demais Ministérios).

A DPROJ/AISA realizou, ainda, em 2009, um esforço para coordenar as ações e fortalecer as 

articulações e parcerias com áreas técnicas especializadas do Ministério da Saúde. Da mesma 

forma, promoveu debate em conjunto com todas as áreas técnicas com atuação em nível inter-

nacional do âmbito do MS sobre o papel da Divisão de Projetos e sobre princípios, diretrizes, 

prioridades, projetos e programas estratégicos para o fortalecimento da cooperação técnica 

desenvolvida no âmbito do Ministério da Saúde. Esse debate resultou em Documento de Re-

ferência para a cooperação internacional em saúde, cujos termos são apresentados a seguir:

1.1 Papel da Divisão de Projetos

1.2 Desafi os

1.3 Princípios da cooperação

1.4 Prioridades

1.5 Iniciativas estratégicas de ação

1.6 Projetos e atividades de cooperação técnica
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1.1 PAPEL DA DIVISÃO DE PROJETOS 

• Contribuir na formulação de política externa na área de saúde;

• Contribuir para a difusão dos projetos e programas de cooperação internacional no âm-

bito do Ministério da Saúde;

• Coordenar as ações na área internacional, traçar diretrizes e contribuir para o desenho e 

implementação de programas e ações em Cooperação Internacional, realizando a inter-

mediação entre os distintos programas e unidades do Ministério da Saúde e o Ministério 

das Relações Exteriores, de forma propositiva;

• Apoiar áreas técnicas da saúde na identifi cação, negociação, elaboração de projetos de 

cooperação técnica internacional, bem como participar nos esforços de captação de re-

cursos para sua implementação;

• Defi nir diretrizes e coordenar os esforços no âmbito das distintas áreas do MS para que as 

ações tenham o devido impacto e o esperado resultado, de acordo com as diretrizes pre-

viamente estabelecidas que, por sua vez, devem estar em consonância com os propósitos 

maiores da Política Externa Brasileira (papel articulador); 

• Coordenar e gerenciar as ações de assistência humanitária em saúde;

• Monitorar e avaliar os programas, projetos e ações da área internacional.

1.2 DESAFIOS 

Durante o ano de 2009, a DPROJ teve importantes desafios que nortearam suas ações, 

destacam-se:

• Legitimar-se como uma instância que atua em conjunto com as diferentes áreas para a 

solução conjunta de problemas e para a facilitação de implementação dos diferentes pro-

gramas, projetos e ações;

• Aumentar o impacto das ações por meio da implementação de projetos e ações 

estruturantes;

• Ampliar e fortalecer parcerias;

• Incrementar o componente de formulação de Política Externa em Saúde como uma 

Política do Estado;
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• Divulgar, interna e externamente, as ações de cooperação (potencialização das ações);

• Institucionalizar e resgatar a memória institucional;

• Fortalecer a perspectiva de autonomia dos países e sustentabilidade das ações 

(não dependência);

• Conciliar interesses políticos com perspectiva social;

• Assumir um papel mais pró-ativo, propositivo e agregador, promovendo uma maior in-

tegração entre as divisões da AISA, entre a AISA e as áreas técnicas do MS e entre o MS e 

os parceiros externos (Agências e Organismos Internacionais e demais Ministérios);

• Monitorar e avaliar os projetos e ações de cooperação;

• Passar de ações pontuais, dispersas ou pulverizadas para ações mais articuladas, de maior 

impacto, em uma perspectiva de sustentabilidade e autonomia dos países. 

1.3 PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO 

• Compromisso com a vida;

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

• Igualdade entre os Estados (Constituição Federal  –  art. 4º);

• Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (Constituição Federal  –  art. 4º);

• Cooperação Horizontal: baseada no respeito mútuo, em que as ações são defi nidas con-

juntamente, de forma não vertical, e com base em uma agenda acordada em comum;

• Autonomia dos países e sustentabilidade das ações;

• Integração/articulação;

• Resolutividade e efi ciência;

• Preferência por ações de cooperação estruturantes;

• Trabalho em equipe;

• Desenvolvimento de parcerias;

• Organização/modernização;
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• Protagonismo dos países (consonância com valores, necessidades e planos estratégicos 

próprios dos países); 

• Institucionalização; e

• Participação e Controle Social.

1.4 PRIORIDADES 

Com relação à área geográfi ca, foram defi nidas as seguintes prioridades, em consonância com 

as diretrizes defi nidas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE):

• América do Sul;

• Haiti;

• África, em especial os Países Africanos de Língua Ofi cial Portuguesa (Palops) e Timor-

Leste (CPLP); e

• Demais países da América Latina e Caribe.

As ações e projetos no âmbito dos compromissos assumidos pelo Presidente da República, pelo 

Ministro da Saúde e pelo Chanceler entram também no grupo de prioridades de cooperação 

internacional em saúde.

1.5 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE AÇÃO

A partir desses princípios e prioridades, foram defi nidas as iniciativas estratégicas de ação para 

a cooperação internacional, que são:

1.5.1 Grupo Temático de Cooperação Internacional em Saúde (GT – CIS);

1.5.2 Grupo técnico de Saúde da CPLP;

1.5.3 Rede Sul-Americana de Cooperação Técnica em Saúde (Redessul); 

1.5.4 Comunicação (Boletim Cooperação Saúde);

1.5.5  Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades de Cooperação (Siscoop);
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1.5.6 Fortalecimento das Ações de Assistência Humanitária; e 

1.5.7 Fortalecimento das ações em Fronteiras.

1.5.1 Grupo Temático de Cooperação Internacional em Saúde (GT – CIS)

O Ministério da Saúde constituiu, em 2009, por iniciativa da Divisão de Projetos da Asses-

soria Internacional, o Grupo Temático de Cooperação Internacional em Saúde  –  GT – CIS. 

O Grupo constitui-se em um fórum de parcerias e articulação técnico-político, com vistas a 

discutir e traçar prioridades e estratégias para a cooperação técnica internacional no âmbito 

do Ministério da Saúde e defi nir programas e projetos prioritários para a cooperação técnica 

internacional. 

Em 2009, o GT – CIS concentrou seus esforços no fortalecimento e ampliação de parcerias 

com organismos e agências internacionais, por meio da elaboração de projetos de cooperação 

triangular, em que o Brasil e outras agências e organismos internacionais puderam coadunar 

esforços para cooperar com um terceiro país.

O Grupo Temático tem uma instância interna, envolvendo áreas técnicas do Ministério da 

Saúde que têm relevante atuação internacional; e uma instância externa, em que, além das áreas 

técnicas do MS, participam os parceiros externos. 

O primeiro passo para a constituição do GT – CIS foi dado no dia 3 de julho de 2009, quando 

se reuniram as áreas técnicas do Ministério da Saúde e as unidades vinculadas (Anvisa, Fio-

cruz e Funasa) para defi nirem estratégias e prioridades da cooperação, o que resultou em um 

documento de referência para a cooperação internacional em saúde. 

No dia 8 de outubro de 2009, ocorreu a I Reunião Ampliada do GT – CIS. Estiveram presen-

tes cerca de 120 participantes, incluindo representantes do Unicef, Unesco, Unodc, UNFPA, 

Unaids, GTZ, Jica, Dfi d, Usaid, Ausaid, entre outros, bem como autoridades de distintas áreas 

do Ministério das Relações Exteriores.

O GT – CIS é parte dos esforços de redefi nição do fl uxo de prioridades para a cooperação 

triangular, em que as áreas técnicas, com a intermediação da Assessoria Internacional, em con-

sonância com as diretrizes e prioridades da Agência Brasileira de Cooperação e das áreas polí-

ticas do Ministério das Relações Exteriores, defi nem os princípios, as diretrizes, as prioridades, 

os projetos e os programas estratégicos para, em seguida, desenhar com os organismos e as 

agências internacionais as possibilidades de um trabalho conjunto.



16

1.5.2 Grupo Técnico de Saúde da CPLP

Durante a I Reunião de Ministros da Saúde da CPLP, realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2008, 

na cidade de Praia, Cabo Verde, foi elaborado o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde 

(PECS) da CPLP para o período 2009 – 2012, representando um compromisso coletivo de co-

operação estratégica entre os Estados Membros da CPLP no setor Saúde.

O PECS tem como principal finalidade contribuir para o reforço dos sistemas de saúde 

dos Estados Membros da CPLP, de forma a garantir o acesso universal a cuidados de 

saúde de qualidade.

Os objetivos deste I PECS são: (i) especifi car os eixos estratégicos e as áreas prioritárias para o 

estabelecimento de ações de cooperação multilateral em saúde no âmbito da CPLP, assim como 

(ii) defi nir procedimentos para a mobilização de recursos, para a operacionalização do Plano e 

para o fi nanciamento dos projectos que o integram.

Tendo como pano de fundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), o PECS 

tem também como missão apoiar os Estados Membros, na consecução das metas relativas 

à melhoria das condições de saúde das suas populações, contribuindo para a redução da 

mortalidade infantil, melhoria da saúde materno-infantil e combate ao HIV/aids, malária e 

outras doenças graves.

Por outro lado, os projetos de cooperação que integram o PECS deverão ter em atenção o 

fato de que as assimetrias e desigualdades em saúde refl etem e são refl exo das desigualdades e 

discriminações de base sociocultural e econômica entre mulheres e homens. Sabendo-se que 

este fato é, muitas vezes, responsável pelo reduzido acesso aos serviços e cuidados de saúde, 

incluindo a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e meninas, a promoção da igualdade de 

gênero afi gura-se também como um dos objetivos a se atingir.

As diretrizes orientadoras dos projetos de cooperação incluídos no PECS resultam das conclu-

sões da I Reunião de Ministros da Saúde, e incluem:

a) Adotar os ODM, respeitar e defender os princípios de apropriação, harmonização, alinha-

mento, gestão por resultados e prestação de contas; 

b) Tomar em consideração os Planos Nacionais de Saúde como instrumentos privilegiados 

para a defi nição de prioridades de cooperação;

c) Contribuir para um melhor conhecimento da situação de saúde das populações, através de 

mecanismos de observação, monitoramento e vigilância;
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d) Concorrer para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde;

e) Propor soluções para resolver os graves problemas de defi cit quantitativo e qualitativo de 

recursos humanos em saúde (RHS) nos Estados Membros;

f) Cooperar no desenvolvimento de um complexo produtivo comunitário, que contribua para 

um maior acesso a insumos estratégicos em saúde e para um maior controle da qualidade dos 

insumos de saúde;

g) Promover a transferência e o amplo acesso à informação em saúde em Português;

h) Priorizar populações de maior vulnerabilidade no desenvolvimento dos eixos e das 

áreas de atuação;

i) Respeitar e compatibilizar as atividades do PECS com iniciativas regionais pertinentes.

Em 15 de maio de 2009, em Estoril, Portugal, os Ministros da Saúde da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa constituíram o Grupo Técnico em Saúde da CPLP. O referido Grupo, de 

caráter inovador  –  tendo em vista que se trata do primeiro grupo técnico constituído formal-

mente no âmbito daquela Comunidade,  tem como objetivo coordenar a execução do Plano 

Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP.  Nessa reunião fi cou acordado que o Brasil e 

Portugal aportariam, respectivamente, a quantia de 200 mil dólares e 200 mil euros para a 

implementação dos projetos no âmbito do PECS. Os demais países buscariam contribuir com 

quantias distintas, conforme suas possibilidades.

Com base nas diretrizes estabelecidas acima, nas informações partilhadas no decorrer das reu-

niões do Grupo Técnico da CPLP e nas informações recolhidas, após consultas aos Estados 

Membros, foram identifi cados sete eixos estratégicos para a defi nição tanto de projetos priori-

tários como de metas a serem atingidas pelo PECS, listados a seguir:

1) Formação e Desenvolvimento da Força de Trabalho em Saúde;

2) Informação e Comunicação em Saúde;

3) Investigação em Saúde;

4) Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde;

5) Vigilância Epidemiológica e Monitorização da Situação de Saúde;

6) Emergências e Desastres Naturais;
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7) Promoção e Proteção da Saúde.

A partir desses eixos estratégicos foram defi nidos cinco projetos prioritários para a cooperação 

no âmbito da Comunidade: 

• Criação do Portal CPLP/Saúde;

• Estruturação da Rede de Escolas Técnicas de Saúde;

• Formação Médica Especializada nos Países de Língua Portuguesa;

• Estruturação da Rede de Escolas Nacionais de Saúde Pública;

• Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos.

O Ministério da Saúde, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, teve papel particu-

lar na elaboração, aprovação e criação do GTS – CPLP. A participação ativa do Brasil 

em ambas iniciativas demonstra a importância dada pelo País para a cooperação para o 

desenvolvimento e para a concertação político-diplomática, com vista ao reforço da posi-

ção da CPLP no quadro das organizações regionais e multilaterais em que estão inseridos 

os seus Estados Membros, designadamente através da promoção de iniciativas em prol da 

cooperação Norte – Sul e Sul – Sul.

Cada país membro foi instado a envidar esforços junto às instituições fi nanciadoras e agên-

cias de cooperação para conseguirem recursos para fazer frente aos investimentos previstos no 

PECS. O Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD) e Agência de Cooperação Alemã (GTZ) 

estreitaram a colaboração efetiva com o PECS – CPLP. Por outro lado, os países acordaram 

realizar uma reunião específi ca com possíveis doadores no sentido de buscar novos parceiros 

para a iniciativa.

Nesse sentido, realizou-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Portugal, a Mesa-Redonda 

de Parceiros de Desenvolvimento da CPLP. Esta iniciativa reuniu em torno de 150 participan-

tes representantes de organismos internacionais e regionais, agências bilaterais de desenvol-

vimento, fundações, organizações profi ssionais, empresas, organizações não governamentais, 

observadores consultivos da CPLP e outros representantes da sociedade civil.

Dentre o conjunto de intervenções proferidas nessa reunião, ressaltam as seguintes conclusões 

genéricas:

1. Reconhecimento unânime da estratégia e modalidades de implementação do PECS – CPLP;

2. Associação plena dos interesses dos parceiros de desenvolvimento com os eixos 

prioritários do PECS;
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3. Reconhecimento da necessidade dos Estados Membros da CPLP se articularem com os 

parceiros de desenvolvimento residentes nos respectivos países para mobilização de re-

cursos, bem como na busca de sinergias com compromissos assumidos e mecanismos já 

existentes em plataformas extra-CPLP, por exemplo na ligação às organizações do Siste-

ma das Nações Unidas, Banco Mundial, Comissão Europeia, Bancos Regionais de Desen-

volvimento e Agências Bilaterais de Desenvolvimento;

4. Exploração do potencial do mundo empresarial, das ONG e ONGD e de outras organiza-

ções da Sociedade Civil para constituição de parcerias mutuamente vantajosas e propicia-

doras de processos de desenvolvimento humano sustentáveis;

5. Os participantes, no seu conjunto, comprometem-se, no quadro das suas atividades e 

programas, a procurar mecanismos de complementaridade que possibilitem o seu envol-

vimento enquanto parceiros ativos na implementação do PECS .

Com relação aos avanços e do PEC durante o ano de 2009 e ao planejamento para o ano de 

2010 destacam-se:

1. Criação do Portal CPLP – Saúde: foram desenvolvidos contatos muito promissores com 

dois parceiros em Portugal que poderão vir a fi nanciar este projeto permitindo o seu 

arranque ainda durante o primeiro trimestre de 2010. Não obstante, no quadro do Portal 

da CPLP, continua a ser dinamizada uma plataforma saúde onde todos os progressos do 

nosso PECS – CPLP são registrados. O site é o seguinte: http://www.cplp.org/id-975.aspx;

2. Estruturação da Rede de Escolas Técnicas de Saúde da CPLP: realizou-se em dezembro 

de 2009, entre os dias 9 e 11, no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, da Fiocruz, que tem sob a sua responsabilidade a coordenação e estruturação 

da Rede de Escolas Técnicas de Saúde da CPLP, a 1ª Reunião da Rede de Escolas Técnicas 

de Saúde da CPLP; 

3. Centro de Formação Médica Especializada nos Países de Língua Portuguesa: para dina-

mização do Centro foi criada uma Comissão Instaladora composta por representantes do 

Ministério da Saúde de Cabo Verde, por representantes da Comunidade Médica de Lín-

gua Portuguesa (CMLP), por representantes do IHMT de Portugal, por representantes do 

IILP e coordenada pelo SECPLP. Os primeiros cursos serão desenvolvidos nas áreas de 

(a) saúde materna, infantil e juvenil, (b) infectologia e (c) saúde pública;

4. Estruturação da Rede de Escolas Nacionais de Saúde Pública da CPLP: serão desenvolvi-

dos em breve contatos entre as direções das Escolas Brasileira e Angolana para programar 

uma primeira reunião das Escolas Nacionais de Saúde Pública da CPLP (ENSP/CPLP) 

em Angola, em março de 2010;
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5. Centros Técnicos de Instalação e Manutenção de Equipamentos: foi realizada pelo IHMT 

uma missão à Guiné Bissau, em novembro último, que permitiu enquadrar as modalida-

des de estruturação do referido centro naquele país. Muito em breve, serão desenvolvidas 

idênticas missões noutros EM pelo IHMT que culminarão na identifi cação das condições 

logísticas tendo em mente a instalação dos centros em apreço;

6. Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública da CPLP: Johanesburgo, no início de no-

vembro, no quadro da reunião da IANPHI, foi combinada a realização da primeira reu-

nião dos INSP/CPLP, em Maputo, entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2010;

7. Rede de Investigação e Desenvolvimento em Saúde da CPLP Malária: em setembro de 

2009, realizou-se em Luanda, nos dias 28 e 29, um encontro técnico no âmbito da rede 

que permitiu debater a situação da Malária em Angola, Brasil e S. Tomé e Príncipe, par-

tilha de experiências, entre os participantes e a formulação de recomendações, para os 

próximos três anos em termos de coordenação e seleção de áreas temáticas, levando em 

consideração a pesquisa e a sua integração em programas de saúde. Foi ainda discutida 

a integração das atividades de pesquisa e capacitação dos serviços, que diferem em cada 

EM. “Em 2010, será realizado um curso sobre técnicas parasitológicas e moleculares apli-

cadas ao diagnóstico e monitorização da resistência aos fármacos”;

8. Rede VIH-SIDA: está em preparação o III Congresso da CPLP sobre VIH/SIDA e Infec-

ções de Transmissão Sexual, que se realizará em Lisboa, em março de 2010.

1.5.3 Rede Sul-Americana de Cooperação Técnica em Saúde  (Redessul)

A Rede Sul-Americana de Assessorias Internacionais e de Cooperação Internacional em Saúde  

–  Redessul – Oris foi criada em novembro de 2009. A proposta foi discutida durante a “Reu-

nião Regional de Alto Nível de Cooperação Internacional em Saúde”, realizada em Cuzco, Peru, 

nos dias 11 e 12 de novembro de 2009.

No dia 24 daquele mesmo mês, por ocasião da Reunião do Conselho de Saúde da Unasul, 

realizada em Guayaquil – Equador, a Rede foi reconhecida pelos Ministros de Saúde da região, 

por intermédio da Resolução nº 10/2009, como meio para o fortalecimento institucional dos 

Ministérios da Saúde da Unasul, e no sentido de intensifi car a cooperação intrarregional.

O Brasil teve um papel fundamental para a criação da Rede, tanto na idealização da Reunião 

de Cuzco, em articulação com o governo peruano, como na formulação de propostas para o 

plano de trabalho. Na Reunião de Cuzco decidiu-se que, no primeiro ano de funcionamento da 

Redessul – Oris o Peru estará na coordenação e o Brasil na coordenação adjunta, sendo que a 

partir de 2011 o Brasil assume a coordenação, fi cando o Chile na coordenação adjunta.
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Considerando, os resultados alcançados nas reuniões de Cuzco e de Guayaquil, e com vistas 

dar seguimento imediato aos entendimentos acordados entre os países participantes, a Re-

dessul – Oris realizou uma reunião por videoconferência, no dia 23 de dezembro de 2009, e 

defi niu como temas prioritários para o primeiro ano de funcionamento:

• Realização de um diagnóstico de necessidades e possibilidades de cooperação intrarregional; 

• Identifi cação de parcerias e fontes de fi nanciamento para programas, projetos e atividades 

desenvolvidas no âmbito da Rede;  

• Estabelecimento do regulamento de funcionamento da Rede;

• Fortalecimento da capacidade institucional da Rede, por meio do desenvolvimento de 

processos de capacitação continuada; e

• Divulgação das ações e projetos no âmbito dos países e da própria Rede, por meio da 

gestão da informação e da implementação de uma página WEB específi ca, vinculada à 

página da Unasul – Saúde.

1.5.4 Comunicação: Boletim Cooperação Saúde

Com vistas a dar publicidade às ações e projetos de cooperação internacional em curso no 

Ministério da Saúde e possibilitar maior divulgação e transparência à população, a Assessoria 

Internacional lançou, em 2009, o boletim Cooperação Saúde. 

O boletim é um instrumento de comunicação que busca compartilhar, com os distintos parcei-

ros, as ações desenvolvidas em saúde em nível internacional realizadas com as áreas técnicas do 

Ministério da Saúde, as unidades vinculadas e as instituições e organismos internacionais que 

atuam, direta ou indiretamente, nesta cooperação internacional. 

Em 2009, o boletim Cooperação Saúde teve uma tiragem inicial de 4.000 exemplares e foi 

editado em três idiomas: português, espanhol e inglês. O boletim foi fi nanciado com recur-

sos do TC58/Opas e contou, em sua primeira edição, com apoio para impressão da Agência 

Brasileira de Cooperação. Sua distribuição foi feita tanto em meio digital como em material 

impresso junto às embaixadas brasileiras no exterior, embaixadas estrangeiras acreditadas no 

Brasil, organismos internacionais com representação no Brasil, além do envio direto a países 

com os quais o Brasil mantém projetos ou ações de cooperação, incluindo as contrapartes da 

Redessul – Oris e do Unasul.
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Considera-se que esta iniciativa foi muito frutífera na divulgação e maior aproximação da As-

sessoria Internacional com seus parceiros, tanto ministeriais como de outros órgãos. Devido a 

seu sucesso, está prevista a edição de outros três números para o ano de 2010.

1.5.5  Sistema de Acompanhamento de Projetos e Atividades de Cooperação  –  Siscoop

A Divisão de Projetos implantou, em 2009, o Sistema de Acompanhamento de Projetos e Ati-

vidades de Cooperação Internacional. Por meio desse sistema foi possível sistematizar as infor-

mações disponíveis na Assessoria Internacional acerca de projetos e iniciativas de cooperação 

internacional, permitindo uma resposta mais ágil e efi ciente, bem como uma melhor coorde-

nação de todos os processos em curso nos países cooperados com as distintas áreas e unidades 

vinculadas do Ministério da Saúde.

Está previsto para 2010 o aperfeiçoamento desse processo por meio da estruturação de um sis-

tema disponível on line que contemple: pontos focais envolvidos nos projetos, valores estimados 

do projeto, dados do país, população a ser benefi ciada, atividades já desenvolvidas e atividades 

a serem desenvolvidas etc. Esse novo sistema possibilitará uma maior agilidade nos processos, 

acuidade nas informações, racionalização de recursos públicos em benefício da agilidade da 

informação relativa à cooperação.

1.5.6 Fortalecimento das ações de assistência humanitária

No que concerne à assistência humanitária em saúde, no ano de 2009, foram tomadas algumas 

providências para solucionar questões jurídicas e administrativas no sentido de viabilizar maior 

rapidez no fl uxo da tramitação e fortalecimento das ações de Assistência Humanitária.

Para tanto, a Divisão de Projetos articulou e buscou junto à Consultoria Jurídica do Ministério 

da Saúde soluções conjuntas, que pudessem regulamentar as doações de insumos de saúde a 

outros países, tendo em vista a inexistência de leis que embasem as doações internacionais. 

Nesse sentido, em setembro de 2009, a solução encontrada e aprovada tanto pela Consultoria 

Jurídica quanto pela Assessoria Internacional foi a defi nição de um novo fl uxo das demandas 

em assistência humanitária, no qual o Ministério das Relações Exteriores deve enviar ao Mi-

nistério da Saúde um Aviso versando sobre a importância da Assistência Humanitária para a 

política externa e expondo resoluções e declarações internacionais, em que o governo brasileiro 

se comprometa a apoiar países em situações calamitosas. É imprescindível que as demandas 

cheguem ao Ministério da Saúde via Ministério das Relações Exteriores.
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Essa providência também foi tomada para aprimorar os fl uxos das doações de antirretrovirais 

no âmbito do Acordo Laços Sul – Sul  –  um importante e estratégico Programa que atende a 

sete países com o abastecimento desses medicamentos visando dar continuidade ao tratamento 

de sua população soropositiva.

Para obter agilidade nos trâmites e visando a um maior respaldo jurídico, foi acordado que as 

áreas técnicas responsáveis pelos insumos solicitados preencheriam um formulário, assinado 

por seu secretário, declarando haver estoque sufi ciente para realizar a doação sem afetar o 

abastecimento nacional e a política pública de saúde brasileira. Assim, com o Aviso Ministerial 

e o formulário de declaração de disponibilidade de insumos, anexados ao processo de doação 

internacional, a Consultoria Jurídica terá respaldo para emitir pareceres favoráveis às ações de 

assistência humanitária. Essa solução consensuada veio permitir maior agilidade na resposta 

de doação de medicamentos e insumos estratégicos de saúde, em situações emergenciais de 

calamidades e eventos adversos.

Doações realizadas em assistência humanitária: em janeiro de 2009, em função do confl ito 

entre os Estados de Israel e Palestina, o Ministério da Saúde realizou a doação à Palestina de 

Fator 9 (Hemoderivados) 20.000 UIs em frascos de 500 UI e 10.000 envelopes de sais para rei-

dratação oral. A carga foi transportada pela Força Aérea Brasileira.

Em março daquele ano, a Bolívia sofreu com uma grande epidemia de dengue. O Ministério da 

Saúde do Brasil forneceu apoio no combate à epidemia por meio da doação de 10 mil kg de Teme-

fós, 300 litros de AquaK’Othrine, e 36 velas de andiroba. Essa ação converteu-se, posteriormente, 

em um projeto de capacitação do processo de produção da vela de andiroba, que é um difusor 

repelente contra o mosquito da dengue. O projeto encontra-se em fase de assinatura.

No fi nal do mês de março, o Ministério da Saúde fi nalizou a doação de medicamentos antirre-

trovirais ao governo do Peru. Nessa oportunidade foram enviados àquele país 380 mil compri-

midos de Zidovudina 300mg +  Lamivudina 150mg.

Por razões de baixas nos estoque de vacinas Dupla Virais do Ministério da Saúde da Argentina, 

foi solicitada ao Ministério da Saúde do Brasil a doação de 2 milhões de doses desse insumo. 

As vacinas foram enviadas à Argentina em agosto de 2009.

Conforme a colaboração brasileira já existente no apoio ao combate à raiva no Haiti, foi solici-

tada ao Ministério da Saúde do Brasil a doação de 500 mil doses de vacinas antirrábicas canina, 

10 mil doses de vacinas para uso humano. A carga foi entregue em setembro de 2009.
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Em dezembro daquele ano, já com a situação jurídica resolvida através do acordo entre a As-

sessoria Internacional e a Consultoria Jurídica de se obter respaldo para as doações através do 

Aviso fi rmado pelo Ministro das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde apoiou no controle 

da epidemia de dengue que afetou Cabo Verde por meio da doação de 4 toneladas de Temefós, 

300 litros de Deltametrina, 1.053 kits para diagnóstico rápido de dengue, além de material in-

formativo sobre a doença.

Em 2010, a prioridade será dar continuidade ao processo de fortalecimento das ações de Assis-

tência Humanitária Internacional retomando as atividades do Grupo Ministerial com intuito 

de dar agilidade aos processos de doação, bem como promover as capacitações ligadas ao tema 

a serem oferecidas aos representantes das áreas técnicas do Ministério da Saúde interessadas 

ou envolvidas com o tema.

1.5.7 Fortalecimento das ações em fronteiras

A Divisão de Projetos vem trabalhando de forma articulada com a Divisão de Integração Re-

gional no sentido de dar maior organicidade às ações nas regiões fronteiriças do Brasil, bem 

como fortalecer a atuação brasileira nessas áreas. Informações sobre essa atuação estão dispo-

níveis no capítulo desse Relatório que trata da Coordenação Nacional da Saúde no Mercosul e 

Integração Regional.

1.5.8 Observações adicionais sobre as iniciativas estratégicas

Ainda no que se refere às iniciativas estratégicas da DPROJ/AISA, é importante ressaltar que 

durante a sessão de abertura da I Reunião Ampliada do Grupo Temático de Cooperação In-

ternacional em Saúde, cujo tema principal foi “A Cooperação Triangular em Saúde”, realizada 

em outubro de 2009, o Excelentíssimo Senhor José Gomes Temporão  –  Ministro de Estado da 

Saúde, fez o lançamento do Boletim Cooperação em Saúde elaborado pela AISA e ressaltou os 

objetivos do Encontro no sentido de estreitar os laços, fortalecer as parcerias e a coordenação 

das distintas iniciativas e esforços no âmbito da cooperação técnica internacional desenvolvi-

dos pelo Ministério da Saúde.

No âmbito da cooperação técnica, ressaltou, igualmente, os avanços alcançados nesses 20 anos 

de construção do SUS e a obrigação de compartilharmos experiências exitosas com os países 

irmãos. Assinalou os acordos internacionais em saúde, assinados com mais de 40 países, em 

que o Ministério da Saúde e suas Unidades vinculadas fi guram como executores da cooperação.
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A respeito, salientou que a Unasul Saúde e o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da Co-

munidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), ambos fortemente apoiados pelo Brasil, são 

exemplos que demonstram que a cooperação em saúde tem contribuído de forma efetiva para 

os esforços de integração tanto na América Latina como entre os países de língua portuguesa.

Expressou seu contentamento ao constatar que cerca de 40% das iniciativas de cooperação 

técnica prestadas pelo Brasil referem-se à área de saúde e, também, sua esperança de que, com 

criatividade e apoio dos organismos internacionais e agências de cooperação presentes no 

evento poderemos fazer mais.

Ressaltou, ainda, que o Grupo Temático de Cooperação em Saúde proporcionará uma opor-

tunidade única para se conhecer melhor as ações internacionais que vêm sendo desenvolvidas 

pelo Ministério da Saúde e pelos distintos parceiros, com vistas à elaboração de estratégias 

conjuntas para que as ações em terceiros países tenham o impacto e o resultado esperados.

Destacou que o tema escolhido da reunião, “cooperação triangular”, tem sido objeto de discus-

são e refl exão tanto no plano interno como na esfera dos organismos e agências internacionais 

de cooperação. Destacou, igualmente, que as parcerias devem estar de acordo com as priori-

dades estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que por sua vez, estão em consonância com a 

política externa brasileira e com as diretrizes da Agência Brasileira de Cooperação, órgão coor-

denador da cooperação técnica internacional no País. Por fi m, ressaltou o papel da cooperação 

como um processo de aprendizado mútuo, onde todos têm a ganhar e reiterou seu apoio para 

o êxito desta iniciativa.

O Dr. Diego Victoria  –  representante da Organização Pan-Americana da Saúde  –  Opas, co-

mentou sobre as difi culdades de recursos e de infraestrutura dos países em desenvolvimento 

e enfatizou o papel e a relevância da cooperação técnica internacional para o fortalecimento 

institucional desses países. Nesse sentido, destacou a importância da participação dos Organis-

mos Internacionais e das Agências de cooperação para a cooperação triangular.

Ainda na Sessão de Abertura daquele evento, o Ministro Marco Farani, como representante do 

Subsecretário-Geral de Cooperação e de Promoção Comercial do MRE e, Diretor da Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), assinalou sobre a importância da coordenação da cooperação 

técnica na área de saúde que vem sendo feita pela AISA/MS e, da mesma forma que o Repre-

sentante da Opas, enfatizou, igualmente, a importância  da participação dos Organismos Inter-

nacionais e das Agências Bilaterais de Cooperação, inclusive no apoio a formação de políticas 

públicas, destacando a necessidade de se privilegiar políticas públicas brasileiras.
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1.6 PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

No que concerne aos projetos e atividades de cooperação técnica em Saúde, estão em curso 

137 projetos de cooperação na Divisão de Projetos da Assessoria Internacional do Ministério 

da Saúde. Concentrados principalmente, segundo região geográfi ca, nos continentes Africano 

e Americano.

1.6.1 Projetos de cooperação na América Latina e Caribe (ALC) por áreas de saúde 

O alto envolvimento de certas áreas técnicas do Ministério da Saúde em projetos de cooperação 

tem duplo signifi cado. Isto pode ser um sinalizador da efi ciência da cooperação prestada com 

destaque para o mérito da equipe técnica envolvida. Além disso, este fato pode ser um alerta 

aos gestores de políticas de saúde na América Latina e Caribe, sobretudo no âmbito da atuação 

da Opas, sobre os temas prioritários na área de saúde, tanto baseado na realidade local, quanto 

nas políticas de governo dos países do continente.

 

Gráfi co 1  –  Projetos de cooperação por Área de Saúde. 

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Importante mencionar que há projetos em outras áreas da saúde (febre amarela, doença de 

Chagas, malária, hantavirose, saúde mental etc.) que não foram representados neste gráfi co, 

por terem sido demandas pontuais.

Banco de Leite Humano

DST/HIV/Aids
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Vigilância Ambiental

Sistemas de Informação
em saúde

Projetos de cooperação por área da saúde
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1.6.2 Instituições vinculadas e secretarias do ministério envolvidas nos projetos de 

cooperação com a América Latina e Caribe

A participação das secretarias de Atenção à Saúde (SAS); de Vigilância em Saúde (SVS) e Secre-

taria-Executiva (SE), aqui representada pelo Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), e das instituições vinculadas, principalmente, Anvisa; Fiocruz e Funasa, 

nos projetos de cooperação com países americanos, está listada a seguir .

Gráfi co 2  –  Projetos de Cooperação com Países Americanos.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

A SAS e a SVS são grandes parceiras desta Assessoria, atendem sempre que possível às deman-

das por cooperação, provenientes dos países da ALC. Entretanto, deve-se reparar que enquanto 

a SVS é mais presente na América do Sul do que na América Central, a SAS é mais presente 

na América Central e no Caribe do que na América do Sul. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que há forte interesse do Brasil em cooperar com os países vizinhos e fronteiriços, no que 

concerne à vigilância epidemiológica.  

Percebe-se também, as diversas demandas por cooperação na área de vigilância sanitária. Além 

disso, um novo parceiro que se envolve nos projetos de cooperação americanos é o DATASUS, 

conjuntamente com a SVS, nas áreas de sistemas de informações em saúde, cuja presença é 

mais expressiva na América Central e no Caribe.
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Gráfi co 3  –  Projetos de Cooperação Datasus.

Fonte: (AISA, MS, 2009)
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1.6.3 A cooperação por região geográfi ca 

América Latina e Caribe
A América do Sul possui alta prioridade na pauta de cooperação técnica da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC), o que pode ser evidenciado nos 46 projetos de saúde listados, separados 

por área geográfi ca no Continente Americano.

 

Gráfi co 4  –  Número de Projetos por Área Geográfi ca

Fonte: (AISA, MS, 2009)

A situação dos projetos listados na América
Quanto à situação dos projetos em curso na ALC, a tabela a seguir aponta o status em que se 

encontra o projeto  –  em negociação, em execução, em análise ou concluído.  Para mais deta-

lhes ver Anexo I  –  Situação dos projetos de Cooperação Técnica na América do Sul, América 

Central e Caribe.

 

Gráfi co 5  –  Situação de Projetos na América do Sul, América Central e Caribe.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Número de projetos por área geográfi ca
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A situação dos projetos de acordo com as regiões geográfi cas na ALC é destacada a seguir. 

 

Gráfi co 6  –  Situações de Projetos por Área Geográgicas.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

O Caribe possui uma maior porcentagem de projetos em execução comparado à América Cen-

tral.  A América do Sul ocupa a primeira posição, inclusive devido ao número expressivo das 

parcerias de cooperação.

 

Gráfi co 7  –  Projetos em Execução/Total de Projetos

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Número de projetos por país no continente americano 
A análise das iniciativas de cooperação por país e por projetos listados denota não so-

mente a prioridade que o país em análise possui para a política externa do Brasil, como 

também o interesse do país-parceiro em estabelecer cooperação técnica em saúde com 

os brasileiros solicitantes.

Projetos em execução/Total de projetos

América do Sul

América Central

Caribe

Caribe

América Central

América do Sul
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A seguir, estão listados os números de projeto por país em cada uma das regiões delineadas, 

ressaltando também alguns pontos específi cos para ajudar o leitor em uma melhor interpreta-

ção dos dados fornecidos.
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Gráfi co 8  –  América do Sul

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Na América do Sul, a Argentina e o Equador ocupam lugar de destaque com sete projetos 

listados, enquanto que países como o Chile e a Colômbia quase não desenvolvem ações de 

cooperação com o Brasil na área de saúde. 

A pauta de cooperação com a Venezuela, apesar de ser relativamente expressiva, encontra-se 

classifi cada como “em análise”, tendo em vista que as propostas de cooperação estão paradas 

junto à contraparte desde 2007.  

Quanto à cooperação com o Peru em saúde, há que se mencionar o Subgrupo de Trabalho de 

Saúde Fronteiriça, criado no âmbito da IV Reunião do Grupo de Trabalho Binacional Brasil – 

Peru sobre cooperação amazônica e desenvolvimento fronteiriço, em abril de 2008. 

 

Gráfi co 9  –  América Central

Fonte: (AISA, MS, 2009)

América CentralAmérica Central
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Na América Central, a Costa Rica se destaca como maior parceiro, sendo três projetos em 

negociação, dois concluídos, um em execução e dois em análise para se avaliar o interesse em 

dar continuidade. Além disso, deve-se mencionar que o México, apesar de ter apenas quatro 

projetos listados, é um grande parceiro do Brasil e, até pouco tempo atrás, havia mais de duas 

dezenas de projetos listados na pauta de cooperação técnica em saúde entre os dois países. 

Contudo, em reunião entre os representantes dos dois Ministérios da Saúde, decidiu-se por 

limpar a pauta para aquelas propostas que estavam paradas ou cujo interesse de ambos os paí-

ses não chegou a ser elaborado em um projeto.

A cooperação com o Panamá deve ser avaliada como de grande expressividade, a despeito 

da sua comparação com outros países por número de projetos listados, uma vez que deste 

total de cinco projetos, quatro estão em execução e um está em fase de elaboração. El Sal-

vador (6) e Honduras (6) são países com expressivo número de projetos listados na Amé-

rica Central, mas muitos desses projetos estão com status “em análise”  –  cinco projetos e 

três projetos, respectivamente.

A Guatemala e Belize fi guram, na pauta de cooperação em saúde, com projetos de bancos de 

leite humano, que obtém grande projeção na região, sobretudo por pressupor a integração à 

rede latino-americana de BLH, como se verá mais adiante.
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Gráfi co 10  –  Caribe

Fonte: (AISA, MS, 2009)

A região do mar do Caribe ainda é muito pouco presente para a cooperação técnica em saú-

de brasileira. Destaca-se, apenas, Cuba e Haiti por serem países considerados como parceiros 

estratégicos pela política externa brasileira. Cuba, como Estado socialista, possui fortes ini-

ciativas de políticas públicas em saúde, inclusive com foco na atenção primária, equiparado 

à política de saúde brasileira. Haiti, em contraponto, fi gura como prioridade para as relações 

internacionais do Brasil pelo lamentável estado em que se encontra o sistema de saúde do país 

e pela presença do exército brasileiro que, desde 2004, chefi a a Missão das Nações Unidas para 

a estabilização do Haiti (MINUSTAH).

CaribeCaribe
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Em 2009, cabe apontar o início do desenvolvimento de parcerias de cooperação mais signifi cati-

vas com os países insulares dessa região. A ilha de Granada possui duas atividades isoladas 

para o intercâmbio de experiências na área de saúde com o Brasil. Além disso, os países 

membros da Comunidade do Caribe (Caricom) que reúne 14 países membros e cinco paí-

ses associados deverão iniciar na temática de anemia falciforme um diálogo de cooperação 

em saúde com o Brasil, o que poderá eventualmente aproximar estes países em diferentes 

projetos com outras áreas deste Ministério. Realizar-se-á, para tanto, curso sobre a anemia 

falciforme para 30 técnicos de países da Caricom por meio de uma atividade isolada pontual 

em 2010.

Relação de projetos de cooperação em saúde por país na América do Sul 

ARGENTINA
• Apoio Técnico à Implantação de Bancos de Leite Humano na Argentina;

• Fortalecimento do Programa de Controle de Dengue;

• Desenvolvimento da Capacidade para a Administração Nacional de Laboratórios e Insti-

tutos de Saúde (ANLIS) nas áreas de Ciências Biológicas e de Saúde;

• Iniciativa de Construção de uma fábrica binacional Brasil – Argentina de Biofarmacologia;

• Transferência de Tecnologia da Vacina contra Febre Amarela;

• Projeto de Cooperação-Técnica Horizontal (TCC) Brasil – Argentina junto a Opas para 

o desenvolvimento e implantação de Programas de Avaliação Externa de Qualidade em 

Bacteriologia na rede dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública do Brasil;

• Projeto de Cooperação Técnica Horizontal entre Países (TCC) Brasil – Argentina para o 

Estudo da Diversidade Genética dos Protozoários Entéricos Emergentes e Reemergentes 

com Aplicação à Vigilância Epidemiológica.

BOLÍVIA
• Fortalecimento da Capacidade Institucional do Ministério da Saúde e Esportes da Bolívia 

em Sistemas de Vigilância em Saúde Ambiental;

• Fortalecimento da Atenção Integral e Vigilância Epidemiológica em DST/HIV/aids;

• Apoio à implantação do Banco de Leite Materno;

• Capacitação de Funcionários do Instituto Nacional de Laboratórios de Salud (INLASA) 

da Bolívia sobre o processo de produção de velas de andiroba.
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CHILE

• Implementação para o setor de saúde do sistema globalmente harmonizado de classifi ca-

ção e etiquetagem de produtos químicos (GHS);

• Projeto de Cooperação – Técnica Horizontal (TCC) Brasil – Chile para Cooperação Téc-

nica na área de Saúde Ambiental relacionada à qualidade do ar.

COLÔMBIA

• Apoio Técnico para a Implementação de Banco de Leite Humano na Colômbia;

• Fortalecimento no Diagnóstico Molecular e Tipifi cação de Espécies de Leishmania, seu 

Georreferenciamento e Análise Espacial.

EQUADOR

• Implementação do Banco de Leite Humano Isidro Ayora;

• Fortalecimento dos Modelos Nacionais de Promoção e Proteção à Saúde dos Povos Indí-

genas do Brasil e do Equador;

• Fortalecimento do Sistema de Vigilância Epidemiológica no Equador;

• Vigilância Ambiental no Equador;

• Apoio ao Fortalecimento da Administração e Gestão do Sistema de Saúde do Equador;

• Apoio ao Fortalecimento da Autoridade Sanitária no Equador;

• Apoio à Integração e à Articulação da Rede Única de Serviços no Equador.

PARAGUAI

• Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica, com ênfase no Combate à Dengue e na 

Implementação do Regulamento Sanitário Internacional;

• Apoio à Implantação e Implementação de Bancos de Leite Humano no Paraguai;

• Projeto de Cooperação Técnica entre Países (TCC) Brasil – Paraguai sobre Política Públi-

ca e Reforma da Atenção à Saúde Mental;
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• Projeto de Cooperação Técnica (TCC) Brasil – Paraguai de Identifi cação e Promoção de 

Iniciativas Bilaterais de Fortalecimento de Sistemas e Serviços de Saúde na Sub-região do 

Cone Sul entre o Ministério da Saúde do Brasil, do Paraguai e a ENSP/Fiocruz.

PERU
• Fortalecimento das Capacidades dos Sistemas de Saúde do Peru e do Brasil;

• Implementação e Adequação das Normas Técnicas da Estratégia Sanitária Nacional de 

Combate à DST/Aids;

• Fortalecimento da capacidade de resposta dos serviços de saúde perante uma pandemia 

de infl uenza;

• Apoio à Implementação de Banco de Leite Humano no Peru;

• Grupo de Trabalho Brasil – Peru sobre Cooperação Amazônica e Desenvolvimento 

Fronteiriço  –  subgrupo;

• Fortalecimento do Processo de Implementação da Vigilância Sanitária Internacional em 

Portos, Aeroportos e Fronteiras do Peru.

SURINAME
• Fortalecimento de ações de vigilância e prevenção da doença de Chagas no Suriname;

• Uso, Armazenamento e Distribuição de Materiais de DST/HIV/Aids;

• Treinamento Técnico em Pesquisa, Coleta, Preparação e Análise de Mercúrio em Amos-

tras Biológica e Ambientais;

• Prevenção da Transmissão de Sífi lis e HIV/Aids de Mãe para Filho;

• Fortalecimento da Resposta à Epidemia de HIV/Aids no Suriname.

URUGUAI
• Apoio Técnico para Implantação de Bancos de Leite Humano no Uruguai;

• Apoio ao Fortalecimento do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados do Uruguai;

• Fortalecimento das Políticas de Enfrentamento da Epidemia de DST/Aids no Uruguai;
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• Fortalecimento da Capacidade Institucional do Ministério da Saúde Pública do Uruguai 

em Sistemas de Vigilância em Saúde Ambiental;

• Atividade Isolada “Capacitação em Gestão de Desastres Naturais e Antropogênicos”.

VENEZUELA
• Desenvolvimento Institucional do Instituto de Altos Estudos de Saúde Pública Dr. 

Arnoldo Gabaldon;

• Apoio Técnico para Implantação/Implementação de Bancos de Leite Humano na 

Venezuela;

• Fortalecimento do Controle de Qualidade dos Produtos Farmacêuticos, Biológicos e 

Desinfetantes de uso sanitário;

• Capacitação do Recurso Humano do Serviço Autônomo da Controladoria Sanitária 

da República Bolivariana da Venezuela em vigilância e controle dos produtos de uso e 

consumo humano.

Projetos de cooperação em saúde por país na América Central

PANAMÁ
• Projeto de Cooperação Técnica para Instalação e Implantação do Banco de Leite Humano;

• Fortalecimento do Programa de Combate à Hantavirose;

• Fortalecimento do Programa de Controle da Dengue;

• Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde;

• Implementação pelo setor Saúde do Sistema Globalmente Harmonizado de Classifi cação 

e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).

COSTA RICA
• Atividade Isolada, Refl exão Crítica das Práticas Pedagógicas na Formação de Recursos 

Humanos para o setor Saúde (saúde indígena);

• Atividade Isolada para a construção de proposta metodológica e curricular para a 

formação de ATAPS, mediante uma refl exão crítica;

• Intercâmbio de Conhecimentos sobre os sistemas de saúde pública do Brasil e 

da Costa Rica;
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• Apoio à Instalação e Implantação de Bancos de Leite Humano;

• Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicada à Medicina Primária de Saúde de 

Zonas Remotas, Ilhadas e Marginais;

• Atividade Isolada Visita Técnica para Conhecimento dos Sistemas de Informação 

de Saúde;

• Vigilância da Saúde e Sistemas de Informação para a Vigilância;

• Incorporação de Terapias não convencionais e complementares nos serviços de saúde e de 

atendimento básico e desenvolvimento de estratégia de saúde mental de base comunitária.

NICARÁGUA

• Projeto de Bancos de Leite Humano;

• Atividade Isolada, Capacitação de Técnicos Nicaraguenses em organização e fun-

cionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e Avaliação da Estrutura Pública da 

Saúde da Nicarágua.

EL SALVADOR

• Intercâmbio de Conhecimento sobre os Sistemas de Saúde Pública do Brasil e de El 

Salvador;

• Estudos de Utilização de Medicamentos e Farmacoeconomia;

• Inovação do diagnóstico de leishmaniose por meio da implementação de técnicas 

sorológicas e moleculares;

• Capacitação de Recursos Humanos para Manutenção;

• Apoio técnico para Fortalecimento e Desenvolvimento do Sistema Nacional de Sangue e 

Hemoderivados de El Salvador;

• Implantação e Instalação de Banco de Leite Humano.

HONDURAS
• Cooperação Técnica para Instalação e Implantação de Bancos de Leite Humano;
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• Intercâmbio de Conhecimentos sobre os Sistemas de Saúde Pública de Brasil e Honduras;

• Atividade Isolada para conhecer o Sistema de Licitação do Brasil;

• Atividade Isolada para conhecer os Sistemas de Informação em Saúde;

• Cooperação Técnica no Combate à Malária;

• Apoio técnico para Fortalecimento e Desenvolvimento do Sistema Nacional de Sangue e 

Hemoderivados de Honduras.

GUATEMALA

• Apoio Técnico para a Implantação/Implementação de Bancos de Leite Humano 

na Guatemala.

BELIZE
• Apoio Técnico para Implementação de Banco de Leite Humano em Belize.

MÉXICO

• Apoio ao Processo de Implementação de Bancos de Leite no México;

• Fortalecimento da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com desastres e com 

populações expostas;

• Projeto de Cooperação Técnica (TCC) Brasil – México sobre Promoção da Saúde;

• Intercâmbio de Experiências, Conhecimentos entre Brasil e México sobre Práticas Inte-

grativas e Complementares e Competência Intercultural na Oferta de Serviços de Saúde.

Projetos de cooperação em saúde por país na Região do Caribe

CUBA
• Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba;

• Controle da Qualidade de Produtos de Risco submetidos à Vigilância Sanitária;

• Fortalecimento Institucional dos Laboratórios Nacionais de Vigilância Sanitária 

do Brasil e Cuba;
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• Fortalecimento Institucional do Cecmed e da Anvisa na Área de Vigilância Sanitária 

de Medicamentos;

• Apoio à implantação de Banco de Leite Humano (BLH) em Cuba;

• Atividade Isolada para melhoramento de biotério de produção de animais de laboratório 

(Cempalab e Cecal/Fiocruz);

• Fortalecimento Institucional do Cecmed e do Buro Regulatório de Cuba e da Anvisa 

do Brasil nas áreas de vigilância sanitária, incluindo vigilância pós-comercialização, 

em produtos para a saúde, kits diagnósticos, sangue, tecidos e células, medicamentos e 

insumos farmacêuticos;

• Projeto de Fortalecimento das Ofi cinas Internacionais dos Ministérios da Saúde.

REPÚBLICA DOMINICANA

• Cooperação Técnica para a Instalação e Implantação de Bancos de Leite Humano;

• Apoio ao Fortalecimento da Autoridade Sanitária dominicana nas áreas de registro de 

medicamentos, farmacovigilância e inspeções sanitárias;

• Projeto de Cooperação Técnica (TCC) Brasil – República Dominicana para Vigilância da 

Qualidade da Água.

HAITI

• Aprimoramento do Programa Haitiano de Imunizações (triangulação com o Canadá  –  CIDA);

• Projeto de Cooperação Técnica (TCC) Brasil – Haiti para o Fortalecimento das Ativida-

des de Controle da Raiva Humana Transmitida por cães no Haiti;

• Enfrentando à Violência Contra as Mulheres no Haiti (triangulação com a UNFPA e a OXFAM);

• Apoio à Implantação do Banco de Leite Humano no Haiti (triangulação com a França  –  AFD);

• Atividade Isolada em Intercâmbio de Experiências em Prevenção e Controle de Dengue.

GRANADA
• Atividade Isolada em Intercâmbio de Experiências em Sistemas de Informações de Saúde.
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CARICOM
• Atividade Isolada Brasil – Caricom sobre Intercâmbio de Experiência em Anemia Falci-

forme com os países – membro do Caricom.

Projetos de cooperação  –  África 
A Divisão de Projetos da Assessoria Internacional acompanhou 41 projetos entre o Brasil e os 

países africanos durante o ano de 2009.

Consoante à política externa Brasileira de priorização de cooperações com os países de língua 

portuguesa, destacam-se os projetos feitos com membros da CPLP, totalizando 26 projetos 

com países lusófonos, oito projetos com países africanos de língua francesa e sete de língua 

inglesa. Conforme projeção gráfi ca abaixo, os lusófonos recebem quase 65% da cooperação 

brasileira em saúde no Continente Africano.
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Gráfi co 11  –  Porcentagem de Projetos de Cooperação em Vigência, Segundo Países Africanos de 

Língua Portuguesa, Inglesa e Francesa.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

ÁFRICA LUSÓFONA 
Entre os países africanos de língua portuguesa que possuem maior número de projetos em 

andamento, destacam-se Moçambique (35%) e Angola (27%), apontando para a necessidade 

de ampliarmos a cooperação com outros países de baixo desenvolvimento relativo e com indi-

cadores de saúde preocupantes como Guiné Bissau (8%).
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Gráfi co 12  –  Distribuição dos Projetos entre os Países de Língua Portuguesa.

Fonte: (AISA, MS, 2009)



40

ÁFRICA ANGLÓFONA 
Entre os projetos de cooperação com a África anglófona, destacam-se aqueles em negociação 

com Gana, notadamente da área de doença falciforme, e os demais sendo uniformemente dis-

tribuídos, com um projeto em cada país cooperado.
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Gráfi co 13  –  Distribuição dos Projetos entre os Países Africanos de Língua Inglesa.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

É importante ressaltar que em 2009 foi realizada missão de prospecção em Gana e que os pro-

jetos em cooperação foram decorrentes do grande comprometimento e interesse por parte do 

governo local na elaboração dos projetos com a cooperação Brasileira.

ÁFRICA FRANCÓFONA 
Entre os projetos de cooperação com países de língua francesa, destacam-se dois novos proje-

tos em negociação com o Congo e dois com a Argélia.
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Gráfi co 14  –  Distribuição dos Projetos entre os Países  Africanos de Língua Francesa

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Situação de vigência dos projetos na África 
Quanto à situação dos 41 projetos com países africanos, sua maioria está em execução, com 

um número importante em negociação, aguardando ajustes e/ou assinatura. Foram conside-

rados projetos paralisados, aqueles que estão inativos (sem execução de atividades) por um 

período maior que 12 meses. A grande parte dos projetos em execução e negociação estão 

concentrados nos países de língua portuguesa. Já entre os francófonos, a maioria dos proje-

tos ainda está em negociação. Para mais detalhes ver Anexo II  –  Situação dos Projetos de 

Cooperação em Saúde na África.

Argélia

Benin

Burkina Fasso

Cameroun

Senegal

Congo



41

 

 

0

5

10

15

20

25

Execução Negociação Paralisado

Francófono

Anglófono

Lusófono

Gráfi co 15  –  Status dos Projetos de Cooperação com os Países do Continente Africano por Blocos de Idiomas.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Instituições vinculadas e secretarias do ministério envolvidas nos projetos de 
cooperação com a África 
Entre as instituições do Ministério da Saúde que participam da cooperação com o Continente 

Africano, destacam-se: A SVS com 40%, Fiocruz 20% e SAS com 18% são responsáveis pela a 

maior parte dos projetos.
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GRÁFICO 16  –   Instituições Vinculadas e Secretarias do Ministério Envolvidas nos Projetos de 

Cooperação com a África.

Fonte: (AISA, MS, 2009)

Projetos de cooperação técnica com países africanos

LUSÓFONOS

ANGOLA
• Formação de Docentes em Saúde Pública em Angola;

• Capacitação do Sistema de Saúde da República de Angola;



42

• Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária;

• Apoio Técnico para a Implantação e Desenvolvimento do Centro Militar de Higiene e 

Epidemiologia de Angola;

• Projeto Piloto em Doença Falciforme; 

• Projeto de triangulação com a Jica Capacitação de recursos humanos para o Hospital 

Josina Machel;

• Desenvolvimento de serviços de Atenção Primária.

CABO VERDE
• Programa de Cooperação Internacional em HIV/AIDS  –  Fase II (Laços Sul – Sul);

• Consolidação do Agente Regulador dos Setores Farmacêuticos e Alimentar Visando ao 

Fortalecimento de sua Capacidade Institucional;

• Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária em Cabo Verde;

• Apoio Técnico para Implantação de Banco de Leite Humano em Cabo Verde.

GUINÉ-BISSAU
• Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária na Guiné-Bissau;

• Programa de Cooperação Internacional em HIV/Aids  –  Fase II (Laços Sul – Sul);

MOÇAMBIQUE
• Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição;

• Mestrado em Ciências da Saúde;

• Fortalecimento do Órgão Regulador de Medicamentos de Moçambique como Agente Re-

gulador do Setor Farmacêutico;

• Capacitação em Produção de Medicamentos Antirretrovirais e Outros Medicamentos;

• Fortalecimento da resposta à epidemia de HIV e aids de Moçambique;

• Fortalecimento das Ações de Prevenção e Controle do Câncer;
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• Apoio ao Desenvolvimento de Política Nacional de Saúde Oral em Moçambique;

• Implantação de Projeto Piloto de Terapia Comunitária em Moçambique, como Recurso 

de Promoção da Saúde;

• Capacitação de Recursos Humanos.

SÃO TOMÉ
• Apoio as Ações de Prevenção e Controle HIV/Aids  (Laços Sul – Sul);

• Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária;

• Apoio ao Programa de Luta Contra a Tuberculose de São Tomé e Príncipe;

• Apoio para implantação dos Sistemas de Logística e Insumos Estratégicos e de Vigilância 

Epidemiológica da Tuberculose, HIV/Aids e Sífi lis.

ANGLÓFONOS

BOTSUANA
• Projeto Fortalecimento do Plano Nacional Estratégico para HIV/Aids  –  2003 – 2009.

GANA
• Projeto Fortalecimento das Ações de Combate ao HIV/Aids em Gana;

• Apoio à Estruturação do Sistema Nacional de Atenção Integral à Pessoa com doença 

falciforme da República de Gana;

• Estruturação de um Banco de Sangue e de uma clínica modelo de doença falciforme.

QUÊNIA
• Apoio ao Programa de DST/Aids.

ZÂMBIA
• Apoio a Estratégia do Programa de HIV/Aids.

TANZÂNIA
• Apoio ao Programa de DST/Aids.



44

FRANCÓFONOS

ARGÉLIA

• Implementação do Projeto Capacitação Técnica em Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos 

Pediátricos;

• Queimaduras.

BENIN
• Projeto Piloto em Doença Falciforme.

BURKINA FASSO
• Apoio ao Programa de Luta Contra Aids.

CAMEROUN
• Apoio ao Programa de Controle da Malária.

SENEGAL
• Projeto Piloto em Doença Falciforme.

CONGO
• Projeto Malária;

• Projeto HIV/Aids.

Fontes fi nanciadoras dos projetos de cooperação nos continentes 

americano e africano 

A quase totalidade dos projetos de cooperação técnica em saúde, com os países em desenvol-

vimento do Continente Americano e Africano, é proveniente de recursos da Agência Brasileira 

de Cooperação. 

Contudo, no Haiti, todos os projetos são triangulados. Nessa triangulação o Brasil entra com 

expertise e os países desenvolvidos, por intermédio das agências fi nanciadoras, com investi-

mentos fi nanceiros. Nesse país, quatro são os projetos listados: o primeiro é na área de imu-

nizações, cujo status está defi nido como concluído, e foi fi nanciado pelo Canadá (CIDA); o 

segundo é da área de violência contra mulheres e está sendo negociado com a UNFPA e a 
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OXFAM; o terceiro é da área de banco de leite humano e está sendo negociado com a França 

(AFD), e o último é por meio de um termo de cooperação com a Opas (TCC).

Entre os órgãos fi nanciadores da cooperação brasileira no Continente Africano. A ABC tam-

bém fi nancia o maior número de projetos de cooperação do Ministério da Saúde, com aporte 

de recursos em 33 projetos de um total de 41.
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CAPÍTULO 2

DIVISÃO DE ANÁLISE TÉCNICA 

A Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (AISA) vem se ocupando, por mais de uma 

década, dos chamados Temas Especializados. Esses temas englobam instrumentos, mecanis-

mos e iniciativas internacionais não exclusivos da Saúde ou de onde esta não é protagonista. A 

parte mais substantiva desse trabalho é o acompanhamento de negociações em curso em foros 

tão diversos como os de ambiente, drogas ou desarmamento. O interesse nesse enfoque de tra-

balho surgiu da constatação de que uma série de decisões e regras internacionais  –  que afetam 

as questões de saúde  –  não deveriam ser conduzidas sem o acompanhamento e a participação 

efetiva do Ministério da Saúde.

Em termos práticos, demandas internas de determinadas áreas técnicas do Ministério da Saúde 

e do Ministério das Relações Exteriores exigiram o aprofundamento do conhecimento sobre 

esses mecanismos e a busca de inserção nos processos de formulação das posições brasileiras. 

A AISA está permanentemente acompanhando tecnicamente o desenvolvimento de temas de 

interesse da saúde e submetendo às áreas técnicas correspondentes a oportunidade de par-

ticipação nas negociações. As áreas interessadas são parceiras permanentes e acompanham 

a assessoria durante o período negociador. Encerrado esse período, cada qual irá tomar as 

medidas no âmbito de sua competência para internalizar resultados e a parceria permanece no 

acompanhamento do tema. 

O elenco de temas especializados é dependente dos processos negociadores e do interesse que 

despertam para o campo da saúde. Os posicionamentos técnicos são determinados pelas áreas 

envolvidas conforme as diretrizes da política de saúde brasileira e as ações específi cas que cada 

setor desenvolve. Nenhum tema é explorado em profundidade sem haver interesse explícito 

das áreas técnicas do Ministério da Saúde. Ao longo do exercício dessas parcerias entre a AISA 

e as demais áreas técnicas do Ministério ocorre a troca e a incorporação de saberes que tanto 

habilitam a Assessoria a representar condignamente o Ministério da Saúde como favorecem o 

desempenho de instâncias técnicas no acompanhamento de mecanismos internacionais. 
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Os temas hoje trabalhados são condizentes com a estrutura técnica da Assessoria Internacional 

em Saúde do Ministério da Saúde e a capacidade dos parceiros internos em assumir as respon-

sabilidades pelos temas em questão. Excepcionalmente novos temas podem ser incorporados 

quando se identifi ca o interesse a ser trabalhado pelo Ministério da Saúde e se justifi que a 

construção de novas parcerias.

2.1 SAÚDE E AMBIENTE  

2.1.1 Grupo de trabalho para assuntos internacionais em saúde e ambiente (GTS&A) 

Em 21 de junho de 2001, foi criado o Grupo de Trabalho para Assuntos Internacionais em 

Saúde e Ambiente (Portaria nº 922) tendo como membros representantes a Fundação Nacio-

nal de Saúde  (Funasa), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (Anvisa), a Consultoria 

Jurídica  (CONJUR), a Fundação Oswaldo Cruz  (Fiocruz), a Secretaria de Vigilância em 

Saúde  (SVS), a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e a Assessoria para Assuntos Interna-

cionais de Saúde  (AISA). 

Com as mudanças na estrutura do Ministério, em 2003, o Grupo incorporou a recém cria-

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), Portaria nº 1.358, de 

21 de julho de 2003. Esse GT deve formular por consenso posições do Ministério da Saúde 

com relação aos assuntos internacionais relacionados aos binômios saúde e ambiente. O GT 

costumava se reunir inicialmente sob a coordenação da AISA, de acordo com os temas em 

negociação de interesse da saúde. Posteriormente passou a interagir por meio de rede eletrô-

nica, divulgando: convocações para reuniões, notícias e artigos referentes a assuntos de meio 

ambiente, saúde e outras demandas.

2.1.2 Convenção sobre diversidade biológica (CDB)  

Foi adotada em 1992, em Nairobi, e abriu para assinatura no Rio de Janeiro, em 5 de junho 

de 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento. Entrou em vigor no dia 29 de dezembro de 1993 e atualmente conta com a adesão 

de 192 países membros. 

Ao ratifi carem a Convenção, as Partes comprometeram-se, em termos gerais, a implementar 

medidas nacionais e internacionais com o propósito de alcançar três objetivos explícitos: a con-

servação da diversidade biológica; o uso sustentável de seus componentes; e a repartição justa 

e equitativa dos benefícios provenientes do uso dos recursos genéticos.

A CDB pode ser consultada por meio do endereço:

<http://www.onu-brasil.org.br/doc_cdb.php>
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O Ministério da Saúde acompanha diferentes temas de seu interesse no âmbito da Convenção 

e competência estando atualmente em discussão por meio do GTS&A.

A) Artigo 8 (j) sobre conhecimentos tradicionais

Esse artigo, no seu caput  estabelece que:

 “Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:...(j) 

Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter 

o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações 

indígenas, com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utili-

zação sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais ampla apli-

cação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, 

inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriun-

dos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.”

Representantes do Ministério da Saúde acompanharam a VI Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre o Artigo 8 (j) e Disposições Conexas da Convenção realizada em Montreal, Canadá, 

de 2 a 6 de novembro de 2009. Dentre os assuntos discutidos na reunião estavam: implica-

ções para o Regime Internacional sobre Acesso e Repartição de Benefícios e Elementos de 

um Código de Conduta Ética de Montreal, para garantir o respeito ao patrimônio cultural e 

intelectual das comunidades indígenas e locais, pertinentes à conservação e utilização sus-

tentável da diversidade biológica, que receberam maior atenção devido sua complexidade. O 

Grupo de Trabalho do Art. 8 (j) apresentará ao Grupo de Trabalho sobre Acesso e Repartição 

de Benefícios suas conclusões. 

O relatório do evento pode ser consultado por meio do endereço:

<http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-10/offi  cial/cop-10-02-en.pdf>

B) Regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios 

O acesso e repartição de benefícios é um dos pilares da CDB e o regime internacional tem 

como objetivo a distribuição justa e equitativa dos lucros obtidos com a exploração da biodi-

versidade e, quando for o caso,  do conhecimento tradicional de populações indígenas e locais .

Representantes do Ministério da Saúde participaram da VIII Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre Acesso e Repartições de Benefícios (GT – ABS 8) que foi realizada de 9 a 15 de novembro 

de 2009, em Montreal, Canadá. Antecedendo a reunião internacional, foram realizadas várias 
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reuniões preparatórias para serem levadas à Reunião de Peritos sobre Acesso e Repartição de 

Benefícios do Grupo de Países Megadiversos Afi ns (17 nações mais ricas em biodiversidade 

no mundo, quais sejam: África do Sul, Bolívia, Brasil, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, 

Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Peru, Quênia e Venezuela), 

realizada em Brasília, de 15 a 17 de setembro 2009, que teve como objetivo a coordenação de 

posições para a reunião citada acima. Os temas tratados na Reunião do GT – ABS 8 foram: 

natureza do Regime, conhecimentos tradicionais associados, capacitação, cumprimento e par-

ticipação justa e equitativa dos benefícios.

O relatório do evento pode ser consultado por meio do endereço:

<http://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-08/offi  cial/abswg-08-08-en.pdf>

C) Protocolo de cartagena sobre biossegurança 

O Protocolo é um mecanismo criado ao abrigo da CDB cujo objetivo é: 

“contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da 

transferência, da manipulação, e do uso seguro de organismos vivos modi-

fi cados (OVMs) resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efei-

tos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, 

levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando especifi ca-

mente os movimentos transfronteiriços.” 

O Protocolo pode ser consultado por meio do endereço:

<http://www2.mre.gov.br/dai/m_5705_2006.htm>

O Ministério da Saúde participou da negociação do Protocolo e das três reuniões negociadoras 

prévias à sua entrada em vigor em 2003, tendo o Brasil a ele aderido em novembro daquele ano.

Os principais pontos de interesse para a área de saúde têm sido:

C.1 Autoridade Nacional Competente  –  o Artigo 19 do Protocolo estabelece que:

“1. Cada Parte designará um ponto focal nacional que realizará, em seu 

nome, a ligação com o Secretariado. Cada Parte também designará uma 

ou mais autoridades nacionais competentes que serão os responsáveis pela 

realização das funções administrativas exigidas pelo presente Protocolo e 

que serão autorizadas a agir em seu nome em relação a essas funções. Uma 

parte poderá designar uma única entidade para preencher as funções tanto 

de ponto focal como de autoridade nacional competente”.
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Para atender a essa obrigação, a Casa Civil elaborou o Decreto nº 6.925, de 6 de agosto de 2009, 

incluindo o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como 

Autoridades Nacionais Competentes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. 

O decreto pode ser consultado por meio do endereço:

<ft p://ft p.saude.sp.gov.br/ft psessp/bibliote/informe_eletronico/2009/iels.ago.09/iels145/U_

DC-6925_060809.pdf>

Posteriormente, a Portaria nº 2.592, de 16 de outubro de 2009, instituiu, no âmbito do Grupo 

de Trabalho para Assuntos Internacionais em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, um 

Subgrupo encarregado da “internalização e implementação do Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança no que se refere ao setor Saúde, o qual é coordenado pela Assessoria de Assun-

tos Internacionais de Saúde.” Embora constasse da portaria que instituiu o subgrupo que o 

prazo era de 15 dias para indicação de representantes, a indicação tardia por algumas áreas das 

instituições membros, não permitiu que o subgrupo iniciasse suas atividades ainda em 2009.

A portaria pode ser consultada por meio do endereço:

<ft p://ft p.saude.sp.gov.br/ft psesp/bibliote/informe_eletronico/2009/iels.out.09/iels194/U_PT-

MS-GM-2592_161009.pdf>

C.2 Workshop Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança: Autoridades Nacionais Com-

petentes  –  Nos dias 25 e 26 de novembro de 2009, a AISA realizou um workshop na sede da 

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), com objetivo de intercambiar informações com as 

demais Autoridades Nacionais Competentes para uma atuação coordenada, e auxiliar na interna-

lização e entendimento do papel dos órgãos do Ministério da Saúde, dentro desse novo contexto 

organizacional, de modo a construir um esboço de atuação deste Ministério como Autoridade 

Nacional Competente. No início de janeiro de 2010, o Subgrupo deu início aos seus trabalhos.

C.3 Regime de Responsabilidade e Compensação (Artigo 27)  –  O artigo 27 do Protocolo 

estabelece que: 

“A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do 

presente Protocolo adotará, em sua primeira reunião, um processo em re-

lação à elaboração apropriada de normas e procedimentos internacionais, 

no campo da responsabilidade e compensação para danos que resultem dos 

movimentos transfronteiriços de OVMs, analisando e levando em devida 

consideração os processos em andamento no direito internacional sobre es-

sas matérias e procurará concluir esse processo num prazo de quatro anos.” 
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Durante a V Reunião do Grupo de Trabalho sobre Responsabilidade e Compensação, realizada 

em março de 2008, em Cartagena, na Colômbia, um pequeno grupo de Amigos dos Copresi-

dentes foi criado com o fi m de agilizar o processo negociador. Representantes do Ministério 

da Saúde participaram das Reuniões do Grupo de Amigos dos Copresidentes sobre Respon-

sabilidade e Compensação no contexto do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, até o 

encontro realizado entre os dias 23 e 27 de fevereiro de 2009, na Cidade do México.

O Grupo concordou em trabalhar em prol de um instrumento juridicamente vinculante, sob 

a forma de um protocolo complementar, enfocando uma abordagem administrativa, mas in-

cluindo uma disposição sobre responsabilidade civil com orientações não vinculantes, com o 

entendimento de que a decisão fi nal sobre esta matéria só será tomada na 5ª Conferência das 

Partes da Convenção servindo de Reunião das Partes do Protocolo (COP-MOP 5). Os Copre-

sidentes do Grupo dos Amigos distribuíram uma nota antes da reunião do México na qual sua 

proposta de redação para o objetivo se excluía menção à saúde humana. Embora a posição dos 

negociadores brasileiros fosse, em princípio, de aceitação do texto, os representantes da saúde 

insistiram em que pelo menos a linguagem do Protocolo relativo à saúde humana permaneces-

se incorporada, o que foi alcançado. 

O relatório do evento pode ser consultado por meio do endereço:

<http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bsgfl r-01/offi  cial/bsgfl r-01-04-en.pdf>

2.1.3 Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Técnica e Científi ca para 

Criação do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica (CFBBA) 

O CFBBA foi criado por um protocolo assinado por ocasião da visita ao Brasil do presidente 

francês Nicolas Sarcozy, ainda em 2008. Deve ser integrado por núcleos de pesquisa dos dois 

países (Brasil – França), articulados e estabelecidos de comum acordo entre as partes, utili-

zando a infraestrutura existente ou cooperando para o desenvolvimento de novas estruturas, 

de modo a executar projetos conjuntos de pesquisa científi co-tecnológica, de transferência de 

tecnologia, formação e capacitação de recursos humanos e atividades no campo da biodiversi-

dade nos termos da CDB.

A AISA recebeu do Ministério das Relações Exteriores (MRE), convocatória para reunião so-

bre esse tema apenas em 5 de março de 2009.  Desconhecendo o instrumento, já que o Minis-

tério da Saúde (MS) não fora convocado para participar das discussões sobre sua elaboração, 

a AISA solicitou cópia do instrumento e compareceu à reunião como medida exploratória 

para avaliar a real inserção deste Ministério em seus mecanismos. Na reunião, representantes 

do MRE esclareceram que dois instrumentos haviam sido assinados no dia 23 de dezembro 

de 2008, por ocasião da visita do presidente francês, entre os quais o protocolo em epígrafe. 
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Em fevereiro de 2009, fora realizada uma primeira reunião de coordenação sobre o protocolo 

tendo sido tomada decisão de incluir o MS no Conselho Binacional, um de seus mecanismos.

O CFBBA é um Centro sem estrutura física própria, que atuará de forma virtual, utilizando a 

infraestrutura de pesquisa em biodiversidade existente no Brasil (Estado do Amapá) e na Fran-

ça (Região da Guiana) e funcionará em três níveis de execução, sendo um deles representado 

pelo Conselho Binacional, encarregado das decisões políticas. O único evento realizado foi a I 

Reunião do Conselho Binacional do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, 

que ocorreu em Brasília, nos dias 2 e 3 de setembro de 2009.  Na ocasião foram apresentados os 

integrantes do Conselho Binacional e do Comitê Científi co, a estrutura brasileira de pesquisa, 

com foco na Amazônia e da estrutura francesa de pesquisa, também com foco na Amazônia. 

Os temas prioritários para o CFBBA eleitos pelo Conselho Nacional (lado brasileiro) foram:

1) conhecimento dos diferentes componentes da biodiversidade amazônica, de seus padrões 

e dos processos ecológicos e evolutivos em sua origem. Análise do funcionamento e da 

dinâmica da biodiversidade amazônica em diferentes escalas espaciais e temporais, visan-

do subsidiar estratégias de manejo para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

2) diversidade dos agentes patogênicos amazônicos, de seus vetores e de sua incidência nos 

ecossistemas amazônicos; 

3) evolução e modelização a longo prazo da biodiversidade amazônica e dos serviços ecos-

sistêmicos associados sob infl uência das mudanças globais; 

4) pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos e biomoléculas derivados da biodi-

versidade amazônica e sustentabilidade das cadeias produtivas associadas; 

5) identifi cação e caracterização dos serviços ambientais associados à biodiversidade amazô-

nica, com vistas a desenvolver estratégias e mecanismos de manejo, valoração e remune-

ração. O Ministério da Saúde participa por meio da AISA e da SCTIE.

2.1.4 Protocolo de cooperação para o desenvolvimento sustentável do bioma 

amazônico, tanto do lado brasileiro como do lado francês 

Segundo instrumento assinado por ocasião da visita ao Brasil do presidente francês Nicolas 

Sarcozy, dezembro de 2008 (ver referência acima). O protocolo é voltado para o ordenamento 

territorial, a avaliação dos recursos naturais do bioma amazônico, a disseminação do manejo 

fl orestal sustentável, um maior aproveitamento da madeira, valorização dos produtos fl orestais 

não madeireiros e da biodiversidade, metodologias para inventários fl orestais, repartição justa 

e equitativa da utilização de recursos genéticos  –  tema discutido no âmbito da CDB. Por este 

protocolo ser prevalentemente ambiental, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) atua como 
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coordenador. É amparado por um Comitê Misto do qual participam outros setores do governo, 

dentre eles o Ministério da Saúde (MS). O representante titular do MS no Comitê Misto é indi-

cado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e o suplente indicado pela AISA.

Nos dias 13 e 14 de agosto de 2009, realizou-se em Belém, o encontro entre atores da Coopera-

ção Brasil – França na área de gestão ambiental na Amazônia, onde o principal objetivo era di-

fundir os resultados dos projetos realizados nos últimos cinco anos, no âmbito da cooperação 

franco-brasileira na Amazônia, evidenciando os aportes, ganhos obtidos e lições aprendidas e 

subsidiar as discussões do I Comitê Misto do Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimen-

to Sustentável do Bioma Amazônico.

Nos dias 17 e 18 de agosto de 2009 ocorreu em Brasília, no MRE, a I Reunião do Comitê Misto 

de Coordenação para a Implementação do Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento 

Sustentável do Bioma Amazônica, tanto do lado brasileiro como do lado francês. Na ocasião, 

foram apresentados os integrantes da Seção francesa e da Seção brasileira do Comitê Mis-

to. Foram apresentados também os resultados alcançados durante o Encontro entre atores da 

Cooperação Brasil – França na área de gestão ambiental na Amazônia e debate sobre áreas de 

ação prioritária para a cooperação binacional. Os representantes do MS estiveram presentes 

na reunião citada acima, apresentando suas sugestões e comentários a respeito do Protocolo.

2.1.5 Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio/Protocolo 

de Montreal  

A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio é um acordo ambiental multi-

lateral que foi fi rmado na Conferência de Viena de 1985 e entrou em ação no ano de 1988. O 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozônio é um tratado 

internacional em que os países signatários se comprometem a substituir as substâncias que 

reagem com o ozônio (O
3
) na parte superior da estratosfera (conhecida como ozonosfera).

Para coordenar as ações referentes à proteção da camada de ozônio, incluindo a implemen-

tação do Programa Brasileiro de Eliminação das Substâncias que Destroem a Camada de 

Ozônio, o governo brasileiro instituiu um Comitê Executivo Interministerial (PROZON), 

pelo Decreto de 19 de setembro de 1995. A Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde 

(AISA) faz parte do Grupo de Trabalho criado pelo Ministério da Saúde para oferecer subsí-

dios ao Comitê (GT PROZON/MS).

Em 1º de julho de 2009, a AISA participou da reunião de coordenação de Governo para a 29ª 

Reunião do Grupo de Trabalho Aberto das Partes do Protocolo de Montreal sobre Substâncias 
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que Destroem a Camada de Ozônio (29ª OEWG), que ocorreu posteriormente em Genebra, 

no período de 15 a 18 de julho. O Ministério da Saúde contribuiu para que o Brasil cumprisse 

as metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal, por intermédio da Portaria nº 2.799/MS, 

de 30 de outubro de 2007 e Resolução da Diretoria Colegiada  –  RDC nº 88/Anvisa, de 25 de 

novembro de 2008. O MS não teve representante na reunião internacional.

Em 22 de outubro de 2009, a AISA participou da reunião de coordenação, no Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), para a XXI Reunião das Partes no Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (MOP-21), realizada posteriormente em Mar-

sa Alam, Egito, de 4 a 8 de novembro, bem como para a Ofi cina sobre Brometo de Metila em 

Usos Quarentenários e de Pré-Embarque, no dia 3 de novembro. O MS não teve representante 

na reunião internacional.

No âmbito do GT PROZON/MS, a AISA esteve representada nas duas reuniões no período 

de 2009. A primeira ocorreu no dia 25 de agosto e teve como principal objetivo o fortale-

cimento da implementação da campanha de divulgação e conscientização da classe médica 

sobre a substituição dos MDIs contendo CFCs para MDIs livres de CFCs. A segunda reunião 

ocorreu no dia 18 de setembro, para se detalhar o plano de trabalho para os próximos dois 

anos, visando ajuste das atividades planejadas na campanha de divulgação e a realização do 

“2º Simpósio Destruição da Camada de Ozônio e Efeitos sobre a saúde: o que temos de fazer”, 

que ocorrerá em 2010.

O conteúdo do Protocolo e algumas informações adicionais podem ser acessados no endereço: 

<http://www.protocolodemontreal.org.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=15383> 

2.1.6 Convenções internacionais para substâncias químicas (PIC, POPs, Basileia) 

A Agenda 21, resultante da conferência Eco-92, em seu capítulo 19, reconhece que a utiliza-

ção substancial de produtos químicos é essencial para alcançar os objetivos sociais e econô-

micos da comunidade mundial. Do mesmo modo, as melhores práticas modernas demons-

tram que esses produtos podem ser amplamente utilizados com boa relação custo-efi ciência 

e com alto grau de segurança.

Para o atendimento ao Capítulo 19 da Agenda 21, foram propostas seis áreas de programas: 

expansão e aceleração da avaliação internacional dos riscos químicos; harmonização da clas-

sifi cação e da rotulagem dos produtos químicos; intercâmbio de informações sobre os produ-

tos químicos tóxicos e os riscos químicos; implantação de programas de redução dos riscos; 

fortalecimento das capacidades e potenciais nacionais para o manejo dos produtos químicos; 

prevenção do tráfi co internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos.
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Nesse contexto, foram desenvolvidas três Convenções que tratam do manejo ambientalmente 

saudável de substâncias químicas: a Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consen-

timento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e 

Agrotóxicos Perigosos, a Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes 

e a Convenção de Basileia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Peri-

gosos e seu Depósito. Juntas, essa convenções oferecem os pilares para a construção do manejo 

global ecologicamente saudável das substâncias perigosas.

A chamada Convenção PIC (Previous Informed Consent) ou Convenção de Roterdã institui o 

consentimento prévio informado que é o mecanismo de cooperação internacional pelo qual as 

Partes, de posse de informações sobre periculosidade de determinadas substâncias químicas e 

pesticidas, podem estabelecer políticas de importação e políticas de uso e/ou manuseio seguros.

No âmbito da Convenção de Roterdã, existe o Comitê de Revisão Química (CRC), o qual tem 

como uma de suas funções recomendar a inclusão ou exclusão das substâncias químicas e 

pesticidas no Anexo III da Convenção. Este anexo lista as substâncias químicas sujeitas ao 

procedimento de Consentimento Prévio Informado.

No ano de 2009, o Ministério da Saúde foi representado pela Anvisa na 5ª Reunião do Comitê 

de Revisão de Substâncias Químicas da Convenção de Roterdã, realizado em Roma, de 23 a 27 

de março. A 5ª Reunião do CRC decidiu incluir o Endosulfan na lista de substâncias químicas 

do Anexo III da Convenção de Roterdã.

Após a 5ª Reunião do CRC, o Comitê decidiu criar um grupo interseccional de redação para 

elaborar minuta de proposta de inclusão do Endosulfan no Anexo III. A referida minuta foi 

transmitida ao MRE, o qual solicitou comentários ao Ministério da Saúde. A AISA contou com 

a colaboração do GT Saúde e Ambiente, que elaborou Nota Técnica, afi rmando a importância 

de incluir o agrotóxico Endosulfan no Anexo III da Convenção de Roterdã, para atender ple-

namente o seu objetivo enquanto um sistema de alerta prévio aos países acerca das substâncias 

químicas com elevado risco ambiental e comprovado perigo à saúde humana.

Informações sobre a Convenção de Roterdã, incluindo documentos sobre o CRCs, podem ser 

acessadas no endereço: http://www.pic.int/home.php?type=s&id=77 

2.1.7 Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes de 2001 

Foi elaborada para eliminar globalmente a produção e o uso de algumas das substâncias tóxicas 

produzidas pelo homem. Teve o objetivo expresso de se constituir como fundamento interna-
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cional para a proteção da saúde humana e do meio ambiente dos efeitos nocivos oriundos dos 

poluentes orgânicos persistentes, popularmente conhecidos como POPs.

Foram identifi cados inicialmente 12 POPs sobre os quais a comunidade internacional adotará 

ações com vistas à sua eliminação (ou restrição, nos casos em que tal meta não for factível, pelo 

menos no curto prazo).

Em 20 de março de 2009, a AISA esteve presente na reunião de coordenação para a IV Confe-

rência das Partes (COP-IV) na Convenção de Estocolmo, que foi realizada posteriormente em 

Genebra, no período de 4 a 8 de maio. A discussão girou em torno da inclusão dos PFOs no 

anexo A (Eliminação) ou no Anexo B (Restrições) da Convenção.

No segmento de alto nível da COP-IV, houve manifestação de interesse para participação do 

Dr. Guilherme Franco Netto, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador, confi rmada posteriormente com a indicação do Ministro da Saúde. Não 

obstante, o gabinete da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) solicitou o cancelamento da 

viagem devido ao grande envolvimento daquela secretaria no surto de “Gripe Suína”.

A Anvisa representou o Ministério nas reuniões técnicas da COP-IV.

O relatório da referida reunião encontra-se no endereço:

<http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP4/tabid/404/mctl/ViewDetails/Event-

ModID/870/EventID/23/xmid/1673/language/en-US/Default.aspx#LiveContent[COP4report>

2.1.8 Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos e seu Depósito  

É um acordo que defi ne a organização e o movimento de resíduos sólidos e líquidos perigosos. 

A Convenção de Basileia permite a concessão prévia e explícita de importação e exportação 

dos resíduos autorizados entre os países de modo a evitar o tráfi co ilícito. O Brasil ratifi cou a 

convenção em 1993 proibindo a importação e exportação de resíduos perigosos sem consenti-

mento, devido ao risco que representam para a saúde humana e o meio ambiente.

Devido a pouca articulação das áreas técnicas competentes do MS, bem como o interesse inci-

piente nacional/internacional sobre a Convenção de Basileia, a AISA vem estimulando, junta-

mente com os representantes do GT Saúde & Ambiente, uma melhor inserção do setor Saúde 

nas discussões sobre resíduos.

Informações sobre a Convenção podem ser acessadas no endereço: <http://www.basel.int/> 
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2.1.9 PNUMA. Criação de um instrumento legal para mercúrio

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), após a realização do 25º 

Conselho Administrativo e do Foro Global de Ministros de Meio Ambiente, em Nairóbi, no 

período de 16 a 20 de fevereiro de 2009, juntamente com outras ações anteriores, decidiu criar  

um instrumento legal para o Mercúrio.

No início do mês de agosto de 2009, a AISA recebeu comunicação do MRE, convidando o 

Ministério da Saúde a designar representantes para as reuniões de grupo de trabalho aberto 

sobre mercúrio, ocorridas em Bangcoc, de 19 a 23 de outubro de 2009. O Ministério este-

ve representado pela SVS nas reuniões preparatório para a criação do Comitê Negociador 

Intergovernamental, com vistas à negociação do instrumento legal sobre mercúrio, cujos 

trabalhos iniciarão em 2010.

O relatório da referida reunião está disponível no endereço:

<http://www.chem.unep.ch/mercury/WGprep.1/Documents.htm> 

2.1.10 O sistema global harmonizado de classificação e rotulagem de 

produtos químicos (GHS) 

O GHS (Th e Globally Harmonized System of Classifi cation and Labelling of Chemicals) trata 

de uma abordagem lógica e abrangente para: defi nir os perigos dos produtos químicos; criar 

processos de classifi cação que usem os dados disponíveis sobre os produtos químicos que são 

comparados a critérios de perigo já defi nidos; e estabelecer comunicação da informação de 

perigo em rótulos e FISPQ (Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos).

O Ministério da Saúde está representado pela SVS e pela Anvisa no Grupo de Trabalho Inter-

ministerial denominado GT – GHS – Brasil, com a atribuição de elaborar e propor estratégias, 

diretrizes, programas, planos e ações para a implementação do GHS no País, instituído pelo 

Decreto Presidencial de 26 de junho de 2007.

A Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde participa como membro colaborador das 

ofi cinas e atividades desenvolvidas pelo GT-GHS-Brasil sobre a tradução do Livro Púrpura 

(Purple Book), publicado pela Organização das Nações Unidas. O Livro Púrpura é composto 

por requisitos técnicos de classifi cação e de comunicação de perigos, com informações explica-

tivas sobre como aplicar o sistema.

No ano de 2009, o grupo de trabalho para tradução realizou algumas ofi cinas e reuniões para dar 

continuidade na revisão da tradução do Livro Púrpura para o português, resultando em consultas 

públicas de alguns capítulos e anexos. O trabalho de tradução ainda não foi concluído, mas está 

consideravelmente avançado e existe uma perspectiva de conclusão no ano de 2010.
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Ainda no ano de 2009, aconteceu no mês de setembro, reunião do GT Saúde e Ambiente para 

se discutir o diagnóstico setorial da implementação do GHS pelo GT – GHS – Brasil. Após 

discussão entre os representantes, houve preocupação da Anvisa sobre a classifi cação completa 

do GHS, mas o representante da SVS alegou que existe a possibilidade do Brasil harmonizar o 

que for possível, ou seja, implementar o que for capaz, colocando ressalvas onde não existe uma 

possibilidade de classifi cação.

Informações referentes ao GHS, incluindo Atas das reuniões do GT – GHS – Brasil, podem ser 

acessadas no endereço: 

<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=787&refr=787>

2.1.11 SAICM  –  Strategic approach to international chemicals 

management/abordagem estratégica de manejo internacional 

de substâncias químicas 

A Abordagem Estratégica de Manejo Internacional de Substâncias Químicas (SAICM) é um 

sistema quadro internacional para a formulação de políticas destinadas a promover a gestão 

racional de substâncias químicas. O SAICM está composto por três eixos fundamentais: a De-

claração de Dubai sobre Manejo Internacional de Produtos Químicos, a Estratégia Política 

Mundial e o Plano de Ação Mundial.

No ano de 2009, a AISA articulou juntamente com os membros do GT Saúde & Ambiente a 

representação do Ministério nas reuniões técnicas da II Conferência Internacional sobre o Ma-

nejo de Químicos (ICCM II), realizadas em Genebra  –  Suíça, no período de 11 a 15 de maio. 

O MS foi representado pelo Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador 

da SVS, que participou, especialmente, do grupo de contato sobre indicadores de acompa-

nhamento da implantação do plano estratégico de segurança química e dos debates paralelos 

sobre nanotecnologia, difusão da informação, da implantação de programas nacionais e sobre 

a eliminação de agrotóxicos.

Em agosto de 2009, a AISA recebeu comunicação do MRE, sobre proposta de um projeto bra-

sileiro no âmbito do SAICM intitulado: “Development of practices and policies for the sound 

management of metal-working fl uids in Brazil”. Na comunicação, o MRE solicitou ao Ministé-

rio da Saúde que analisasse a referida proposta de projeto, e caso fosse aprovada, seria neces-

sária a elaboração de carta de compromisso, a ser endereçada ao SAICM, informando o papel 

deste Ministério junto ao projeto e seus respectivos compromissos. Após articulação com a 

SVS, a AISA foi informada de que o MS entende que a formulação de uma política nacional 

de segurança química para o país deve ser um processo amplo e referendado nas devidas ins-
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tâncias. Assim, informou que MS não teria nenhuma restrição técnica quanto ao conteúdo do 

projeto, mas sugeriu que o mesmo deveria ser analisado pela Comissão Nacional de Segurança 

Química (Conasq) e os demais membros do GT Saúde e Ambiente.

Informações sobre o SAICM podem ser encontradas no endereço: 

<http://www.saicm.org/index.php?ql=h&content=home> 

2.1.12 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

e Protocolo de Quioto  

Realizou-se em Copenhague de 7 a 18 de dezembro a 15ª Conferência das Partes da Con-

venção (COP – 15) e a 5ª Reunião das Partes do Protocolo (COP – 15/MOP – 5). O Convite 

dirigido ao Ministro de Estado da Saúde foi aceito por meio da indicação do Dr. Guilher-

me Franco Netto, Diretor de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, que 

participou da delegação brasileira. 

A AISA acompanhou o representante do Ministério da Saúde à reunião preparatória.

Informações sobre os eventos podem ser encontradas no endereço:

<http://unfccc.int/2860.php> 

2.2 BIOÉTICA 

O Comitê Internacional de Bioética (CIB) foi criado pela Unesco em 1993 para responder às 

principais questões levantadas pelos progressos das ciências da vida, em particular a genética 

e a biotecnologia. É o único organismo internacional no campo da bioética e é o único órgão 

consultivo no sistema das Nações Unidas envolvido na refl exão sobre a investigação nas áreas 

da biologia e da genética e suas aplicações. O CIB é formado por 36 membros escolhidos pela 

Direção-Geral da Unesco por suas capacidades pessoais e profi ssionais nas áreas das ciências 

da vida e das ciências sociais.

As discussões levadas a cabo por seus membros confi guram-se relevantes para a comunidade 

internacional. Nesse contexto, outro Comitê denominado Comitê Intergovernamental de Bio-

ética (CIGB), composto por 36 Estados Membros eleitos pela Conferência Geral da Unesco, se 

reúne pelo menos uma vez em cada dois anos para examinar os conselhos e as recomendações 

do IBC, ocupando-se, assim das questões políticas e jurídicas, tendo ainda por função redigir 

textos das convenções que venham a ser criadas no âmbito da bioética.

Informações sobre os Comitês podem ser acessadas no endereço:  

<www.unesco.org/shs/bioethics>. 
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2.2.1 Comitê Intergovernamental de Bioética 

Nos dias 9 e 10 julho de 2009, foi realizada, na sede da Unesco em Paris, a VI Sessão do CIGB 

para analisar os relatórios atualizados do CIB sobre temas relativos à clonagem humana e go-

vernança internacional; responsabilidade social e saúde; e respeito à vulnerabilidade humana 

e integridade pessoal.

Por sugestão do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, o Ministério da 

Saúde indicou a Dra. Débora Diniz, professora adjunta da Universidade de Brasília, para a qua-

lidade de observadora dos trabalhos do Comitê.

O relatório do evento pode ser consultado por meio do endereço: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184775e.pdf>. 

2.2.2 Comitê Internacional de Bioética  

No período de 23 a 25 de novembro de 2009, ocorreu na Cidade do México a XVI Sessão do 

CIB, acompanhada por representante da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde. Os 

temas em discussão na Sessão foram: “Bioética na América Latina e no Caribe: experiências e 

perspectivas”; responsabilidade social e saúde; princípio do respeito à vulnerabilidade humana 

e à integridade pessoal; e clonagem humana e governança internacional.

Na ocasião, foi apresentado o Relatório Final do CIB sobre Clonagem Humana e Governança 

Internacional. O objetivo do estudo foi verifi car a existência de mudanças científi cas, sociais ou 

políticas que justifi cassem a abertura de novas discussões para elaboração de um instrumento 

normativo vinculante no âmbito internacional.

O CIB identifi cou que mudanças ocorreram desde a adoção da Declaração sobre Clonagem 

Humana, aprovada em 2005, como o avanço da pesquisa das células-tronco pluripotentes in-

duzidas e o aumento do intercâmbio internacional legal e ilegal de embriões, óvulos e células-

-tronco. Também constatou que a terminologia usada nos debates da bioética não descreve 

adequadamente os procedimentos técnicos usados atualmente.

O Comitê afi rmou que o tema não pode ser ignorado e que o diálogo internacional é urgente. 

Sugeriu que a Unesco desenvolva estratégias e materiais específi cos para promover o debate 

internacional sobre a clonagem humana.

Nesse contexto, no fi nal de dezembro de 2009, o Ministério das Relações Exteriores solicitou 

comentários ao Ministério da Saúde sobre a ideia de reabertura das discussões internacio-

nais para a negociação de convenção internacional sobre clonagem humana reprodutiva, 

bem como sobre a conveniência de se propor a inclusão da proibição de quimeras humanas. 

Consulta interna foi iniciada.
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O Relatório Final sobre Clonagem Humana e Governança Internacional encontra-se no endereço: 

<http://portal.unesco.org/shs/en/files/12828/12446291141IBC_Report_Human_Cloning_

en.pdf/IBC%2BReport%2BHuman%2BCloning_en.pdf>.

Informações sobre a Sessão podem ser acessadas no site: 

<http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=12662&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html>. 

2.3 DESARMAMENTO 

2.3.1 Armas biológicas e à base de toxinas 

Em 10 de abril de 1972, foi aberta à assinatura em Londres, Moscou e Washington a Conven-

ção sobre Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) e à base de Toxinas e sua Destruição (CPAB). O Brasil assinou a Convenção neste 

mesmo dia e a ratifi cou em 27 de fevereiro de 1973. A Convenção prevê uma reunião de revisão 

a cada cinco anos. 

A V Reunião, realizada em 2001, foi suspensa e retomada um ano depois, em função da recusa 

dos Estados Unidos em negociar o texto de um protocolo de verifi cação que vinha sendo pre-

parado havia longos anos. Em 2002, a mesma delegação estadunidense sugeriu a implementa-

ção de um sistema de reuniões anuais precedidas de encontros de peritos, sugestão acatada e 

posta em prática desde então.

Em 2009, foram realizadas duas reuniões: a primeira, uma reunião de peritos no período entre 

24 e 28 de agosto e a segunda, uma reunião das Partes entre 7 e 11 de dezembro. O tema deste 

ano, conforme decisão anterior, foi o seguinte: 

“Com vistas a incrementar a cooperação assistência e intercâmbio inter-

nacionais no âmbito das ciências biológicas e da tecnologia para fi ns pa-

cífi cos promovendo a capacitação em vigilância epidemiológica, detecção, 

diagnóstico e contenção de doenças infecciosas: (1) para Estados Partes 

que necessitem de assistência, identifi cação de requisitos e demandas para 

a melhoria de sua capacidade; e (2) de Estados Partes e organizações inter-

nacionais em posição de fazê-lo, identifi cação de oportunidades para ofere-

cimento de assistência relacionada àqueles campos.”
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Em ambas as ocasiões o Ministério da Saúde foi solicitado a participar apresentando exposição 

sobre o sistema brasileiro de controle de doenças. Lamentavelmente essa participação não foi 

concretizada por impedimentos, em ambas as ocasiões da área técnica correspondente. Não 

obstante, a AISA segue acompanhando o tema e buscando evitar que o setor Saúde seja envol-

vido como investigador de eventual uso deliberado de agentes biológicos ou à base de toxinas 

para causar dano, tarefa que não se enquadraria em suas competências.  

Informações sobre os eventos podem ser acessadas no site: <http://www.opbw.org/> 

2.4 SAÚDE E DIREITOS HUMANOS 

A Divisão de Análise Técnica (Datec), da Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde 

(AISA), cuida dos assuntos relativos aos mecanismos internacionais de direitos humanos. Nes-

se sentido, a Divisão articula a elaboração dos subsídios do Ministério da Saúde aos relatórios, 

questionários e outras demandas, concernentes aos tratados multilaterais de direitos huma-

nos, bem como auxilia no monitoramento dos direitos neles inscritos. Além disso, organiza 

e acompanha as reuniões preparatórias para o envio de representantes da pasta aos eventos 

internacionais sobre o tema.

Em acréscimo, articula as respostas do Ministério a eventuais reclamações ou denúncias re-

cebidas por comitês e cortes internacionais de direitos humanos e acompanha a inserção da 

Saúde em foros e discussões multilaterais.

Algumas atuações importantes ocorridas em 2009 encontram-se destacadas a seguir:

Rede “Assuntos Internacionais, Saúde e Direitos Humanos” –  a partir de março de 2009, tra-

tamento especial foi dado à temática dos direitos humanos na perspectiva da Saúde, com o 

intuito de melhor conhecer os interlocutores internos e externos do Ministério de modo a 

aperfeiçoar a articulação realizada pela AISA.

Para tomar conhecimento sobre o trabalho das áreas técnicas do Ministério da Saúde envol-

vidas com os temas dos direitos humanos, a Datec iniciou uma série de visitas a essas áreas. A 

aproximação foi bastante rica e resultou na criação da Rede Informativa “Assuntos Internacio-

nais, Saúde e Direitos Humanos”, por meio da qual a AISA divulga a seus parceiros internos 

informativos eletrônicos sobre eventos e atualidades.

As áreas técnicas visitadas foram:

a. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (SAS): Área Técnica de Saúde da Mu-

lher, Área Técnica Saúde da Pessoa com Defi ciência; Área Técnica de Saúde no Sistema Peni-
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tenciário; Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem; Área Técnica de Saúde da Criança 

e Aleitamento Materno.

b. Departamento de Atenção Básica (SAS): Coordenação de Gestão da Atenção Básica.

c. Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais (SVS): Centro Internacional de Cooperação 

Técnica em HIV/Aids.

d. Departamento de Análise de Situação de Saúde (SVS).

e. Departamento de Apoio à Gestão Participativa (SGEP).

Da criação da Rede Informativa até dezembro de 2009, foi transmitido um total de 23 comu-

nicações a seus membros.

Visitas às Secretarias Especiais da Presidência da República  –  foram realizadas reuniões com 

as Assessorias Internacionais da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), da Se-

cretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção à Igualdade Racial (Seppir).

Os encontros esclareceram as responsabilidades assumidas pelas Secretarias no tocante aos 

assuntos internacionais de direitos humanos e os tratados e foros específi cos que acompa-

nham. Verifi cou-se que o Ministério das Relações Exteriores transmite à SEDH demandas 

relativas a todas as convenções sobre os direitos humanos, com exceção daquelas que tratam 

dos direitos das mulheres e da discriminação, as quais estão sob a responsabilidade da SPM 

e Seppir, respectivamente.

Como desdobramento dessa aproximação, foi realizado encontro no Ministério da Saúde entre 

os participantes da Rede Informativa “Assuntos Internacionais, Saúde e Direitos Humanos” e 

representantes da Assessoria Internacional, da Subsecretaria de Proteção dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente e da Subsecretaria para a Integração da Pessoa Portadora de Defi ciência da 

SEDH. O momento foi de intensa troca de informações e de esclarecimentos sobre as ativida-

des realizadas pelos parceiros, marcando o benéfi co diálogo entre as áreas.

2.4.1 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc) 

Após a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), dois tratados foram 

fi rmados para verifi car caráter vinculante aos direitos estabelecidos pela Declaração: o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômi-
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cos, Sociais e Culturais (Pidesc), ambos adotados em 1966. Esses três documentos formam a 

chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, a base da proteção universal do homem.

O Pidesc é, portanto, um dos tratados mais importantes sobre os direitos humanos no âmbito 

das Nações Unidas. Seu órgão de monitoramento, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, no desempenho de suas funções, recebeu, em 2007, o Segundo Relatório brasileiro 

relativo ao cumprimento dos direitos abarcados pelo Pacto. Posteriormente, no período de 6 e 

7 de maio de 2009, realizou em Genebra a arguição ao Brasil acerca do documento apresentado.

O diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à 

Saúde, o Dr. José Luis Telles, integrou a Delegação brasileira que defendeu o Segundo Relatório 

brasileiro do Pidesc. Segundo o representante, o Brasil impressionou o Comitê com a compo-

sição de sua Delegação, que foi formada por 17 especialistas de diversas Pastas do Governo 

Federal, tendo, portanto, condições de responder com competência as perguntas formuladas. 

Sua avaliação do evento foi bastante positiva.

As observações e recomendações do Comitê concernentes à área de saúde envolveram o con-

trole da disseminação do HIV/aids, o nível da mortalidade materna, as mortes causadas por 

abortos clandestinos, o controle do tabaco, dentre outros. 

O arquivo pode ser acessado pelo link:

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/AdvanceVersions/E-C12-BRA-CO-2.doc>.

O conteúdo do Pacto pode ser acessado no endereço: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>

2.4.2 Convenção sobre os Direitos da Criança 

A Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da SEDH, solicitou 

subsídios para o prosseguimento da confecção do Relatório Periódico brasileiro ao Comitê 

sobre os Direitos da Criança.

A demanda consistiu em identifi car no relatório sombra, elaborado pela Sociedade Civil, ci-

tações relevantes que pudessem ser respondidas diretamente no Relatório brasileiro. No pro-

cesso de elaboração dos subsídios, esta Assessoria contou com a importante colaboração das 

Áreas Técnicas da Saúde da Criança e da Saúde das Pessoas com Defi ciência (DAPES/SAS).

O conteúdo da Convenção pode ser acessado no endereço: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>.
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2.4.3 Convenção sobre Populações Indígenas e Tribais (Convenção nº 169 

da Organização Internacional do Trabalho  –  OIT) 

A Convenção nº 169 diz respeito a populações indígenas e tribais de forma complexa e ampla, 

abrangendo não somente o direito do trabalho, mas incluindo outros, como o direito à saúde.

Diante da necessidade de formular posição brasileira, acerca da aplicabilidade da Convenção 

aos povos remanescentes de quilombos, o Ministério das Relações Exteriores promoveu reu-

nião entre diversos setores governamentais e solicitou comentários sobre o tema. O Ministério 

da Saúde destacou que atua conforme o preceituado na Convenção nº 169, mencionando a 

Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que contempla ações específi cas para 

a população quilombola, e sua participação no Programa Brasil Quilombola, capitaneado pela 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial (Seppir).

Para elaboração dos subsídios, esta Assessoria contou com a importante colaboração da Con-

sultoria Jurídica; do Departamento de Apoio à Gestão Participativa (SGEP), do Departamento 

de Atenção Básica (SAS) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

2.4.4 98ª Conferência Internacional do Trabalho (OIT) 

No período de 3 a 13 de junho, em Genebra, ocorreu a 98ª Conferência Internacional do Tra-

balho (OIT). Foi assunto de discussão o tema “HIV-AIDS e o mundo do trabalho”, que ganhou 

visibilidade com o Repertório de Recomendações Práticas, elaborado em 2001. 

A Conferência foi uma oportunidade para elevar a importância da discussão sobre o tema e 

discutir a viabilidade de adoção de uma Recomendação da OIT. O Ministério da Saúde foi re-

presentado por Ângela Pires Pinto, Técnica do Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais 

e pelo senhor Moysés Toniolo, da Rede Brasileira de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, cuja atu-

ação foi louvada por delegações governamentais, tendo recebido menção especial no discurso 

de encerramento do representante dos trabalhadores. 

O relatório da reunião pode ser acessado no endereço: 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdo-

cument/wcms_108262.pdf>

2.4.5 Conferência de Revisão de Durban 

A AISA e o Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais estiveram presentes na última Reu-

nião de Subsídio à Conferência de Revisão de Durban (ONU)  –  ocorrida no dia 26 de março 
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de 2009, no Itamaraty  –  participando da avaliação do posicionamento do governo brasileiro. 

A reunião contou com a presença dos representantes da Sociedade Civil e logrou realizar a 

revisão dos 141 parágrafos previstos.

A Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias 

Correlatas (Conferência de Durban), ocorrida no período de 31 de agosto a 8 de setembro 

de 2001, teve como documentos fi nais a Declaração e o Plano de Ação de Durban, os quais 

foram decisivos para a adoção e ampliação das políticas de ações afi rmativas brasileiras e para 

a criação da Seppir.

A Conferência de Revisão de Durban ocorreu no período de 20 a 24 de abril de 2009, em 

Genebra, Suíça. O Brasil defendeu que o processo de revisão da Declaração e o Plano de 

Ação de Durban deveria ampliar o espectro de proteção, aprofundá-lo e fortalecê-lo, jamais 

reduzi-lo, visto que consagram o patamar mínimo de proteção a ser oferecido pela comuni-

dade internacional às vítimas e potenciais vítimas de racismo, discriminação racial, xenofo-

bia e intolerância correlatas.

Os resultados da Conferência podem ser acessados no endereço: 

<http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf>

2.5 DROGAS 

O tema se relaciona às três convenções internacionais: Convenção Única das Nações Unidas 

sobre Entorpecentes de 1961, emendada pelo Protocolo de 1972; Convenção das Nações Uni-

das sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971; Convenção das Nações Unidas contra o Tráfi co 

Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas de 1988. Aspectos como quotas e controle de im-

portação são gerenciados pela Anvisa de modo satisfatório. Em outros mecanismos prevalece, 

ainda, no Brasil a visão de repressão ao tráfi co com pouco espaço para enfoques relacionados à 

saúde pública como tratamento e recuperação. Há discussões em foros bilaterais e multilaterais 

em que o MS ainda não consegue manter presença técnica constante e ativa.

No ano de 2009, a AISA participou de reunião de coordenação para a 52ª Comissão de Entor-

pecentes das Nações (CND), realizada em Viena, no período de 11 a 20 de março. Na 52ª CND 

houve segmento de alto nível, consultas informais, reunião técnica sobre a Revisão das Metas 

da UNGASS 1998 e mesas-redondas. O Ministério esteve representado pela Coordenação-

-Geral da Área técnica de Assistência à Saúde Mental. 

Informações sobre a 52ª CND estão disponíveis no endereço:

<http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/52.html>
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A AISA participou, em 1º de junho de 2009, da reunião preparatória para a XV RED  –  Reu-

nião Especializada sobre Drogas no Mercosul, realizada posteriormente em Assunção, Para-

guai, nos dias 8 e 9 de junho de 2009. A AISA esteve representada pela Coordenação Nacional 

de Saúde no Mercosul na reunião.

Em julho de 2009, a AISA recebeu minuta do projeto de cooperação entre o MS e o Escritório 

das Nações Unidas contra Drogas e Crime (Unodc): “Atenção Integral a Criança e Jovens em 

Situação de Vulnerabilidade e Risco para a Violência e Uso de Álcool e Outras Drogas”. Em 

seguida, foi marcada a reunião entre o MS e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ór-

gão determinado para acompanhar o desenvolvimento do projeto. Após os tramites internos e 

algumas correções sugeridas pela ABC, o referido projeto foi encaminhado pela AISA para a 

área técnica da Saúde Mental dar continuidade ao processo.

Mais informações podem sem encontradas nos seguintes endereços:

<http://www.incb.org/incb/en/convention_1961.html>

<http://www.incb.org/incb/en/convention_1971.html>

<http://www.cicad.oas.org/>

<http://www.unodc.org/>
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CAPÍTULO 3

DIVISÃO DE TEMAS MULTILATERAIS 

O presente capítulo apresenta as atividades de acompanhamento das cooperações multilaterais 

e bilaterais em temas da Organização Mundial da Saúde, OCDE, União Europeia, Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, Convenção Quadro para o controle do Tabaco e ação global para 

reduzir o uso nocivo do álcool, entre outros.

3.1 COOPERAÇÃO MULTILATERAL 

3.1.1 A 62a Assembleia Mundial da Saúde

 Em vista da pandemia do vírus H1N1, no primeiro semestre de 2009, o Secretariado 

da OMS decidiu encurtar a Assembleia Mundial da Saúde (AMS) e transferir vários dos temas 

mais polêmicos para a 63a AMS, prevista para maio de 2010, entre eles o da contrafação de 

produtos médicos.

 A AMS foi precedida de reunião técnica sobre a negociação de “Preparação para a Pan-

demia de Infl uenza H5N1: compartilhamento de vírus e acesso a vacinas e outros benefícios”. 

A reunião teve por objetivo fi nalizar as partes em aberto dos textos em negociação, as quais 

concentraram-se nos tópicos sobre a apropriação de material biológico proveniente e circu-

lante na rede de infl uenza da OMS; no fortalecimento das capacidades nacionais de pesquisa, 

desenvolvimento e produção de vacinas e outros insumos para a vigilância e o controle de 

surtos de H5N1; na repartição dos benefícios resultantes do acesso ao material biológico ori-

ginário dos países em desenvolvimento; e, especialmente, nos termos em que atores de dentro 

e fora da rede acessam o material biológico circulante, por intermédio do proposto Standard 

Material Transfer Agreement (SMTA). Como era de se esperar, as negociações não avançaram 
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exatamente nesses tópicos, mas os resultados das negociações foram tratados durante a AMS, 

em sessão dedicada ao tema. Aprovou-se documento repleto de lacunas e sessões inteiras entre 

colchetes, o que, no futuro, demandará novas negociações. Registre-se que o grupo intergover-

namental negociador tinha prazo para encerrar-se, o qual coincidia com a 63a AMS.

Outros dois temas de grande relevância para o Brasil foram o fortalecimento do sistemas Aten-

ção Básica à Saúde e a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (DSS). Ao tratarem 

de elemento fundamental das atuais políticas nacionais de saúde pública no Brasil, voltadas 

sobretudo à vigilância e à prevenção de doenças e ao cuidado à saúde básica, resultaram na 

aprovação de estratégia que compromete a OMS na difusão dos preceitos básicos de saúde pú-

blica e na proposta de realização de conferência mundial sobre DSS. Durante a AMS, o Brasil 

reiterou a oferta de sediar a conferência em 2010.

Outro tema de especial atenção do governo brasileiro foi a fi nalização das negociações do Pla-

no de Ação relativo à Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade, aprovada 

no ano de 2008, por intermédio da resolução WHA61.21. Ainda que contrário aos interesses 

estratégicos do governo brasileiro, a aprovação do Plano de Ação representou o encerramento 

de um processo exaustivo, mas bem-sucedido, de condução do debate sobre as barreiras ao 

acesso a medicamentos criadas pelas distorções do sistema de propriedade intelectual.

3.1.2 Reunião do grupo de saúde da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

Desde 2007, o Brasil está em processo de engajamento ampliado com a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A OCDE é a organização intergover-

namental que agrupa as 31 democracias mais industrializadas do mundo. Com sede em Paris, 

os representantes dos países membros reúnem-se para trocar informações e defi nir políticas 

para maximizar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos países membros, além de 

responder aos desafi os econômicos, sociais e ambientais da globalização.

O referido processo de engajamento ampliado consiste na participação do Brasil em diversos 

foros da Organização, assim como na realização de eventos especiais e estudos sobre o país. O 

Brasil participa hoje como membro pleno do Comitê do aço e de alguns outros órgãos e pro-

gramas. Na qualidade de observador, participa de oito Comitês e em várias outras atividades. 

Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Brasil participou, pela primeira vez, na qualidade de obser-

vador, da VI Sessão do Comitê de Saúde da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE), tendo sido o único dos países convidados do grupo de engajamento am-

pliado (além de Índia, China, Indonésia e África do Sul) a enviar representante. Integraram a 

Delegação brasileira a diplomata Andrea Giovannetti e Flávia Diniz Mayrink, representante do 

Ministério da Saúde. Compareceram, ainda, como observadores, ou seja, não membros, Eslo-

vênia, Israel, Estônia e Rússia, esta última em processo mais avançado de negociação.

Discutiram-se, durante a reunião, temas relativos a orçamento do Comitê, revisão de desempe-

nho em saúde, sistema de contas de saúde, preços e paridade de poder de compra, efi ciência e 

características dos sistemas de saúde,  migração da força de trabalho, bem como a preparação 

de reunião ministerial sobre qualidade de cuidados de saúde, prevista para outubro de 2010.

Cabe destacar que o principal interesse do Brasil em participar como membro observador do 

Comitê de Saúde da OCDE é ter pleno acesso às pesquisas realizadas, assim como a obtenção 

de dados estatísticos disponibilizados pela organização. A Organização constitui importante 

e segura fonte de informação estatística ao recolher e tratar informação, analisar tendências 

e desenvolver análise prospectiva econômica e social das principais políticas públicas como 

agricultura, saúde, cooperação e desenvolvimento, educação, emprego, ambiente, comércio, 

ciência, tecnologia, indústria e inovação. 

Recentemente, o Ministério da Saúde foi convidado a participar da 7ª Sessão do Comitê de 

Saúde prevista para os dias 29 e 30 de abril próximo.

3.1.3 Ação global para reduzir o uso nocivo do álcool 

A Divisão de Temas Multilaterais acompanhou o desenvolvimento e negociação da Resolução 

(EB126/13), elaborada pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo criar uma 

estratégia mundial para reduzir o uso nocivo do álcool. Desde 2003, o Governo Federal tem 

tido postura bastante pró-ativa sobre esta questão, quando foi criado um Grupo de Trabalho 

Interministerial, sob a coordenação do Ministério da Saúde, com objetivo de formular propos-

tas para reduzir o consumo de álcool e suas consequências negativas. O produto deste trabalho 

foi resumido em 53 recomendações que abrangem as diversas áreas de atuação do consumo de 

bebidas alcoólicas. Adotando como base estas recomendações, o Conselho Nacional de Políti-

cas sobre Drogas (Conad), apresentou a Política Nacional sobre o Álcool, assinada pelo Presi-

dente Lula em 2007.

3.1.4 Cooperação com a União Europeia (UE) 

Nos dias 17 e 18 de junho de 2009, a Divisão de Tema Multilaterais participou de Reunião 

com o Grupo Consultivo de Tecnologias da Sociedade da Informação (ISTAG) da Comissão 
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Europeia. Na reunião foram defi nidas as linhas prioritárias de editais conjuntos de pesquisa 

e inovação entre o Brasil e a União Europeia, no âmbito do ISTAG  –  Grupo Consultivo de 

Tecnologias da Sociedade da Informação, somando às ações deste Ministério no âmbito da 

PNCTIS, uma agenda estruturada de fi nanciamento de projetos de cooperação internacional.

No dia 26 de novembro de 2009, foi realizada a 3ª Reunião do Comitê Diretivo de Cooperação 

Brasil  –  União Europeia. Na reunião, foram defi nidas as seguintes ações: 1. Lançamento de 

Edital conjunto entre a Fiocruz e a UE, por meio do Programa Quadro 7 (FP7) da União Euro-

peia; 2. O Ministério da Saúde, por meio da AISA, estruturará reuniões para a reconstrução de 

Road Map juntamente com a União Europeia, seguindo a análise da lista de temas de interesse 

apresentada pelo MCT; 3. As formas de fi nanciamento serão discutidas posteriormente, de 

acordo com o tema a ser tratado no âmbito da cooperação.

Essas ações derivaram de reuniões de coordenações anteriores. A 1ª Reunião do Comitê Di-

retivo de Cooperação Científi ca e Técnica Brasil  –  União Europeia (CDC) realizou-se em 

Brasília, nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, e marcou o início da implementação do Acordo 

de Cooperação Bilateral, em vigor desde 15 de dezembro de 2006. 

Nessa reunião fi caram defi nidos os seguintes temas a serem tratados relacionados à Saúde: 

biotecnologia em saúde, com ênfase em doenças negligenciadas: desenvolvimento de fárma-

cos e medicamentos, kits diagnóstico, biomateriais, hemoderivados e vacinas; terapia celu-

lar, nanobiotecnologia genômica, pós-genômica, proteômica e pesquisa clínica, regulação 

sanitária, avaliação de tecnologias em saúde; fármacos e fi tofármacos de interesse em saúde 

pública: desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia de produção; medicamentos e fi -

toterápicos de interesse em saúde pública: desenvolvimento e/ou transferência de tecnologia 

de produção; kits para diagnóstico de patologias de interesse em saúde pública e respectivos 

aparelhos de processamento/leitura; tecnologia de produção industrial de matrizes e medi-

camentos homeopáticos; produção de hemoderivados; desenvolvimento e/ou transferência 

de tecnologia para o fracionamento do plasma sanguíneo, Saúde na terceira idade; câncer e 

doenças cardiovasculares.

Com relação ao tema de Tecnologias de Informação e Comunicações foram defi nidas as se-

guintes áreas: manutenção e expansão da Rede CLARA; participação na Rede GEANT; recur-

sos humanos para a informática; semicondutores; multilinguismo; inclusão digital; telemedici-

na, educação a distância, comunicações sem fi o, Internet, comunicações óticas.

A 2ª Reunião do Comitê Diretivo de Cooperação Brasil  –  União Europeia ocorreu nos 

dias 22 e 23 de outubro de 2008, em Bruxelas, Bélgica. Como resultado prático dessa última 
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reunião, concluíram-se entendimentos para o lançamento do primeiro Edital conjunto en-

tre Brasil e UE para chamada de projetos de P&D em biocombustíveis de segunda geração. 

Ficou acordado, também, que esta experiência serviria de modelo para o cofi nanciamento 

de projetos em Tecnologias da Informação e Comunicação e Nanotecnologias. Na área de 

saúde, chegou-se a um consenso sobre o interesse manifesto de identifi car temas específi cos 

para cooperação, inclusive por meio de chamadas coordenadas, nas áreas de saúde pública, 

doenças infecciosas e não infecciosas.

3.1.5 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

A Divisão de Temas Multilaterais apoia o Ministério da Saúde na divulgação e articulação das 

ações internacionais relativas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), tendo 

em vista que a AISA é o ponto de coordenação e acompanhamento, deste Ministério, para o 

cumprimento dos ODM, referentes ao setor Saúde. 

Em abril de 2009, o Ministério da Saúde participou da 42ª Sessão da Comissão de População e 

Desenvolvimento  –  Organização das Nações Unidas. O Ministério da Saúde comprometeu-se, 

em conjunto com outros órgãos do governo brasileiro, a aplicar o Plano de Ação da Confe-

rência Internacional Sobre População e Desenvolvimento (ICDP), estabelecida no Cairo, em 

1994, assim como em trabalhar ativamente para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, relacionados à saúde, principalmente o ODM 5, que trata da saúde materna, que é o 

que está mais longe de ser atingido.

3.1.6 Convenção-quadro para o controle do tabaco 

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é o primeiro tratado internacional negociado 

pela Organização Mundial da Saúde, contando atualmente com 168 Partes (...) e se tornou o 

tratado mais amplo e mais rapidamente ratifi cado na história das Nações Unidas. Nos anos 

90, o aumento global das doenças tabaco relacionadas, tornou-se um desafi o para as políticas 

públicas que demandavam ações criativas e radicais, desencadeando o uso pela primeira vez 

da possibilidade constitucional da OMS de estabelecer tratados. Durante os anos 90, foram 

desenvolvidos os conceitos em que seria balizada a Convenção. Após três anos de negociação, 

a Convenção foi aprovada na Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2003, entrando em 

vigor em fevereiro de 2005.

Em 2009, a Divisão de Temas Multilaterais participou das reuniões ordinárias e extraordiná-

rias da CONICQ, quando foram defi nidos o Regimento Interno, Plano de Ação, dentre outros 

temas. Acompanhou o andamento das negociações do Protocolo do Comércio Ilícito de Pro-



74

dutos de Tabaco, da Conferência das Partes e das negociações de alguns artigos da Convenção, 

conforme datas abaixo:

• A segunda reunião do Bureau da Conferência das Partes aconteceu de 23 a 24 de julho 

de 2009. O Bureau revisou, entre outras questões, a implementação do plano de trabalho 

2008 – 2009, orçamento, e os resultados da terceira sessão do Órgão de Negociação Inter-

governamental do Protocolo sobre Mercado Ilícito de Produtos do Tabaco (INB3). 

• A quarta sessão da Conferência das Partes será realizada em  Punta del Este (Uruguai) de 

15 a 20 de novembro de 2010.

• A terceira sessão do Órgão de Negociação Intergovernamental para o Protocolo sobre 

Mercado Ilícito de Produtos do Tabaco (INB3) aconteceu de 29 de junho a 5 de julho de 

2009 em Genebra. Compareceram à sessão representantes de 136 Estados Partes. Treze  

estados “não Partes” da Convenção, duas organizações intergovernamentais e sete orga-

nizações não governamentais foram aceitas como observadoras. A terceira sessão do INB 

(INB3) envolveu oito dias de trabalho intenso entre plenárias e trabalhos em grupo o que 

resultou no documento: “Negotiating text for a protocol to eliminate illicit trade in tobac-

co products”. Esse documento forma a base para próximas negociações e refl ete o status 

da discussão alcançada nessa sessão do INB.

• Além dos dois grupos de redação, o INB também solicitou ao Secretariado da Convenção 

que preparasse um documento refl etindo as opções sobre arranjos institucionais e fi nan-

ceiros necessários, abordados nas Partes VI e VII do texto da negociação do protocolo 

e as implicações fi nanceiras envolvidas na implementação dessas opções, em consulta 

com a Missão Permanente das Partes em Genebra. O Brasil vem participando do Órgão 

de Negociação Intergovernamental para o Protocolo sobre Mercado Ilícito de Produtos 

do Tabaco, desde o primeiro encontro INB1, INB2, INB3 assim como no encontro para 

a Região das Américas realizado em junho de 2009 e nos dois grupos de redação, que 

aconteceu em outubro e novembro de 2009. A quarta reunião  –  INB4  –  aconteceu no 

“International Conference Centre” em Genebra de 14 a 21 de março de 2010.

3.2 COOPERAÇÃO BILATERAL 

3.2.1 Alemanha 

Periodicamente, a AISA recebe extratos de movimentação relativos a dois programas em exe-

cução com o KFW, no âmbito da cooperação fi nanceira, coordenada pela Dipe/SE/MS, que 

são retransmitidos ao Diretor de Investimentos e Projetos Estratégicos daquela Secretaria: 1) 
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Programa de Saúde e Saneamento Básico no Estado do Piauí; e 2) Programa de Ações Básicas 

de Saúde no Ceará. A área de Acompanhamentos de Projetos da Secretaria-Executiva fi cou de 

descrever ao Governo do Estado do Piauí e demais entes públicos envolvidos no processo, a 

atual situação das gestões do MS junto à COFIEX, para a próxima reunião intergovernamental.

Em decorrência da XXVI COMISTA Brasil  –  Alemanha, realizada de 21 a 23 de novembro de 

2007, em Brasília, Farmanguinhos pretende realizar, com os alemães, seminário internacional 

sobre Fitomedicamentos. A princípio marcado para novembro de 2008, foi prorrogado para 

2009, ainda sem sucesso. A primeira reunião preparatória foi realizada no dia 12 de maio de 

2008, em Farmanguinhos, Rio de Janeiro, ocasião em que se discutiu a programação tenta-

tiva. Uma segunda preparatória foi realizada em 30 de maio de 2008, com a DCTEC/MRE, 

que se comprometeu em sugerir instituições para participarem do evento e encaminhar con-

vite às instituições participantes, complementando a relação fornecida por Farmanguinhos. A 

AISA verifi cou, junto à Editora do MS, a possibilidade de confeccionar o material do seminário 

(banner, apresentação dos palestrantes, anais do seminário etc.). A ACI/Fiocruz não participou 

das preparatórias, assim como a SCTIE, mas adotou nova postura a partir de fi ns de 2009.

Realizada reunião de Negociações Intergovernamentais Brasil – Alemanha, de 9 a 11 de se-

tembro de 2009, em Berlim. Para as preparatórias, foram levantados os resultados da XXVI 

COMISTA, conforme segue:

Grupo de Cooperação Científi ca e Tecnológica, coordenado pela Divisão de Ciência e Tecno-

logia, do Ministério das Relações Exteriores (DCTEC/MRE): 

1) Programa nacional de plantas medicinais e fi toterápicos, contemplando o sistema nacio-

nal de redes para o desenvolvimento de fi tomedicamentos, coordenado pela Fundação 

Oswaldo Cruz  –  Fiocruz/Farmanguinhos; 

2) Virologia e tecnologias correlatas, para o lado brasileiro, com enfoque prioritário em, 

mas não limitado a, pesquisas em poxvírus, dengue e febre amarela (o lado alemão 

fi cou de avaliar as áreas prioritárias junto aos setores pertinentes, especialmente no 

Robert-Koch-Institut); 

3) Doenças não transmissíveis, com enfoque prioritário em diabetes, doenças cardiovascu-

lares e doenças da terceira idade; e 

4) Gestão de serviços de saúde. 

Grupo de Cooperação Técnica, coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação, do Minis-

tério das Relações Exteriores (ABC/MRE): 
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1) Reafirma o interesse na extensão da cooperação da GTZ com o Centro Interna-

cional para Cooperação Técnica sobre HIV/Aids (CICT), cujo encerramento está 

previsto para (2009);

2) Cooperação triangular:

2.1 Reitera o interesse nas propostas de desenvolvimento de projetos com o Continente Afri-

cano, já apresentadas a essa Agência: a) Banco de Leite Humano para os Países de Língua 

Ofi cial Portuguesa (PALOPs); e b) anemia falciforme, com o governo de Gana;

2.2 Manifesta interesse em desenvolver recursos humanos em saúde na Comunida-

de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), conforme proposta de projeto a ser 

oportunamente encaminhada;

3) Mantém a cooperação fi nanceira trilateral em HIV/aids.

Devido à eleição e mudança parlamentar na Alemanha, novos dirigentes estão dispostos a 

investir no programa de cooperação bilateral e triangular, conforme consulta realizada às ins-

tâncias internas do MS, para identifi car (ou confi rmar) possíveis temas que possam ser apre-

sentados à consideração daquele país.

3.2.2 China 

A Área Técnica da Saúde da Mulher e a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno, do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES/SAS) receberam, 

em 15 de janeiro de 2009, delegação do Ministério das Finanças da China, interessados em 

conhecer aqueles programas.

Realizado em Brasília, em 24 de agosto de 2009, o Seminário Internacional China – Brasil: 

Compartilhando Experiências em Proteção Social. O referido seminário faz parte da progra-

mação da missão chinesa de estudos, apoiada pelo Centro Internacional de Políticas para o 

Crescimento Inclusivo, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-IG/

PNUD), em parceria com o Centro Internacional de Redução da Pobreza na China (IPRCC).

Representantes do DAB/SAS receberam, em 25 de agosto de 2009, integrantes da missão chi-

nesa de estudos em proteção social, interessados em conhecer o Programa Saúde da Família. 

A referida missão permaneceu no Brasil, de 24 a 26 de agosto de 2009, apoiada pelo Centro 

Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (IPC-IG/PNUD), em parceria com o Centro Internacional de Redução da 

Pobreza na China (IPRCC).
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O Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Es-

tratégicos (DECIT/SCTIE) recebeu, em 6 de novembro de 2009, delegação do Ministério da 

Saúde da China, promovida pela Opas/OMS, interessados em conhecer os processos de admi-

nistração das pesquisas médicas.

O Ministro de Estado da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, realizou entre os dias 8 e 11 de 

dezembro de 2009, visita à China acompanhado de delegação composta pelo secretário de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Dr. Reinaldo Guimarães, pela secretária, substitu-

ta, de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Dra. Márcia Sakai, pelo diretor da Anvisa, 

Dr. Dirceu Barbano, e por representantes das associações de classe do setor farmacêutico e de 

equipamentos médicos brasileiros. 

O objetivo primordial da missão foi o estabelecimento de parcerias estratégicas com o setor 

produtivo chinês, no contexto do fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde brasileira. 

A agenda governamental incluiu encontro com o Ministro da Saúde da China, Sr. Chen Zhu, 

para analisar o estágio da cooperação bilateral e medidas de fortalecimento de ações colabora-

tivas, e um seminário do Instituto de Economia da Saúda da China (CHEI), sobre Política de 

Saúde no Brasil e Reforma do Sistema de Saúde chinês. 

Complementaram a agenda ministerial visitas a Academias de Medicina Tradicional Chinesa 

e ao Hospital Guang Meng, assim como encontros com estudantes brasileiros em estágios de 

formação profi ssional. Além da agenda governamental, o Ministro Temporão participou do 

Seminário “Setor de Saúde no Brasil e Oportunidades de Negócios”, organizado pela Embai-

xada brasileira em Pequim em colaboração com a Assessoria de Assuntos Internacionais de 

Saúde (AISA) do Ministério da Saúde. 

O Seminário concentrou-se em apresentar a estratégia de fortalecimento do Complexo Industrial 

da Saúde (CIS) no Brasil, as políticas adotadas pelo governo brasileiro de estímulo à pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a saúde e as oportunidades que o setor produtivo brasileiro 

oferece para a colaboração internacional voltada ao fortalecimento do CIS. O evento foi seguido 

de rodada de negócios, entre empresários brasileiros e chineses e da assinatura de acordo entre 

a empresa brasileira EMS e o laboratório chinês Shanghai Biomabs, para a transferência de tec-

nologia de seis produtos biotecnológicos, entre os quais os chamados anticorpos monoclonais, 

indicados para doenças de alto custo, como câncer, artrite reumatoide e osteoporose. 

Em tributo à receptividade do Governo chinês e em função da avaliação positiva sobre a mis-

são à China, o Ministro Temporão convidou seu homólogo chinês para visitar o Brasil em 

breve e tratar, entre outros tópicos, de uma proposta de Programa de trabalho Conjunto, que 

deverá inserir-se no contexto da Comissão Sino-Brasileira de Alto-Nível de Concertação e 
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Coordenação (COSBAN), instância ofi cial de interlocução entre os dois governos. Como re-

sultado da missão, foi elaborado um Plano de Ação Conjunta Brasil – China na área de saúde 

2010 – 2014, ora submetido às instâncias internas do MS, a ser apresentado à consideração 

do governo chinês. Sua implantação poderá ser viabilizada quando da vinda do presidente da 

China ao Brasil, Sr. Hu Jintao, prevista para abril de 2010.

A Anvisa recebeu, em 17 de dezembro de 2009, delegação composta por 16 representantes 

da Administração Geral da Qualidade, Escritório Informatizado de Inspeção e Quarentena 

(General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarentine of the People’s 

Republic of China  –  AQSIQ), para estreitamento do diálogo regulatório e elaboração de plano 

de trabalho conjunto.

3.2.3 Dinamarca 

Em 25 de junho de 2009, o MS recebeu proposta para copatrocinar a “Cúpula Latino America-

na sobre Diabetes”, prevista para ser realizada de 30 de junho a 2 de julho de 2010, em Salvador, 

BA, apresentada pelo diretor executivo da Fundação Mundial de Diabetes (World Diabetes 

Foundation  –  WDF), Sr. Anil Kapur, sediada na Dinamarca. Conforme o Sr. Kapur, este será 

o quarto de uma série de eventos promovidos por aquela fundação. O primeiro foi realizado 

em Hanoi, no Vietnã; o segundo, em Nairóbi, no Quênia; e o terceiro, em Chennai, na Índia. O 

Ministro Temporão concordou em participar dos discursos de abertura do evento.

3.2.4 Itália 

Realizada a Quarta Reunião do Conselho Brasil  –  Itália para a Cooperação Econômica, Indus-

trial, Financeira e para o Desenvolvimento (IV CIC), em 9 de novembro de 2009, em Brasília. 

O Conselho é composto por três grupos de trabalho: 1) grupo de trabalho sobre atividades 

econômicas, comerciais e fi nanceiras, coordenado pelo DEU/MRE; 2) grupo de trabalho sobre 

cooperação em ciência e tecnologia, coordenado pela DCTEC/MRE e onde está inserido o 

tema da saúde; e, 3) grupo de trabalho sobre cooperação e desenvolvimento, coordenado pela 

ABC/MRE, incluindo a cooperação triangular. A abertura e o fechamento são realizados em 

plenária. Com relação à saúde, foi tratado o que segue:

• Acatada a sugestão de incluir a Saúde dentre as novas áreas de interesse recíproco, no 

próximo Programa Executivo de Cooperação Científi ca e Tecnológica Brasil  –  Itália, 

coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT);

• Assinado em 11 de novembro de 2008, em Roma, por ocasião da visita presidencial, o 

Memorando de Entendimento entre os Ministérios da Saúde dos dois países sobre Coo-

peração no Campo da Saúde e das Ciências Médicas. Abrange dez áreas de cooperação em 
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saúde: 1. Reformas fi nanceiras e econômicas na área de saúde pública; 2. Desenvolvimen-

to tecnológico e aparelhagem sanitária; 3. Tecnologias de informação e da comunicação 

(TIC) aplicadas à saúde; 4. Prevenção e controle do câncer, tabagismo e abuso dos medi-

camentos psicotrópicos, entorpecentes e opioides; 5. Gestão hospitalar; 6. Pesquisa bio-

médica e troca de informações sobre fármacos, inclusive aqueles baseados em biotecno-

logia, e vacinas; 7. Saúde ambiental; 8. Saúde do trabalhador; 9. Saúde e desenvolvimento 

sustentável; e 10. Outras áreas de cooperação acordadas entre as Partes)  e está disponível 

no sítio da DAI/MRE; 

• Reiterado o interesse de Farmanguinhos/Fiocruz no desenvolvimento de Insumos Far-

macêuticos Ativos (IFAs), com a participação de instituições de pesquisa e indústria dos 

dois países;

• Reiterado o interesse em desenvolver projetos de cooperação com terceiros países.

O Decreto s/nº, de 14 de maio de 2009, institui a Comissão Intersetorial com a fi nalidade de 

coordenar a implementação e o acompanhamento das ações e programas no âmbito dos Ajus-

tes de Colaboração assinados pela Presidência da República Federativa do Brasil e as regiões 

italianas de Úmbria, Marche, Toscana e Emília Romagna. Em outubro de 2009, a AISA indicou 

os presidentes do Conass e do Conasems.

3.2.5 Japão 

Realizado no dia 21 de outubro de 2009, em Brasília, o seminário “Atuando como Parceiros 

Globais  –  Perspectiva para os próximos 50 anos”, promovido pela Embaixada do Japão em 

Brasília e a Agência Japonesa de Cooperação Internacional (Jica). Dentre os temas, foi apre-

sentada a “Retrospectiva dos últimos 50 anos, Hoje e a Cooperação Futura”, apresentada pelo 

Representante Sênior da Jica Brasil, Sr. Masayuki Eguchi.

3.2.6 Rússia 

Realizada em Moscou, em 20 e 21 de julho de 2009, a “V Reunião da Comissão de Alto Nível 

Brasil  –  Rússia  –  CAN”, ocasião em que foram reiterados os interesses do Ministério, nas áreas 

de: 1) Fortalecimento da Rede de Cooperação Tecnológica em HIV/Aids (do PN DST-AIDS/

SVS); 2) Vacina H1N1, com uso de aerossol (interesse manifestado pelo GM); 3) Farmacolo-

gia (de interesse da Fiocruz); 4) Tecnologias em medicina (de interesse do Samu/DAE/SAS, 

Into/SAS e Abimo); e, 5) Saúde ambiental e do trabalhador (de interesse da CGVAM/SVS). 

Consta da programação a realização de um seminário de divulgação de projetos prioritários 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como a assinatura do Programa de 
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Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o Brasil e a Federação da Rússia para o período de 

2009  –  2011, assim como a do Memorando de Entendimento sobre Cooperação na Área de 

Nanotecnologia, ambos do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que contém interfaces 

na área de saúde.

Realizada consulta da Missão Permanente da Rússia junto à Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre o interesse em adotar uma Declaração Ministerial que solicitará à Assembleia 

Geral da ONU declarar 2011  –  2020 a Década de Ação em Matéria de Segurança nas Estra-

das, iniciativa prevista na AGNU 62/244. A referida Declaração será negociada por meio das 

Missões Permanentes em Nova Iorque e Genebra, previamente à realização da Primeira Con-

ferência Ministerial sobre Segurança nas Estradas, prevista para os dias 19 e 20 de novembro 

de 2009, em Moscou. Foram solicitadas à SAS e à SVS (CGDANT/Dasis), pelo memorando nº 

652/AISA/GM/MS, de 20 de agosto de 2009, manifestarem-se a respeito do assunto. Participou 

do evento em Moscou o Sr. Otaliba Libânio de Morais Neto, diretor do Departamento de Análise 

de Situação de Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde (DASIS/SVS), acompanhado da Sra. 

Marta Maria Alves da Silva, da Coordenação-Geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não 

Transmissíveis (CGDANT/Dasis/SVS). O deputado Hugo Leal, autor do Projeto de Lei sobre 

Álcool e Condução, fez parte da delegação da saúde.

3.2.7 Ucrânia 

Realizada visita presidencial a Kiev, em 1º e 2 de dezembro de 2009, ocasião em que foram 

aventadas as seguintes possibilidades: 

• Assinar Acordo entre o Ministério da Saúde da Ucrânia e o Ministério da Saúde da Repú-

blica Federativa do Brasil sobre Cooperação na área de saúde e Ciências Médicas; 

• Receber visita técnica de ucranianos para capacitação no combate ao HIV/Aids e no 

enfrentamento à pandemia da infl uenza A (H1N1);

• Cooperação em curso, que consiste no estabelecimento de uma rede de cooperação tec-

nológica em HIV/aids, que tem como objetivo qualifi car a produção de medicamentos 

antirretrovirais e estabelecer painéis de controle de qualidade de testes laboratoriais 

para diagnóstico da infecção pelo HIV e monitoramento do tratamento de pacientes 

com a aids. Além do Brasil e Ucrânia, participam dessa rede a Argentina, a China, 

Cuba, a Rússia e a Tailândia.

• Atuais processos de transferência de tecnologia da Insulina Humana Recombinante.

• Estabelecer mecanismos de cooperação na área da vigilância sanitária.
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Em 22 de dezembro de 2009, foi publicado,  o Decreto nº 7.041, que promulga o Acordo entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação Cien-

tífi ca e Tecnológica, fi rmado em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

3.2.8 Estados Unidos da América  –  pesquisa clínica  –  análise ética 

No período de 25 a 27 de março de 2009, realizou-se o I International Workshop Brazilian 

Academy of Sciences, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover ações de coope-

ração entre o governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Nacional de Saúde (NIH) 

dos Estados Unidos da América para facilitar os trâmites referentes à aprovação dos protocolos 

de pesquisas clínicas envolvendo seres humanos junto ao sistema CEP/Conep, instâncias de 

análise ética da pesquisa desenvolvida no Brasil.

A realização deste encontro constituiu um marco no avanço das atividades e facilitou a comu-

nicação entre as partes envolvidas no processo de aprovação dos projetos de pesquisa clínica 

no âmbito da cooperação internacional que serão fi rmados futuramente.

No ano de 2009, foram apresentados ao governo brasileiro cerca de 30 protocolos de pesquisas 

clínicas, para a submissão ao sistema CEP/Conep, visando obter a aprovação dos protocolos 

de pesquisas na análise ética. Desses 30 protocolos, nove já foram aprovados pelo governo 

brasileiro, os demais estão em processo de aprovação. Cabe destacar que muitos dos protocolos 

apresentados no ano de 2008 ao governo brasileiro, também foram aprovados no ano de 2009. 

Vale lembrar que alguns dos protocolos apresentados ao governo brasileiro, não envolvem pes-

quisas com seres humanos, dispensando assim, a análise ética da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep). 

Em cumprimento à legislação nacional, o Itamaraty remete cópias destes protocolos simulta-

neamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e ao Ministério da Saúde (MS), inda-

gando se haveria, no âmbito das respectivas competências, algo em contrário à sua execução 

no território nacional. Cabe a cada Ministério processar a análise desses protocolos conforme 

suas regras internas e apresentar o resultado ao MRE. 

Os protocolos são recebidos pela Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (AISA), o 

interlocutor do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no Ministério da Saúde. A AISA 

consulta então a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), sobre pesquisas envolven-

do seres humanos e sobre o resultado da apreciação do protocolo.

3.2.9 Canadá 

As relações entre Brasil e Canadá formalizaram-se com a assinatura de Acordo, em 1975 e, em 

específi co no caso da saúde, as relações entre os dois países vêm-se tornando mais dinâmicas. 
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Em 1986 foi assinado o “Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica de 2 de abril 

de 1975, sobre um Projeto de Cooperação Técnica para o Aperfeiçoamento de Especialistas 

Brasileiros na Área Médica em Tratamento de Câncer”. 

O acordo posterior em saúde entre os dois países foi assinado 20 anos mais tarde, em 2006, 

conhecido como “Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo 

da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá para Implementar o Projeto Apri-

moramento do Programa Haitiano de Imunizações”. Essa iniciativa fi rmada entre os dois 

países em 2006 viabilizou a primeira experiência de cooperação triangular, com o objetivo 

de apoiar o desenvolvimento de ações em um terceiro país, neste caso o Haiti. O projeto foi 

fi nalizado em 2008.

Mais recentemente, em maio de 2009, assinou-se o Memorando de Entendimento na área de 

saúde, que prevê a colaboração em temas, tais como: (i) saúde indígena, (ii) telessaúde, (iii) 

atenção primária, (iv) doenças e agravos não transmissíveis, (v) recursos humanos em saúde, 

(vi) saúde mental e (vii) vigilância sanitária. O documento elevou o nível de interlocução entre 

os dois países, que poderão, a partir de agora, interagir de modo equilibrado. Para viabilizar 

a concretização do Memorando de Entendimento, foram desenvolvidos planos de trabalhos 

conjuntos nas áreas prioritárias. Cabe destacar que alguns dos temas do Memorando de Enten-

dimentos já possuíam atividades em execução, como é o caso da colaboração na área de câncer. 

Em 27 de julho de 2009, foi realizada Videoconferência entre Brasil e Canadá sobre o Memo-

rando de Entendimentos na área de saúde. Os principais objetivos da videoconferência foram: 

i) dar continuidade às relações e comunicações entre as contrapartes e, ii) identifi car ações-

chave e atividades que possam ser cumpridas ao longo dos 12 meses subsequentes.  Foram 

identifi cadas sete áreas de atuação, com maiores probabilidades de resultados concretos, para 

discussão mais aprofundada nesta videoconferência: (i) Recursos Humanos em Saúde, (ii) Saú-

de Indígena, (iii) Telessaúde, (iv) Regulação de Alimentos e Produtos para a Saúde, (v) Doenças 

Crônicas e Não Transmissíveis, (vi) Câncer e, (vii) Pesquisa em Saúde. 

Outro tema discutido na videoconferência foi a formação de um Comitê conjunto para acom-

panhar e monitorar o desenrolar da cooperação no âmbito do Memorando de Entendimentos. 

Para a atuação deste Comitê, deverão ser discutidas ferramentas para um melhor acompanha-

mento e a troca de informações sobre a execução das atividades, assim como defi nir os canais 

de comunicação mais efi cientes para tanto. 

Ao fi nal da reunião, fi cou acordado que as áreas técnicas correlatas de ambos os países envi-

dariam esforços para concluir planos de trabalho a serem executados a partir de 2010. Além 

disso, uma nova videoconferência deverá ser realizada em julho de 2010, com vistas a analisar 

o desenvolvimento das atividades conjuntas. 
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3.3 OUTROS ASSUNTOS

3.3.1 O caso Losartan

 Em janeiro de 2009, uma carga de 500 toneladas do medicamento Losartan, em trânsi-

to entre a Índia e o Brasil, foi apreendida no aeroporto de Schpol, na Holanda, sob alegações de 

infrações a direitos de propriedade intelectual e de proteção à saúde pública no país de destino. 

As referidas alegações tiveram por base a diretiva europeia 1.383/2004, relativa à observância 

(enforcement, em inglês) de direitos de propriedade intelectual em mercadorias que transitem 

em território europeu, ainda que não tenham como destino nenhum país da região. A apreen-

são gerou reações dos governos brasileiro e indiano, as quais contaram com o apoio dos países 

em desenvolvimento.

 Reação do mundo em desenvolvimento trouxe à atenção da comunidade internacional o de-

bate sobre a prevalência dos direitos à saúde em relação aos direitos de comércio, em especial, 

aos direitos de propriedade intelectual. Em análise pormenorizada, as apreensões da carga de 

Losartan e das de outros medicamentos genéricos originários de países em desenvolvimento e 

destinados a programas de saúde pública em outros países em desenvolvimento representam a 

ação dos países desenvolvidos, detentores dos direitos de propriedade intelectual e da capaci-

dade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de controlar em seu proveito o esforço global 

pela promoção do acesso a medicamentos.

O Brasil, em comunicado conjunto do Ministério da Saúde/Ministério das Relações Exterio-

res preparado pela AISA, registrou seu desagrado com a apreensão do Losartan e registrou 

repúdio às ações conduzidas no plano multilateral, sobretudo àquelas no âmbito da Organiza-

ção Mundial da Saúde por intermédio da iniciativa IMPACT (International Medical Products 

Anti-Counterfeiting Taskforce), que conduzam à confusão entre a promoção à saúde (por in-

termédio do combate à falsifi cação de medicamentos e insumos sanitários) e o enforcement de 

direitos de propriedade intelectual.

O embate entre as posições brasileiras e as dos países desenvolvidos teve lugar durante a 124a 

Sessão do Conselho Executivo da OMS, de janeiro de 2009, em que o Brasil apresentou suas 

posições veementemente e obteve o apoio de grande parte dos países em desenvolvimento. O 

discurso brasileiro centrou-se na improcedência das apreensões de medicamentos genéricos 

em trânsito pelos países europeus, assim como nas tentativas de ampliação do monopólio so-

bre medicamentos e insumos à saúde, sob o artifício do combate à “contrafação” de produtos 
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médicos. Enfocou, ainda, as relações entre a OMS e o IMPACT, iniciativa que, no entendi-

mento brasileiro, não possui mandato dos países membros da OMS para liderar e coordenar o 

debate no plano multilateral.

Há que se registrar que, em sua maioria, os países do bloco africano opuseram-se à posição 

brasileira, por entenderem como atitude despreocupada da parte do Brasil no que concerne 

à falsifi cação de medicamentos, problema grave de saúde pública no continente africano. A 

confusão criada em função da terminologia “contrafação” (que, desde a aprovação do Acordo 

TRIPS, refere-se especifi camente sobre à lesão dos direitos proprietários de marcas) resultou na 

resistência do bloco africano com relação às posições brasileiras.
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CAPÍTULO 4

COORDENAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE NO MERCOSUL 

E INTEGRAÇÃO REGIONAL

Neste capítulo são apresentados os resultados das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Mercosul Saúde, Unasul, OTCA, GT  –  Itaipu, Comissão Binacional Brasil  –  Uruguai, Grupo 

de Trabalho Binacional Brasil  –  Peru, Subgrupo de Trabalho na Fronteira Brasil  –  Venezuela, 

Subgrupo de Trabalho na Fronteira Brasil  –  Guiana Francesa, Comissão Binacional Assessora 

de Saúde na Fronteira Brasil  –  Guiana, Comissão Binacional Assessora de Saúde na Fronteira 

Brasil  –  Colômbia, entre outros.

4.1 A SAÚDE NO MERCOSUL 

No âmbito da saúde existem dois grandes fóruns no Mercosul: a Reunião de Ministros da Saú-

de do Mercosul e o Subgrupo de Trabalho nº 11 “Saúde”.

4.1.1 Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul (RMS) 

A Reunião de Ministros da Saúde do Mercosul (RMS) é o fórum do Mercosul para discussão 

das macropolíticas e estratégias para o setor Saúde.

A RMS foi criada pela decisão do Conselho do Mercado Comum no ano de 1995, para defi nir a 

política, os programas prioritários e a estratégia da saúde do Mercosul. Atualmente a estrutura 

da Reunião de Ministros está composta por um Comitê Coordenador e dez Comissões Inter-
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governamentais, um Núcleo de Operacionalização e Articulação de Sistema de Informação e 

Comunicação em Saúde, e um Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional.

Comissões Intergovernamentais da RMS: Políticas de Medicamentos e Banco de Preços de 

Medicamentos; Saúde Sexual e Reprodutiva; Determinantes Sociais de Saúde e Sistemas de 

Saúde; Controle da Dengue; Controle de Tabaco; Implementação do Regulamento Sanitário 

Internacional; Doação e Transplantes; Gestão de Riscos e Redução de Vulnerabilidades; HIV/

Aids; Saúde Ambiental e do Trabalhador.

4.1.2 Acordos aprovados pelos Ministros da Saúde do Mercosul

A cada semestre as Comissões Intergovernamentais, que atuam em diversos temas da saúde, 

apresentam propostas de Acordos para apreciação e aprovação na Reunião de Ministros da 

Saúde do Mercosul. Em 2009, foram aprovados os seguintes Acordos:

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 01/09  –  Publicidade, promoção e patrocínio dos pro-

dutos de tabaco nos Estados Partes e Associados do Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 02/09  –  Promover a equidade na saúde atuando sobre 

os determinantes sociais da saúde.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 03/09  –  Estratégia de gestão integrada de prevenção e 

controle da dengue nos Estados Partes e Associados do Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 04/09  –  Regulação do funcionamento de banco de cé-

lulas progenitoras hematopoiéticas e outras nos Estados Partes e Associados do Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 05/09  –  Controle do tráfi co de órgãos, tecidos e células 

e ao turismo de transplantes nos Estados Partes e Associados do Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 06/09  –  Criação da Comissão Intergovernamental de 

Determinantes Sociais da saúde e sistemas de saúde.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO Nº 07/09  –  Política para o Controle do Tabaco no Merco-

sul e Estados Associados.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 08/09  –  Estratégia Mercosul de Nutrição para a Saúde 

e Segurança Alimentar e Nutricional.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 09/09  –  Critérios de Patenteabilidade e Acesso a Me-

dicamentos e Saúde Pública.
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• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 10/09  –  Regulação da Inscrição de Pacientes Estran-

geiros nas Listas de Espera para Transplante de Órgãos e Tecidos Cadavéricos nos Estados 

Partes e Associados do Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 11/09  –  Recomendações dos Estados Partes e Associa-

dos do Mercosul para Fortalecer a Gestão e o Acesso a Medicamentos.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 12/09  –  Mudanças Climáticas e Saúde.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 13/09  –  Processo de Implementação do Regulamento 

Sanitário Internacional (2005).

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 14/09  –  Acordo para Implementação de Ações na Re-

dução da Mortalidade Materna e Neonatal no Mercosul.

• MERCOSUL/RMS/ACORDO N° 15/09  –  Plano de Trabalho para  a Consolidação de 

Políticas de Determinantes Sociais e Sistema de Saúde.

4.1.3 Subgrupo de trabalho nº 11 “saúde” (SGT nº 11 “saúde”) 

O SGT nº 11 “Saúde” é o subgrupo de trabalho vinculado ao Grupo Mercado Comum (GMC) 

responsável pela promoção e proteção da saúde das populações da região. O SGT nº 11 desen-

volve atividades no campo da harmonização dos parâmetros de qualidade dos bens, serviços e 

fatores produtivos deste setor e dos mecanismos de controle sanitários dos Estados Partes com 

a fi nalidade de eliminar obstáculos, obter o fortalecimento do processo de integração regional 

e defi nir o relacionamento do Subgrupo com as demais instâncias do Mercosul, procurando a 

integração e complementação das ações.

Os trabalhos do Subgrupo seguem as definições de uma Pauta Negociadora, aprovada 

pela Resolução n° 13/07 do Grupo Mercado Comum. O SGT nº 11 é composto de três 

Comissões de Trabalho:

• Comissão de Serviços de Atenção à Saúde: o propósito desta Comissão, além da harmo-

nização dos marcos regulatórios dos serviços de saúde dos Estados Partes, visa ampliar o 

acesso da população do Mercosul à atenção da Saúde e assegurar sua qualidade e resoluti-

vidade, bem como promover a integração das ações das Subcomissões de Avaliação e Uso 

de Tecnologias em Saúde e Desenvolvimento e Exercício Profi ssional.

• Comissão de Vigilância em Saúde: seus propósitos estão voltados para o intercâmbio de 

informações sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis, assim como seus fatores 
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de riscos; à harmonização de diretrizes, normas e procedimentos relacionados à vigilân-

cia epidemiológica e ao controle sanitário de riscos e agravos à saúde, contribuindo desta 

maneira ao processo de integração regional, de forma articulada com outras instâncias do 

Mercosul e outros organismos internacionais. Compõe ainda a Comissão, a Subcomissão 

de Controle Sanitário de Portos, Aeroportos, Terminais e Pontos de Fronteira e o Grupo 

Ad Hoc de Não Transmissíveis.

• Comissão de Produtos para a Saúde: o propósito central da Comissão de Produtos para a 

Saúde é a harmonização dos regulamentos técnicos e procedimentos relacionados com os 

produtos sob regime de vigilância sanitária, na cadeia de produção até o consumo, visan-

do à melhoria da qualidade, efi cácia e segurança dos produtos ofertados à população, à 

promoção da saúde e ao gerenciamento de riscos à saúde e ao mesmo tempo, eliminando 

os obstáculos injustifi cados ao comércio regional. A Comissão está subdividida nas se-

guintes áreas: Psicotrópicos, Sangue e Hemoderivados, Produtos Médicos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Domissanitários.

A cada Presidência Pro Tempore, que ocorre semestralmente, as Comissões do SGT nº 11 apre-

sentam propostas de Resolução que são submetidas ao Grupo Mercado Comum (GMC) para 

análise, aprovação e posteriormente internalização no âmbito dos Estados Partes do Mercosul. 

Em 2009, foram aprovadas as seguintes resoluções:

• Resolução n° 15/09 “Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Mecanis-

mo de Implementação”;

• Resolução n° 16/09 “Procedimentos Comuns para as Inspeções nos Estabelecimentos 

Farmacêuticos nos Estados Partes”;

• Resolução n° 17/09 “Critérios para o Estabelecimento de Taxas por Emissão de Certifi ca-

dos de Livre Prática, de Controle de Sanitário de Bordo e de Isenção do Controle Sanitário 

de Bordo (Revogação da Res. GMC n° 49/06);

• Resolução n° 18/09 “Revogação da Resolução GMC n° 17/03”;

• Resolução n° 24/09 “Revogação das Resoluções GMC n° 26/95 e n° 07/99;

• Resolução n° 37/09 “Glossário de Controle Sanitário de Portos, Aeroportos e Pontos de 

Fronteiras (Revogação da Res. GMC n° 34/05);

• Resolução n° 38/09 “Lista de Substâncias Colorantes permitidas para Produtos de Higiene 

Pessoal, Cosméticos e Perfumes (Revogação da Res. GMC n° 04/99)”.
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4.1.4 Observatório Mercosul de sistemas de saúde 

Pelo Acordo Mercosul/RMS nº 18/08, os Ministros da Saúde do Mercosul decidiram implantar 

o Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde. Tal ato constitui um dos primeiros projetos de 

gestão conjunta no Mercosul Saúde.

Com o Acordo pretende-se implantar o Observatório Mercosul de Sistemas de Saúde, com a 

participação ativa dos Estados Partes e Associados do Mercosul para desenvolver e fortalecer 

os Sistemas e Políticas de Saúde do Mercosul.

A implantação do Observatório Mercosul deve levar em consideração experiências de Ob-

servatórios já desenvolvidos que abordam o tema da saúde, como o Observatório Europeu de 

Políticas e Sistemas de Saúde.

Para iniciar a concretização deste Acordo foi realizada uma visita técnica ao Observatório Eu-

ropeu de Políticas e Sistemas de Saúde, no segundo semestre de 2009. Nessa visita foram trata-

dos dos seguintes temas: 

• Elaborar um plano de ação para o fortalecimento das estatísticas vitais em saúde, obser-

vando o fortalecimento da cooperação horizontal; 

• Intensifi cação do treinamento de recursos humanos para a melhoria da qualidade de da-

dos e informação em saúde; 

• Harmonização de conceitos e metodologias que tratam da administração dos dados; 

• Proposta de trabalhar em conjunto os Ministérios da Saúde e da Educação para in-

troduzir informação e registro das ações vitais como tema transversal nos currículos 

das escolas de saúde; 

• Proposta para o Ministério da Saúde desenvolver processos que permitam a comunicação 

de informação sobre estatísticas vitais e informação em saúde para os profi ssionais de 

saúde e para a população, dentre outros.

4.1.5 Cooperação técnica no âmbito do Mercosul 

O Mercosul representa muito mais que um acordo comercial. É também um processo de inte-

gração política e cultural historicamente importante para os povos sul-americanos, que envol-

ve tanto os governos de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, quanto a sociedade 

civil dos países membros e seus associados1. É importante ressaltar que este processo de inte-

1 Disponível em: <http://www.abc.gov.br/abc/abc_ctpd_mercosul.asp>
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gração possibilitará melhoria na qualidade de vida de toda a população do Bloco, o que torna 

essencial a busca por integração mais competitiva. 

A cooperação técnica entre os membros do Mercosul desempenha um papel crucial, pois favo-

rece tanto a troca de conhecimentos já existentes, quanto o desenvolvimento conjunto de novas 

técnicas nas mais diversas áreas de interesse do bloco. 

O Comitê de Cooperação Técnica do Mercosul (CCT) é o órgão de assessoramento do Grupo 

Mercado Comum (GMC) no que diz respeito à cooperação técnica e cabe a ele analisar, atra-

vés de seus vários foros negociadores, ofertas ou demandas de cooperação que tenham como 

benefi ciário o Mercosul. O CCT reúne-se, em média, duas vezes por semestre, no país que 

estiver na Presidência Pro Tempore do Mercosul. Todos os projetos de cooperação no âmbito 

do Mercosul devem passar pelo CCT, que atua como intermediador entre os países membros e 

as organizações ou países que prestam cooperação ao bloco. 

4.1.6 Agenda de Saúde para as Américas 2008  –  2017

O documento apresentado em 2007 pelos Ministros da Saúde intitulado “Agenda de Saúde para 

as Américas 2008  –  2017” destaca as seguintes intenções:

• Os governos da Região das Américas estabelecem conjuntamente a Agenda de Saúde para 

orientar a ação coletiva dos sócios nacionais e internacionais interessados em contribuir 

para melhorar a saúde dos povos da Região, no decorrer da próxima década. 

• Os governos reiteram seu compromisso com a visão de uma região mais saudável, mais 

equitativa em aspectos da saúde, com melhoria dos determinantes da saúde e no acesso 

aos serviços e bens individuais e de saúde pública. Uma região em que cada pessoa, famí-

lia e comunidade tenha a oportunidade de desenvolver ao máximo seu potencial.

• A Agenda de Saúde para as Américas é uma resposta às necessidades de saúde de nossa 

população e reflete o compromisso de cada um dos países para trabalhar em conjun-

to, com uma perspectiva regional e com solidariedade em favor do desenvolvimento 

da saúde na Região.

• Esta Agenda é o instrumento político de mais alto nível em aspectos de saúde. Nela 

são definidas as grandes áreas de ação, com o propósito de retomar os compromis-

sos assumidos pelos Estados nos foros internacionais e fortalecer a resposta para 

seu efetivo cumprimento.
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• A Agenda incorpora e complementa a agenda global incluída no Décimo Primeiro Pro-

grama Geral de Trabalho da Organização Mundial da Saúde, aprovado pelos Estados 

Membros na 59ª Assembleia Mundial da Saúde de 2006. Está alinhada também com os 

Objetivos da Declaração do Milênio.

• A Agenda orientará a elaboração dos futuros planos nacionais de saúde e os planos es-

tratégicos de todas as organizações interessadas na Cooperação em saúde com os países 

das Américas, incluindo o da Organização Pan-Americana. A avaliação do progresso das 

áreas de ação defi nidas nesta Agenda se fará por meio da avaliação do cumprimento das 

metas estabelecidas em tais planos.

• Os governos das Américas ressaltam a importância que os sócios que trabalham pela saú-

de e as instituições se benefi ciem de uma agenda de saúde concisa, fl exível, dinâmica e de 

alto nível que oriente suas ações, facilite a mobilização de recursos e infl uencie as políticas 

de saúde da Região.

 4.1.7 Cooperação técnica Mercosul  –  Opas 

 O tema saúde e as relações internacionais estão na atualidade das discussões em saúde no 

mundo e vem sendo abordado no âmbito da Opas/OMS seguindo objetivos estratégicos de-

fi nidos a partir de uma consulta feita a todos os países da Região das Américas. Ainda, es-

ses Objetivos Estratégicos referem-se diretamente ao Plano Estratégico de Médio Prazo da 

OMS, 2008  –  2013:

• Reduzir a carga sanitária, social e econômica das doenças transmissíveis; 

• Combater HIV/aids, tuberculose e malária;

• Prevenir e reduzir a morbidade, incapacidade e mortalidade por afecções crônicas não 

transmissíveis, transtornos mentais, violência e traumatismos; 

• Reduzir a morbidade e a mortalidade e melhorar a saúde nas etapas-chave de vida, como 

gravidez, parto, período neonatal, infância e adolescência; melhorar a saúde sexual e re-

produtiva; promover o envelhecimento ativo e saudável de todas as pessoas;

• Reduzir as consequências sanitárias das emergências, desastres, crises e confl itos e mini-

mizar seu impacto social e econômico;

• Promover a saúde e o desenvolvimento; prevenir ou reduzir fatores de risco relacionados 

a afecções associadas ao consumo de cigarro, álcool, drogas e outras substâncias psicoati-

vas, dietas não saudáveis, falta de atividade física e práticas sexuais de risco; 
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• Abordar os determinantes sociais e econômicos subjacentes à saúde mediante políticas 

e programas que permitam melhorar a equidade sanitária e integrar enfoques favoráveis 

aos pobres, sensíveis às questões de gênero e baseados nos direitos humanos;

• Promover um entorno mais saudável, intensifi car a prevenção primária e exercer infl uên-

cia sobre políticas públicas em todos os setores, visando  combater as causas fundamen-

tais das ameaças ambientais à saúde;

• Melhorar a nutrição, a salubridade dos alimentos e a segurança alimentar, ao longo de 

todo o ciclo de vida e em apoio à saúde pública e ao desenvolvimento sustentável;

• Melhorar a organização, a gestão e a prestação de serviços em saúde;

• Fortalecer a liderança, a governança e a base científi ca dos sistemas de saúde;

• Assegurar a melhoria do acesso, a qualidade e o uso de produtos médicos e tecnologias 

sanitárias;

• Assegurar a existência de um pessoal de saúde disponível, competente, capaz de respon-

der às necessidades,   produtivo, visando à melhoria dos resultados em saúde;

• Aumentar a proteção social mediante um fi nanciamento equitativo, sufi ciente e sustentável;

• Proporcionar liderança, fortalecer a governança e fomentar alianças e colaboração com 

países, Sistema das Nações Unidas e outros atores para cumprir o mandato da OMS de 

avançar no Programa de Ação Sanitária Mundial consignado no 11º Programa Geral de 

Trabalho da OMS e na Agenda de Saúde para as Américas.

4.1.8 Cooperação técnica Opas  –  Mercosul e o Plano de Trabalho Bianual 2008  –  2009 

(PTB 2008 – 2009)

O Plano de Trabalho Bianual 2008 – 2009 (PTB 2008 – 2009) da cooperação técnica da Opas/

OMS – Mercosul tem como contexto a Agenda de Saúde das Américas e o Plano Estratégico 

Regional da Opas.

O Plano de Trabalho Bianual 2008 – 2009  –  PTB 2008 – 2009 contém a descrição dos objetivos 

globais da Organização Mundial da Saúde e os resultados regionais a que a cooperação técnica 

da Opas se compromete a contribuir por meio do cumprimento dos indicadores preestabeleci-

dos e a programação bianual e semestral de atividades. 

Essa cooperação foi dividida nos seguintes objetivos estratégicos: fortalecimento das capacida-

des regulatórias em saúde dos Estados Partes do Mercosul; fortalecer a saúde ambiental e do 
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trabalhador; fortalecimento da Atenção Primária e Saúde nas Fronteiras do Mercosul; forta-

lecimento dos Sistemas de Informações e Comunicação para apoio das políticas do Mercosul; 

implementação de Medidas Sanitárias e de Vigilância em Saúde no Mercosul; implementação 

de Políticas Públicas de Saúde Priorizadas no Mercosul; fortalecimento e desenvolvimento dos 

Sistemas de Saúde no Mercosul.

Para alcançar esses objetivos foram defi nidas atividades como: seminários, ofi cinas, reuniões 

e estágios, consensuadas em reuniões pelos países membros, tanto no âmbito do SGT nº 11 

“Saúde”, quanto na Reunião de Ministros da Saúde. 

O conjunto de objetivos, resultados, atividades e indicadores descritos no PTB 08 – 09, estão 

sustentados na programação detalhada dos recursos fi nanceiros e humanos necessários para 

garantir a viabilidade técnica e fi nanceira a fi m de atender os compromissos fi rmados pela co-

operação técnica Opas no biênio 2008 – 2009.

A Cooperação Técnica é importante instrumento de desenvolvimento, auxiliando os países 

ou instituições a promover mudanças estruturais nos seus sistemas de saúde, como forma de 

superar restrições que impeçam a melhoria da qualidade de saúde da população de seus países.  

Ações realizadas na Cooperação Técnica Mercosul/Opas, no período 2008 – 2009: 

1) Fortalecimento das capacidades regulatórias em saúde

• Ofi cina realizada para a atualização dos aspectos regulatórios na área farmacêutica  –  

BPF/OMS 2003, conforme compromisso assumido pelo Brasil junto à Comissão de Pro-

dutos para a Saúde, sendo esta a primeira etapa da capacitação conjunta de inspetores no 

âmbito do Mercosul. É o primeiro passo dado rumo à adoção da referência internacional 

da OMS para Boas Práticas de Fabricação na Área Farmacêutica, considerando-se a ne-

cessidade da adoção da metodologia de análise de risco como ferramenta essencial para a 

realização das inspeções farmacêuticas. 

• Ofi cina realizada: “Estratégia Mercosul para o tratamento dos temas de bioisenção, equi-

valência farmacêutica, biodisponibilidade e bioequivalência”.

Em consonância com os conceitos internacionais sobre medicamentos genéricos e equivalência 

farmacêutica, e ainda com base em recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

torna-se necessário nivelar o conhecimento nos temas de bioisenção, equivalência farmacêuti-

ca, biodisponibilidade e bioequivalência.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), desde a implantação do Programa de Ação de Me-

dicamentos Essenciais em 1981, vem colaborando com os países na formulação de políticas e 
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programas para assegurar a disponibilidade e a qualidade de medicamentos essenciais. Nos 

seus programas mais recentes, tais como o programa de pré-qualifi cação de medicamentos, 

enfatiza cada vez mais os medicamentos genéricos como alternativas para assegurar o acesso a 

medicamentos seguros e de qualidade a população.

O tema da equivalência terapêutica tem estimulado a discussão científi ca nos últimos 40 anos, 

ocasionando a introdução de mudanças signifi cativas nas regulamentações acerca do registro 

de medicamentos. Na maioria dos países, a equivalência terapêutica pode ser assegurada pela 

realização de testes de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade e bioequivalência.

Nesse contexto, foi realizada a ofi cina contando com o apoio da Organização Mundial da Saú-

de (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) com o propósito de alcançar os 

objetivos específi cos relacionados abaixo:

• Identifi car possíveis convergências regulatórias dos Estados Partes quanto aos temas de 

bioisenção, equivalência farmacêutica, biodisponibilidade e bioequivalência;

• Aprimoramento técnico com base nas diretrizes preconizadas pela OMS para os temas 

propostos e conhecimento acadêmico;

• Formulação de uma agenda de cooperação técnica para redução das possíveis assimetrias 

existentes, com vistas ao fortalecimento do Mercosul, priorizando aspectos de segurança 

sanitária e qualidade dos medicamentos.

2) Fortalecimento dos Sistemas de Informação e Comunicação para apoio das políticas do 

Mercosul

• Portal e instrumentos implantados e atualizados; Banco de Dados implantado e atualizado.

• Acompanhamento da manutenção do sítio Mercosul Saúde.

• Implantar e monitorar a utilização do Sistema de Vigilância Epidemiológica 

(Mercosul/Oras – Conhu).

3) Implantar projeto de avaliação de tecnologias em saúde

Realizar estágios para compreensão das práticas de avaliação de tecnologias em cada país, ten-

do como base as necessidades, vocações e expertises implantadas.
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Estágio realizado na Argentina: “segundo relatório, as lições aprendidas no estágio poderão ser 

utilizadas nos trabalhos de revisão e de elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Tera-

pêuticas (PDCT) do Ministério da Saúde.

A transferência de conhecimento e de experiências em GPC (Guia de Prática Clínica) entre os 

membros do Mercosul contribui para a diminuição das variabilidades das práticas clínicas nos 

países e possibilita o desenvolvimento de ações que aprimoram as atividades de elaboração, 

avaliação e implementação de guias.

Para a adoção das guias, as barreiras profi ssionais, estruturais, organizacionais e relacionadas 

aos pacientes precisam ser superadas e, para isso, métodos efetivos para a disseminação da 

informação necessitam ser utilizados. É fundamental a inclusão das equipes de saúde nas 

estratégias de divulgação das guias e o monitoramento dos gestores na etapa de implementa-

ção deve ser constante. Ressalta-se a importância da inclusão dos pacientes nos processos de 

desenvolvimento e difusão das diretrizes de prática clínica nos países que adotam os Guias 

de Práticas Clínicas”.

4) Implantação do Banco de Preços de Medicamentos Mercosul

Considerando o Acordo nº 02/00 da RMSM, que estabeleceu a criação de um Banco de Preços 

de Medicamentos Essenciais e Outros, para os países integrantes do Mercosul e Estados Asso-

ciados, seguindo os moldes do Banco de Preços do Brasil; considerando a aprovação do Acordo 

nº 13/07 na XXIII RMS  –  Mercosul  –  Estratégias Conjuntas para o funcionamento do Banco 

de Preços de Medicamentos do Mercosul e Estados Associados, que defi niu sua implantação na 

região; considerando a aprovação do treinamento para países andinos; defi niu-se a realização 

de treinamento presencial nos países participantes do BPMM – EA e países andinos, de modo a 

capacitar técnicos dos Ministérios da Saúde e/ou Centrais de Compras, na operacionalidade do 

sistema e interação com suas funcionalidades, de modo a compreender como obter resultados 

com a utilização do mesmo.

Os países inicialmente selecionados para recebimento da capacitação foram Argentina, Para-

guai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Peru, Chile. Colômbia, Equador, farão parte do primeiro 

grupo de treinamento, considerando o interesse de visualizar suas compras no sistema.

O treinamento será estendido também para os países andinos, considerando sua inclusão no 

último encontro da Comissão de Bancos de Preços, no Uruguai. O treinamento será presencial 

para obtenção de resultados efetivos no processo de alimentação do Banco de Preços, devido 

às especifi cações do sistema e a barreira do idioma, que poderão causar difi culdades na inter-

pretação das operacionalidades do sistema.
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Em 2009, foi realizado o treinamento presencial iniciando com a demonstração do sistema 

e a sua utilização mediante a inserção das compras de cada Estado Parte (Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai).

5) Fortalecimento da política saúde sexual e reprodutiva considerando os Objetivos do Milênio

A mortalidade materna é um importante indicador sobre a saúde da mulher, retratando as 

condições de saúde e da atenção à saúde da mulher e suas desigualdades.

• Financiamento da participação de técnicos dos Estados Partes no Painel “Intercâmbio 

de Conhecimentos e Experiências para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil: 

Programas, Projetos e Novas Tecnologias”, que foi realizado durante o congresso da Fede-

ração Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

6) Elaboração de critérios comuns para a identifi cação e gestão sustentável de praguicida

Proposta de elaboração de um documento técnico contendo análise preliminar  –  Perfi l Na-

cional  –  sobre o estado da arte de Agrotóxicos nos setores saúde e ambiente para auxiliar 

na tomada de decisão a fi m de elaborar estratégia comum de manejo adequado em saúde e 

ambiente, além de fortalecer e harmonizar políticas e ações regionais relacionadas à saúde am-

biental no âmbito do Mercosul, conforme consta no anexo IV da ata anexa nº 02/2009 da Co-

missão Intergovernamental de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (Cisat) da Reunião de 

Ministros de Saúde do Mercosul e Estados Associados  –  RMS/MEA realizada no período de 

10 e 11 de junho de 2009 em Assunção no Paraguai. 

7) Estratégia de redução, substituição de mercúrio e gestão de seus resíduos

Proposta de elaboração de documento técnico contendo análise preliminar  –  Perfi l Nacional  

–  sobre o estado da arte do Mercúrio, nos setores saúde e ambiente, para auxiliar na tomada 

de decisão para elaboração de estratégia de redução, substituição e gestão de seus resíduos, 

além de fortalecer e harmonizar políticas e ações regionais relacionadas à saúde ambiental no 

âmbito do Mercosul, conforme consta no anexo IV da ata anexa nº 02/2009 da Comissão Inter-

governamental de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (Cisat) da Reunião de Ministros 

de Saúde do Mercosul e Estados Associados  –  RMS/MEA realizada no período de 10 e 11 de 

junho de 2009 em Assunção no Paraguai. 

4.2 UNASUL 

A União de Nações Sul-Americanas tem como objetivo construir, de maneira participativa 

e consensuada, um espaço de integração e união no âmbito cultural, social, econômico e 
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político entre seus povos, priorizando o diálogo político, as políticas sociais, a educação, 

a energia, a infraestrutura, o fi nanciamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a 

eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 

fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e 

independência dos Estados2. 

4.2.1 Avançando em uma Agenda de Integração Sul-Americana  

Dentre os objetivos específi cos da Unasul, de acordo com o Tratado Constitutivo da União de 

Nações Sul-Americanas, que possuem interface com o tema da saúde, cabe destacar:

• O fortalecimento do diálogo político entre os Estados Membros que assegure um espaço 

de concertação para reforçar a integração Sul-Americana e a participação da Unasul no 

cenário internacional;

• O desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para erradicar a pobreza e 

superar as desigualdades na região;

• O desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da Região e de nossos po-

vos de acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico sustentáveis;

• A proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, assim como 

a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as causas e os efeitos da 

mudança climática;

• O desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação das assimetrias, 

alcançando assim uma integração equitativa;

• O acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde;

• A cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseada no respeito 

irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas, para a regularização migratória e a harmo-

nização de políticas;

• A cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um processo inovador, 

dinâmico, transparente, equitativo e equilibrado que contemple um acesso efetivo, pro-

movendo o crescimento e o desenvolvimento econômico que supere as assimetrias me-

diante a complementação das economias dos países da América do Sul, assim como a 

promoção do bem-estar de todos os setores da população e a redução da pobreza;

2 UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS. Tratado Construtivo da União de Nações Sul-Americanas. 2008. Disponível em: <www.defesanet.com.br/al1/unasul.htm>.
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• A integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e médias empresas, 

cooperativas, redes e outras formas de organização produtiva;

• A defi nição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares de pes-

quisa, inovação, transferência e produção tecnológica, com vistas a incrementar a capaci-

dade, a sustentabilidade e o desenvolvimento científi co e tecnológico próprios;

• A participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo entre a Unasul e 

os diversos atores sociais na formulação de políticas de integração Sul-Americana. 

4.2.2 Avanços no campo da saúde na Unasul em 2009 

• Conselho de Saúde Sul-Americano: criado em Salvador, Costa de Sauípe, Brasil, 

16 de dezembro de 2008.  O Conselho foi constituído em 21 de abril de 2009, em 

Santiago do Chile.

• O Comitê Coordenador: Criado em Santiago do Chile, dia 21 de abril de 2009 para apoiar, 

facilitar e promover o alcance dos objetivos do Conselho de Saúde Sul-Americano. 

• Os Grupos técnicos: são instâncias criadas através do Acordo na Constituição do Conse-

lho de Saúde Sul-Americano, realizado em 21 de abril de 2009 em Santiago do Chile. 

• Reunião do Grupo Técnico de Sistemas de Saúde Universais: reunião realizada em 22 e 23 

de outubro de 2009. 

• Grupo Técnico  –  Escudo epidemiológico  –  Reunião realizada em 18 junho de 2009. 

• Grupo Técnico  –  promoção da Saúde e Determinantes Sociais  –  Criou-se uma Comis-

são Sul-Americana de Determinantes Sociais da Saúde em: 26 e 27 de janeiro de 2010.

1. Grupo Técnico de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos em Saúde  –  Houve 

a I Reunião do Grupo Técnico de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos em 

Saúde do Conselho de Saúde Unasul, em 25 de janeiro de 2009, onde se discutiram as 

seguintes recomendações que seriam encaminhadas ao Conselho de Saúde da Unasul: 

a. Aprovação da criação do ISAGS (Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde): uma das 

funções do componente do Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos da Agenda da 

Saúde da Unasul é a de apoiar a todos os países membros, no fortalecimento das capacidades 
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nacionais e sub-regionais para a condução, formulação, implementação e avaliação das polí-

ticas e planos de longo prazo que respondam aos desafi os críticos em recursos humanos em 

saúde e às necessidades de desenvolvimento de recursos humanos identifi cados nos outros 

quatro componentes da Agenda da Saúde da Unasul. 

b. A criação das Redes de Instituições Estruturantes em Saúde da Unasul: essas redes terão 

como objetivo apoiar a transformação dos sistemas de saúde. São contemplados quatro gru-

pos de redes já existentes: a) Institutos Nacionais de Saúde, b) Escolas Profi ssionais (com 

ênfase na medicina, enfermagem e odontologia), c) Escolas de Saúde Pública e d) Escolas 

Técnicas de Saúde.

c. A criação do Programa de Becas da Unasul  –  Saúde: o Programa de Becas facilitará a forma-

ção de recursos humanos nas áreas críticas vinculadas à Agenda de Saúde da Unasul; se iniciará 

com uma oferta de 100 becas anuais. Serão priorizados candidatos com vínculos com as insti-

tuições públicas dos países da comunidade, funcionando desta forma como um mecanismo de 

redistribuição e compensatório.

4.3 ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO 
AMAZÔNICA (OTCA)

O Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 3 de julho de 1978 pela Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela com o objetivo de promover ações 

conjuntas para o desenvolvimento harmônico da Bacia Amazônica. 

Os Países Membros assumiram na época o compromisso comum com a preservação do meio 

ambiente e o uso racional dos recursos naturais da Amazônia.

Em 1995, as oito nações decidiram criar a OTCA para fortalecer e implementar os objetivos 

do Tratado. A emenda ao Tratado foi aprovada três anos depois e a Secretaria Permanente se 

estabeleceu em Brasília em dezembro de 2002.

A OTCA tem a convicção que a Amazônia, por possuir um dos mais ricos patrimônios na-

turais do Planeta, é estratégica para impulsionar o futuro desenvolvimento de nossos países 

e da região; um patrimônio que deve ser preservado, mas essencialmente, promovido, em 

consonância com os princípios de desenvolvimento sustentável. (Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica).
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4.3.1 Projeto de Vigilância em Saúde Ambiental na Região Amazônica BID/OTCA 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou o fi nanciamento de 1 milhão de 

dólares para o Sistema de Vigilância de Saúde Ambiental Amazônico, que contará também 

com recursos da OTCA e dos Países Membros na ordem de 750 mil dólares. (Boletim Eletrô-

nico nº 6 de 4/2/2010 da OTCA).

A assinatura do convênio entre a OTCA e o BID foi realizada no início de dezembro, dando 

início ao projeto em 2009. O sistema permitirá adotar um marco operacional e instrumental de 

indicadores e estratégias para instituir a vigilância de saúde ambiental na Amazônia, com a fi -

nalidade de facilitar a prevenção, proteção e adaptação diante da alteração, contaminação e da-

nos ambientais que afetam a saúde humana. (Boletim Eletrônico nº 6, de 4/2/2010 da OTCA).

4.3.2 Atividades desenvolvidas em 2009

• I Reunião de Dirigentes de Saúde Ambiental dos Países da América do Sul  –  8 e 9 de 

dezembro de 2009  –  atividades prévias a I Conferência Nacional de Saúde Ambiental;

• Reunião do Comitê Técnico Coordenador (Cotec)  dia 10 de dezembro de 2009; referente 

ao Projeto de Vigilância em Saúde Ambiental na Região Amazônica BID/OTCA. 

O Comitê Técnico Regional (Cotec), formado por representantes dos Ministérios de Saúde dos 

Países Membros  –  Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela  

–  é responsável pela execução do Sistema de Vigilância, com o apoio da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) e o Instituto Evandro Chagas, e a cooperação técnica da Organização Pan-

Americana da Saúde (Opas). (Boletim eletrônico nº 6, de 4/2/2010 da OTCA).

4.4 GRUPO DE TRABALHO  –  GT ITAIPU  –  SAÚDE

O GT Itaipu/Saúde, de caráter permanente e consultivo, vinculado à Itaipu Binacional, tem 

por objetivo propor as estratégias para inserção das Fundações de Saúde instituídas pela Itaipu 

Binacional na organização e apoio às ações de saúde na sua área de infl uência, região da fron-

teira, em consonância com as respectivas políticas públicas nacionais do setor Saúde. (Art. 2º 

Regimento Interno GT Itaipu).

O GT ITAIPU SAÚDE tem como missão articular as organizações governamentais e não go-

vernamentais dos países da fronteira, conjugando esforços para promover ações prioritárias de 

impacto nos níveis sanitários da população da área de infl uência da Itaipu. 

Dentre os objetivos específi cos do GT Itaipu cabe destacar:

• Apoiar os sistemas e entidades de saúde;
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• Enfatizar as ações de Atenção Primária em Saúde;

• Propor estratégias para viabilização de acordos entre os países participantes.

O GT Itaipu se reúne mensalmente e o processo decisório se dá por consenso dos membros em 

reuniões plenárias. Os temas são analisados previamente por Comissões Técnicas e Equipes de 

Trabalho específi cas.

Foram defi nidas sete áreas prioritárias (Pilares estratégicos) pelo Plano de Ação de acordo 

com o Regimento do GT Itaipu Saúde: Acidentes e violências; Endemias, Doenças emergen-

tes e reemergentes; Saúde materno-infantil; Saúde do Idoso; Saúde Indígena; Saúde Mental; 

Saúde do Trabalhador.

4.4.1 Saúde indígena  –  atividades da CT de saúde indígena 

1. Manter as reuniões bimestrais de lideranças indígenas;

2. Realizar atividade para capacitação para agentes indígenas, promotores e agentes de saúde;

3. Construir Postos de Saúde Indígena no Paraguai (com equipamentos e insumos);

4. Realizar visitas às aldeias do Departamento de Villa Ygatymi.

4.4.2 Saúde materna e infantil  –  atividades da CT de saúde materna e infantil

1. Realizar ação integral e multidisciplinar voltada à saúde da mulher, em comemoração ao 

Dia Internacional da Mulher;

2. Realizar seminário de capacitação multidisciplinar para o atendimento integral à saúde 

do adolescente;

3. Replicar a capacitação em Maternidade Segura nos serviços de saúde;

4. Capacitar profi ssionais de saúde e dotar os serviços de condições para prevenção de cân-

cer de mama e colo uterino.

4.4.3 Acidentes e violências  –  atividades da CT de acidentes e violências

1. Fomentar a obtenção, validação e análise de dados sobre acidentes de trânsito e violências 

na região da Tríplice Fronteira;
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2. Realizar campanhas educativas permanentes para a prevenção de acidentes de 

trânsito e violências;

3. Realizar pesquisa regional sobre riscos de catástrofes e sobre a capacidade de res-

posta institucional;

4. Formar uma comissão técnica de representantes das áreas de trânsito, saúde, educação, 

ONGs dos três países, comprometidos com os projetos do GT.

4.4.4 Endemias, doenças emergentes e reemergentes  –  atividades da CT de 

endemias, doenças emergentes e reemergentes

1. Apoiar as ações de vigilância de doenças transmissíveis: doenças previníveis por vacina, 

raiva, dengue, aids, malária, tuberculose, hanseníase, leishmaniose e sífi lis;

2. Implantar rede de informação institucional ágil, organizada e permanente para a vigilân-

cia em saúde na Tríplice Fronteira, possibilitando a tomada de decisões;

3. Sensibilizar agentes político-administrativos (gestores) para a necessidade de qualifi cação 

e manutenção das ações de vigilância em saúde na Tríplice Fronteira;

4. Fomentar as ações de vigilância entomológica na Tríplice Fronteira (pesquisa, capacitação 

e estruturação).

4.4.5 Atividades da CT de endemias, doenças emergentes e reemergentes/

subcomissão de pandemia da infl uenza

1. Viabilizar a criação de uma Comissão Intersetorial de Saúde para a Tríplice Fronteira;

2. Realizar Ofi cina de Comunicação de Risco e Crises dentro do contexto de implementação 

do Plano Operativo de Comunicação de Riscos da Pandemia da Infl uenza;

3. Promover Curso de Gestão de Sistemas Locais de Saúde em Região de Fronteira (Parceria 

com a UFRGS);

4. Apoiar a avaliação das Capacidades Básicas para a implementação do RSI na 

Tríplice Fronteira.
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4.4.6 Saúde do idoso  –  atividades da CT de saúde do idoso

1. Elaborar e divulgar a “Carta de Itaipu”, resultado do I Fórum Estratégico de Saúde e Qua-

lidade de Vida da Pessoa Idosa na região de fronteira como documento para implemen-

tação de políticas públicas de saúde;

2. Apoiar ações para a qualifi cação da Atenção Básica no atendimento à pessoa idosa;

3. Promover a capacitação para “cuidadores” de idosos;

4. Dar andamento ao projeto de pesquisa de saúde e qualidade de vida da pessoa idosa 

na Tríplice Fronteira.

4.4.7 Saúde mental  –  atividades da CT de saúde mental 

1. Indicar comitê provisório de Saúde Mental consolidado em estrutura legal e viabi-

lizando sua constituição até junho de 2009. Realizar evento em consonância com 

o calendário do Mercosul. Constituir um modelo de Comissão de Fronteira para 

subsidiar os futuros comitês;

2. Promover capacitação em saúde mental priorizando: (1) desenvolvimento de ações que 

habilitem a atenção básica com alcance aos agentes de saúde, educação e assistência so-

cial; (2) dependência química, formação técnica para o trabalho primário, secundário e 

terciário; (3) cuidando do “cuidador”;

3. Promover o II Seminário de Saúde Mental na Fronteira. 

4.4.8 Saúde do trabalhador  –  atividades da CT de saúde do trabalhador

1. Apoiar a estruturação de redes integradas de informação em saúde do trabalhador na 

Tríplice Fronteira;

2. Apoiar a realização de pesquisa e estudos sobre a saúde do trabalhador na região da Trí-

plice Fronteira;

3. Apoiar a realização de ações para capacitação e educação continuada dos responsáveis 

pela implementação de políticas de Saúde do Trabalhador;

4. Apoiar as instituições públicas de saúde no desenvolvimento e integração da Saúde do 

Trabalhador na Atenção Primária.
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4.5 BINACIONAL BRASIL  –  URUGUAI 

4.5.1 Comissão Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Uruguai 

Dentre os objetivos da Comissão Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Uruguai  

–  (CBBU) destacam-se: 

• Fortalecer as ações e a implementação dos Comitês de Fronteira na área de saúde; 

• Promover o levantamento situacional de saúde da população; 

• Propor mecanismos para agilizar a troca de informações em saúde; 

• Propor estratégias de ação, elaboração, avaliação e acompanhamento de Planos 

de Trabalho; 

• Implementar programas de treinamento e capacitação de Recursos Humanos entre 

ambos os países; 

• Assessorar na elaboração e na implementação de Projetos de Cooperação; 

• Promover o intercâmbio e a discussão dos Sistemas de Saúde dos países.

Em 2008, cabe destacar entre os avanços dos trabalhos da CBBU, a formalização em 30 de 

junho de uma Carta Acordo, fi rmada entre o Ministério da Saúde, a Fundação de Apoio da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS) e a Opas. 

A Comissão conta com uma plataforma técnica, onde foi criado um espaço virtual exclusivo 

<http://www.eavirtual.ea.ufrgs.br/cbbu/> que poderá dinamizar o processo de implementação 

do Acordo Brasil  –  Uruguai. 

Em 28 de novembro de 2008, durante a XXV Reunião de Ministros do Mercosul, realizada 

na cidade do Rio de Janeiro, foi fi rmado o Acordo de prestação de serviços de saúde humana, 

Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 

Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Serviços de Saúde. O Ajuste foi aprova-

do pelo Congresso e entrou em vigor dia 14 de dezembro de 2009. 



105

O presente Ajuste visa principalmente:

• Permitir a prestação de serviços de saúde entre as pessoas físicas ou jurídicas situadas 

nas localidades vinculadas por força do Acordo; 

• Permitir às pessoas jurídicas brasileiras e uruguaias contratarem serviços de saúde hu-

mana em uma das localidades - mencionadas no Anexo I do Acordo para Residência, 

Estudo e Trabalho;

• Permitir que a prestação de serviços seja feita tanto pelos respectivos sistemas públi-

cos de saúde quanto por meio de contratos, celebrados entre pessoa jurídica como 

contratante, de um lado, e pessoas física ou pessoa jurídica como contratada, de ou-

tro, tanto de direito público quanto de direito privado.

4.6 BINACIONAL BRASIL  –  PERU 

4.6.1 Grupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil  –  Peru 

Em março de 2009, o Ministério da Saúde retomou sua participação no Grupo de Trabalho 

sobre Cooperação Amazônica e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil – Peru, que havia sido 

criado em 1995, considerando o encontro entre o Presidente da República Federativa do Brasil 

e o Presidente da República do Peru.

No âmbito desse Grupo, foram acordados os seguintes pontos:

• A criação do Grupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil – Peru;

• Assistência à saúde (viabilizar a oferta de serviços);

• Fortalecimento do Programa HIV/Aids.

Em 8 de abril de 2009, a parte brasileira convocou uma videoconferência com a delegação 

peruana com a finalidade de acordarem temas que seriam elevados aos Presidentes de 

ambas as Repúblicas, em Rio Branco, dia 28 de abril de 2009, assim como a criação do 

Grupo de Trabalho em Saúde, por meio de um Acordo por Troca de Notas via Ministério 

de Relações Exteriores.

Temas acordados na videoconferência:

• Criação do Grupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil – Peru por meio de um 

Acordo via Ministério de Relações Exteriores  –  encaminhado para aprovação em 

abril e outubro de 2009;

• I Reunião do Grupo de Trabalho em Saúde, em Lima, dias 6 e 7 de agosto de 2009. 



106

Reunião do grupo de trabalho em saúde na fronteira Brasil  –  Peru

Foi realizada entre os dias 6 e 7 de agosto de 2009, na cidade de Lima/Peru a I Reunião do Gru-

po de Saúde, que abordou os seguintes temas: 1º Vigilância Epidemiológica e Estratégia con-

junta de controle e vigilância sanitária na fronteira perante a pandemia da infl uenza A H1N1; 

e 2º Assistência de Serviços de Saúde nas Fronteiras. 

Acordo-Quadro entre a República Federativa do Brasil e a República Federativa 

do Peru sobre localidades fronteiriças vinculadas

A parte brasileira recebeu do Ministério de Relações Exteriores uma Minuta de Proposta refe-

rente ao Acordo sobre Localidades Vinculadas. O Ministério da Saúde se manifestou incluindo 

um parágrafo referente à saúde:

“Receber atendimento em saúde pública na Localidade Fronteiriça Vinculada nas mesmas 

condições concedidas aos nacionais do país-sede. O acesso aos serviços de saúde pública da 

Localidade Vinculada será regulamentado por meio de instrumento internacional específi co, 

acordado entre as autoridades de saúde de ambas as Partes”.

Ajuste complementar ao convênio básico de cooperação técnica e científica 

para a implementação do projeto “fortalecimento dos sistemas de saúde do 

Brasil e do Peru”

Comunicado Conjunto dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Alan García Pérez  –  Rio 

Branco  –  28 de abril de 2009: Ajuste Complementar ao Convênio Básico de Cooperação 

Técnica e Científi ca para a implementação do Projeto “Fortalecimento dos Sistemas de Saúde 

do Brasil e do Peru”.

Em 28 de abril de 2009, os presidentes do Brasil e do Peru reuniram-se em Rio Branco/Acre e 

congratularam-se pela assinatura do Ajuste Complementar ao Convênio Básico de Cooperação 

Técnica e Científi ca para a implementação do Projeto “Fortalecimento dos Sistemas de Saúde 

do Brasil e do Peru”, que tem como objetivo apoiar os esforços peruanos de reformar seu 

sistema de saúde pública. 

• Assinatura do Projeto: 13/12/2009. Vigente até 13/12/2011.

• Assinatura do Ajuste Complementar: 28/4/2009 sendo ratificado em 9/9/2009.
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4.7 BINACIONAL BRASIL  –  VENEZUELA 

4.7.1 Subgrupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil  –  Venezuela 

O Subgrupo de Trabalho sobre Saúde nas Fronteiras (STSF) e suas Comissões foram criados 

na IX Reunião Binacional do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Fronteiriço Brasil  –  

Venezuela (GTDF), realizada em 30 e 31 de março de 2009, na cidade de Caracas.

Reunião do subgrupo de trabalho em saúde na fronteira Brasil – Venezuela

Nos dias 14 e 15 de maio de 2009, na cidade de Santa Elena de Uairén, Município de Gran Sabana, 

Venezuela, celebrou-se a I Reunião do Subgrupo de Trabalho em Saúde na Fronteira (STSF).

O Subgrupo constitui e coordena comissões de trabalho tais como: 

• Comissão de Saúde Indígena;

• Comissão de Atenção à Saúde; 

• Comissão de Assistência e Prevenção do HIV/Aids;

• Comissão de Vigilância Sanitária;

• Comissão de Vigilância Epidemiológica;

• Comissão de Saúde Ambiental.

Na Comissão de atenção à saúde, ambas as delegações acordaram

• A saúde indígena e o enfoque intercultural foram destacados como prioritários e que de-

vem ser abordados de forma integral;

• Desenvolvimento de material informativo e educativo em ambos os idiomas;  

• Elaboração de um diagnóstico de saúde de fronteira e avaliação da oferta de serviços;

• Harmonização e compartilhamento de registros estatísticos.

Na Comissão HIV/Aids

• Realização de um estudo de soroprevalência;

• Elaboração de uma proposta para a dispensa de medicamentos antirretrovirais e insumos 

para a prevenção;
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• Conhecimento e adaptação dos avanços da prevenção contra o HIV/Aids no Brasil para 

adaptá-lo na Venezuela;

• Elaboração de um plano para seguimento de pacientes;

• Fortalecimento da vigilância epidemiológica na fronteira.

Na Comissão de Saúde Ambiental

• Estabelecimento de um plano de trabalho para abordar a qualidade de água para consu-

mo humano;

• Vigilância da qualidade do ar diante das queimadas;

• Estudar a possibilidade de aplicar o Projeto BID/OTCA, “Vigilância em saúde Ambiental 

na Região Amazônica”, como piloto, na região de Pacaraima  –  Santa Elena de Uiairén;

• Elaboração de material informativo bilíngue;

• Elaboração de um Projeto de Cooperação em Saúde Ambiental juntamente com a ABC 

(Agência Brasileira de Cooperação) para captação de recursos.

Na Comissão de Vigilância Sanitária

• Avaliação e estudo do marco regulatório e legal sobre o controle sanitário dos produtos de 

uso e consumo humano garantindo a qualidade dos mesmos;

• Fortalecimento da vigilância do controle de alimentos de consumo;

• Iniciou-se a discussão referente à carteira de vacinação contra Febre Amarela.

Finalmente, na Comissão de Saúde Indígena acordou-se

• Garantir a atenção integral e intercultural à população indígena da fronteira;

• Estabelecimento de mecanismos de comunicação, programação de ações conjuntas de 

atenção e aumentar a cobertura nas comunidades yanomamis;

• Garantir a cobertura ao tratamento contra a oncocercose aos povos indígenas da fronteira 

de ambos os países;
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• Operacionalização do diagnóstico endêmico da população yanomami da fronteira;

• Implementação de ações conjuntas de promoção à saúde e prevenção a enfermidades 

entre as populações indígenas;

Finalizando a reunião, ambas as Delegações trabalharam na elaboração de um Manual Ope-

racional para que o Subgrupo tenha todas as ferramentas para seu efi caz funcionamento, que 

deverá ser assinado na X Reunião do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento Fronteiriço.

O Subgrupo de Trabalho em Saúde conta também com uma plataforma técnica, onde foi cria-

do um espaço virtual exclusivo que poderá dinamizar o processo de implementação do Plano 

de Ação elaborado pelas Comissões, dentre outros aspectos.

<http://189.28.128.100/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1359>

II Reunião do subgrupo de trabalho em saúde na fronteira Brasil – Venezuela

Durante os dias 9, 10 e 11 de setembro de 2009, realizou-se na cidade de Boa Vista, Roraima, a 

II Reunião do Subgrupo de Trabalho sobre saúde na Fronteira Brasil – Venezuela.

Na referida reunião, as Comissões integrantes do Subgrupo de Trabalho sobre Saúde na Fron-

teira elaboraram um Plano de Ação para o período 2009 – 2012. 

A seguir, a síntese das questões discutidas por cada Comissão de Trabalho:

Comissão de Saúde Indígena

Durante a II Reunião do Subgrupo de Trabalho, a Comissão de Saúde Indígena realizou a 1ª 

Reunião sobre Oncocercose, discutindo os problemas inerentes a oncocercose e a saúde indígena. 

A Comissão de Saúde Indígena identificou 11 problemas prioritários que afetam a situa-

ção na fronteira e as dificuldades técnicas enfrentadas pelos gestores de saúde de ambos 

os países. Com relação às questões sociais que envolvem a população, ficou acordado que 

as ações bilaterais deveriam ser elaboradas de forma conjunta e que se levasse em conta a 

diversidade étnica da região.

Dentre os problemas apresentados, destacaram-se: a elevada transmissão da malária, causada 

principalmente pelas práticas ilegais de garimpo pelo lado venezuelano; difi culdade em reali-

zar ações de imunização e garantir a cobertura do medicamento para oncocercose na área de 

fronteira; existência de comunidades sem acesso aos serviços de saúde, falta de profi ssionais 
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de saúde; difi culdade com a documentação de pacientes indígenas em território estrangeiro, 

ausência de sistemas de referência e contrarreferência para atendimento dos pacientes;  inexis-

tência de ações de  monitoramento e avaliação das ações em saúde na fronteira; ausência de 

participação dos povos indígenas no processo.

As propostas encaminhadas foram: realização do controle integrado da malária e descrição 

das áreas ilegais de garimpo; uso compartilhado da infraestrutura e logística dos dois países 

para implementação dos programas de imunização e tratamento de oncocercose; estabeleci-

mento de um calendário vacinal para a região; identifi cação, georreferenciamento e cadastro 

de comunidades sem acesso às ações de saúde; viabilização de uso comum de infraestrutura 

e logística, possibilitando vôo de aeronaves de ambos os países em áreas remotas da região de 

fronteira, formação de equipes multidisciplinares; formação contínua e intercâmbio de agentes 

indígenas de saúde, garantia de presença de intérpretes e equipes multidisciplinares (psicólo-

gos e pedagogos); elaboração de instrumentos bilíngues de notifi cação de pacientes; elaboração 

de um modelo bilateral de saúde na fronteira;  realização de reuniões semestrais e implantação 

de  fórum de participação social para avaliação do plano de ação.

Realização da 1ª  reunião de oncocercose

A 1ª Reunião Binacional sobre Oncocercose realizou-se no dia 8/9/2009. Nessa reunião, os 

representantes de ambas as Comissões elaboraram um plano de intensifi cação do programa de 

controle da oncocercose, cujas principais ações foram: manutenção da cobertura de dois ciclos 

de tratamento em toda a área endêmica; intensifi cação de cobertura de tratamento para algu-

mas áreas críticas no estrato hiperendêmico, com início em 2010; intercâmbio das informações 

epidemiológicas, demográfi cas, geográfi cas e operacionais entre os dois países; georreferen-

ciamento completo e elaboração de mapas de toda a área Yanomami e Ye’kuana; uso comum, 

levantamento e identifi cação de infraestrutura e logística de pistas de pouso e aeronaves para 

atenção integral em toda a área; intercâmbio de informações e experiências entre os agentes 

indígenas de saúde; distribuição de informações epidemiológicas e realização de reuniões pe-

riódicas regulares (semestralmente) de grupos de trabalho binacionais. 

Comissão de Atenção à Saúde

Nessa Comissão foram destacados aspectos relacionados à atenção à saúde correspondente à 

zona de fronteira delimitada entre Santa Elena do Uairén/Estado de Bolívar/Venezuela e Pa-

caraima/Roraima/Brasil. As questões de saúde da fronteira que envolvem o Estado do Ama-

zonas /BR, foram tratadas pela Comissão de Saúde Indígena,  em função da elevada taxa de 

população indígena daquela região.
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A Comissão identifi cou os principais problemas de saúde da população residente nos muni-

cípios de fronteira: a leishmaniose visceral e cutânea, as doenças sexualmente transmissíveis  

(DST/aids), as infecções respiratórias agudas (IRA) leve e moderada, uso de álcool e outras 

drogas, casos de suicídio, malária, dengue, tuberculose, diabetes, hipertensão e acidentes por  

causas externas (trânsito).

Como solução aos problemas detectados, a Comissão propôs a implementação de protocolos 

de regulação de acesso e fl uxo de pacientes dos municípios de fronteira (referência e contrar-

referência), em formato bilíngue; elaboração de proposta de expansão dos Serviços de Saúde 

atualmente existentes na Fronteira; a criação de um Grupo de Trabalho  –  GT Local (Rorai-

ma  –  Bolívar) para discussão, articulação, planejamento e execução das ações de saúde nos 

municípios de fronteira.  

Comissão de Vigilância Epidemiológica

A referida Comissão elaborou um Plano de Ação com o objetivo de reduzir a mobimortalida-

de por eventos de saúde pública dessa fronteira, por meio da implantação de um sistema de 

vigilância epidemiológica que possa monitorar os fatores de risco, as manifestações clínicas, as 

medidas de controle, o impacto das mesmas e os determinantes de saúde, possibilitando assim 

a aplicação das ações de prevenção e controle de forma oportuna.

O Plano de Ação elaborado pela Comissão abrange inicialmente a área piloto constituída por 

dois municípios de cada país: Pacaraima  –  Roraima e São Gabriel da Cachoeira e pelo lado da 

Venezuela, Gran Sabana  –  Bolívar e Alto Orinoco  –  Amazonas.

O Plano se resume em seis ações:

• Elaborar uma análise da situação da saúde dessa região.

• Fortalecer o Sistema de Informação em Saúde através da formação de um grupo de 

trabalho específico, com técnicos dos dois municípios, para a elaboração de um sis-

tema de informação que promova o intercâmbio de informações em saúde entre os 

municípios de fronteira.

• Padronizar os Protocolos de Vigilância Epidemiológica Binacionais, ou seja, elaborar e di-

fundir conjuntamente os protocolos e normas dessa área, para os municípios de fronteira, 

bem como capacitar e atualizar os profi ssionais de saúde para a execução e o seguimento 

dos protocolos que forem estabelecidos. 

• Fortalecer o serviço já existente nos Núcleos de Vigilância Entomológica, com equipa-

mentos e recursos humanos.
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• Instituir um Comitê Técnico multidisciplinar e intersetorial binacional para assessorar e 

acompanhar as ações de vigilância epidemiológica nas fronteiras.

• Elaborar indicadores comuns para avaliar o desenvolvimento das ações desenvolvidas nos 

municípios citados anteriormente, com vistas a avaliações periódicas e elaboração de in-

tervenções frente às situações identifi cadas.

Comissão de Saúde Ambiental

Tendo em vista a necessidade de implementar ações de saúde ambiental na fronteira Brasil/

Venezuela, as ações prioritárias elencadas pelos dois países foram as seguintes:

• Elaboração de diagnóstico situacional dos municípios de fronteira, visando à identifi ca-

ção dos principais problemas referentes à saúde ambiental e à defi nição dos pontos prio-

ritários de capacitação e ação.

• Provimento de recursos humanos na região de fronteira; consolidação de laboratório de 

fronteira em Pacaraima e formulação de um acordo bilateral para que a Venezuela possa 

utilizar o referido laboratório; articulação com Ministério da Defesa Brasileiro para utili-

zar os laboratórios do pelotão de fronteira; organização de curso de capacitação integrado 

com os três níveis de Governo de ambos os países direcionando as questões identifi cadas 

pelo diagnóstico e identifi cação das populações expostas aos riscos ambientais, que po-

dem ser afetadas pela alteração na qualidade da água de consumo humano e dos solos.

• Elaboração de publicação bilíngue, a ser formulada com os subsídios do diagnóstico am-

biental  –  se possível, também em língua indígena atendendo à população.

• Realizar missão de avaliação das demandas geradas a partir das ações elaboradas acima.

Comissão de Vigilância Sanitária

A referida Comissão identifi cou os seguintes aspectos a serem trabalhados nessa fronteira: 

ausência de um Plano de Contingência de Eventos de Saúde Pública de Importância Interna-

cional (ESPII) que afetam as áreas de fronteira Brasil – Venezuela; necessidade de cumprir o 

Regulamento Sanitário Internacional (RSI – 2005); ausência de ações conjuntas para comuni-

cação e informação aos viajantes; necessidade de ambos os países conhecerem os procedimen-

tos de controle sanitário de mercadorias, tendo em vista a previsão de aumento do trânsito de 

mercadorias; fragilidade nas ações de vigilância sanitária dos municípios de Barcelos, Santa 

Izabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Pacaraima (Brasil) e Santa Elena do Uairén, 

Rio Negro e Maroa (Venezuela).
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As soluções propostas para essas questões foram às seguintes:

• Elaboração de um Plano de Contingência de Resposta a Emergências frente a um Evento 

de Saúde Pública de Importância Internacional  –  ESPII.

• Cumprir o disposto no RSI (2005).

• Elaborar em conjunto um Plano de Comunicação de Informação sobre recomendações 

de saúde aos viajantes.

• Intercambiar documentos e requisitos para o controle sanitário de produtos 

para importação.

• Fortalecer as ações de vigilância sanitária nos municípios citados anteriormente.

Comissão de Assistência e Prevenção de HIV/Aids

A Comissão discutiu as ações planejadas pelo grupo de trabalho Brasil – Venezuela do projeto 

“Fortalecimiento de las acciones de prevención, vigilancia, asistencia integral y derechos hu-

manos de ITS-VIH/SIDA en ciudades de frontera de la región de países del Mercosur”.  

Este projeto foi aprovado na LXX Reunião Ordinária do Grupo Mercado Comum, realizada 

em Montevidéu entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2007 (Mercosur/GMC/ACTA nº 04/07); 

sua execução deu-se início em 2008, tendo como uma das estratégias a criação e consolidação 

das atividades binacionais em HIV e aids em todas as fronteiras do Mercosul. 

Identifi cou-se a necessidade de atentar para não duplicar os esforços na fronteira Brasil-Vene-

zuela, propondo a incorporação das ações de seguimento do Projeto Mercosul, além da elabo-

ração de outras que garantissem a institucionalização do trabalho do grupo binacional. Para 

isso, a Comissão propôs a elaboração de Planos Operativos Anuais de Fronteira (POA – Fron-

teira), para poder garantir a entrada de linhas orçamentárias com esta descrição nos Planos de 

Ação de DST/Aids dos dois países. 

Outras questões apontadas pela Comissão foram o baixo índice de pessoas solicitando o teste 

de HIV, bem como o desconhecimento por parte dos profi ssionais de saúde da Venezuela de 

como utilizar esses testes rápidos. Para esse tema, foi proposta a realização de uma atividade ou 

campanha “Fique Sabendo” / “Hazte la Prueba” dos dois lados  da fronteira em 2010, visando 

qualifi car o perfi l epidemiológico das DST/HIV/aids nessa região de fronteira; a distribuição 

de material bilíngue nas áreas de prevenção; e a ampliação do acesso às informações sobre pre-

venção e serviços de saúde em DST/aids na região fronteiriça, principalmente na população 

dos jovens e adolescentes. 
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4.8 BINACIONAL BRASIL  –  GUIANA FRANCESA 

4.8.1 Subgrupo de Trabalho em Saúde na Fronteira Brasil  –  Guiana Francesa 

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República da França realizaram, em Ma-

capá, em 13 e 14 de agosto de 2009, a V Reunião da Comissão Mista de Cooperação Trans-

fronteiriça Brasil  –  França, em cumprimento ao disposto no artigo 6º do Acordo-Quadro 

de Cooperação, assinado em 28 de maio de 1996. Esse mecanismo visa a dar continuidade às 

consultas precedentes realizadas em Brasília (17 e 18 de setembro de 1997), Caiena (18 e 19 

de março de 1999), Macapá (29 e 30 de janeiro de 2002) e Caiena (12 e13 de junho de 2008).

Nessa reunião, o Ministério da Saúde propôs a criação de um Subgrupo de Trabalho em Saúde 

na Fronteira Brasil – Guiana Francesa, com o objetivo de atender às necessidades da população 

dessas localidades fronteiriças.

Reunião do subgrupo de trabalho em saúde na fronteira Brasil – Guiana Francesa

Realizou-se nos dias 8 e 9 de dezembro de 2009 a primeira Reunião do Subgrupo de Trabalho 

em Saúde na Fronteira Brasil – Guiana Francesa, em Oiapoque, no Estado do Amapá, Brasil.

4.8.2 Os sistemas de saúde de ambos os países

O Brasil e a França trocaram informações sobre o funcionamento dos seus Sistemas de Saúde.  

Epidemiologia e alertas 

Acordos entre as partes: ambas as delegações acordaram intercambiar mensalmente dados 

epidemiológicos referentes ao H1N1, dengue, malária e outros, e em casos de epidemia, 

semanalmente. Acordaram também que fossem disponibilizados mensalmente os boletins 

epidemiológicos (essas informações serão enviadas por e-mail) e a realização de reuniões lo-

cais entre os dois países, contando com a presença de representantes da vigilância em saúde 

do município e do estado. 

Ambas as delegações acordaram a criação de uma “Comissão de Vigilância em Saúde” bilate-

ral para trocar informações e elaborar um plano de ações para o enfrentamento da dengue e 

malária na fronteira. Essa comissão deverá se reunir na segunda quinzena de abril de 2010, na 

cidade de Macapá, Estado do Amapá/Brasil.

Finalizando este ponto, ambos os países acordaram a realização de uma intervenção conjunta 

em situações epidêmicas.
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Imunização na Zona de Fronteira  –  A representação francesa informou que a cobertura va-

cinal está em processo de avaliação. Concordou com a implantação de um cartão vacinal co-

mum, entretanto, informou que o mesmo somente poderá ser criado a partir de 2011.

Saúde Indígena  –  Ambas as delegações acordaram a criação de uma “Comissão de Atenção à 

Saúde”. Esta Comissão terá um “Grupo de Trabalho em Saúde Comunitária dos Povos Isolados”. 

Intercâmbio de Informações sobre a Estrutura de Serviços de Saúde na Fronteira  –  A 

França solicitou informações regulares sobre a estrutura e serviços ofertados e sobre a ca-

pacidade instalada para o atendimento da demanda, assim como a troca sistemática dessas 

informações na fronteira. 

O Estado do Amapá se comprometeu para a próxima reunião disponibilizar os dados solicita-

dos e, a partir desse momento, ambos os países pensarão em uma proposta de sistematização 

das referidas informações. A princípio, o intercâmbio dessas informações deverá ser feito pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque e, da parte francesa, pela Agência Regional de 

Saúde da Guiana Francesa.

Outros temas

• A Delegação brasileira encaminhou à parte francesa a proposta do Memorando de En-

tendimento referente ao Manual Operacional que ofi cializa a criação do Subgrupo de 

Saúde e sua estrutura. 

• A Comissão de HIV/Aids já em vigência foi incorporada a este Subgrupo de Saúde a par-

tir desta data. Em 10/12/2009, realizou-se uma reunião do referido Grupo. 

4.9 BINACIONAL BRASIL  –  GUIANA 

4.9.1 Comissão Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Guiana 

Em 15 de fevereiro de 2005, fi rmou-se em Georgetown o Ajuste Complementar na área de 

saúde ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana.

O referido Ajuste Complementar visou à implementação da Comissão Binacional Assessora de 

Saúde na Fronteira Brasil  –  Guiana.

A referida Comissão tem como objetivos além de fortalecer as ações e a implementação dos 

Comitês de Fronteira na área de saúde, promover o levantamento situacional de saúde da po-
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pulação, propor mecanismos para agilizar a troca de informações em saúde, propor estratégias 

de ação, elaboração, avaliação e acompanhamento de Planos de Trabalho, implementar pro-

gramas de treinamento e capacitação de Recursos Humanos, entre ambos os países, assessorar 

na elaboração e na implementação de Projetos de Cooperação, promover o intercâmbio e a 

discussão dos Sistemas de Saúde dos países.

• Proposta de Memorando de Entendimento  –  Manual Operacional da Comissão Binacio-

nal Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Guiana  –  encaminhada em 2 de outubro 

de 2009 para aprovação.

4.10 BINACIONAL BRASIL  –  COLÔMBIA 

4.10.1 Comissão Técnica Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Colômbia 

Em 7 de março de 2005, na cidade de Bogotá, criou-se através do Ajuste Complementar ao 

Convênio Básico de Cooperação Técnica e Científi ca entre ambos os governos, a Comissão 

Técnica Binacional Assessora de Saúde na Fronteira Brasil  –  Colômbia, no âmbito da Comis-

são de Vizinhança e Integração Fronteiriça do Brasil  –  Colômbia.

Tendo em vista que o referido Ajuste Complementar se refere aos aspectos gerais referentes 

à criação da referida Comissão Técnica e considerando o compromisso realizado pelos Mi-

nistérios da Saúde de ambos os países na XI Reunião Plenária da Comissão de Vizinhança e 

Integração Fronteiriça, realizada na cidade de Bogotá/Colômbia, em 19 de setembro de 2008, 

a parte brasileira elaborou uma Proposta de Manual Operacional com o objetivo de especifi car 

as instituições coordenadoras e executoras dessa Comissão Técnica Binacional, bem como o 

trabalho a ser conduzido pelos mesmos.

• Proposta de Manual Operacional da Comissão Técnica Binacional Assessora de Saúde na 

Fronteira Brasil  –  Colômbia  –  encaminhada 2 de outubro de 2009 para aprovação.
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ANEXOS

Anexo A  –  Situação dos Projetos de Cooperação em Saúde na América do 

Sul, América Central e Caribe

PAÍS PROJETOS
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

1. ARGENTINA

Apoio Técnico à 

Implantação de 

Bancos de Leite 

Humano na 

Argentina

IFF/ Fiocruz ABC 64.818,00 28/7/2008 R3
19 a 

30/10/09

Em 

Execução

2. Argentina

Fortalecimento 

do Programa 

de Controle de 

Dengue

Fiocruz ABC 138.490,00 18/11/2009 - -

Em 

Negociação

3. Argentina

Desenvolvimen-

to da Capa-

cidade para a 

Administração 

Nacional de 

Laboratórios 

e Institutos de 

Saúde (ANLIS) 

nas áreas de 

Ciências Bioló-

gicas e de Saúde

Fiocruz ABC 713.151,00 - - - Em análise

4. Argentina

Iniciativa de 

Construção de 

uma fábrica bi-

nacional Brasil 

– Argentina de 

Biofarmacologia

Fiocruz - - - - - Em análise

5. Argentina

Transferência de 

Tecnologia da 

Vacina contra 

Febre Amarela

Bio

Manguinhos

/Fiocruz

- - - - - Em 

Negociação

(continua)
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PAÍS PROJETOS
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

6. Argentina

Projeto de Co-

operação-Téc-

nica Horizontal 

(TCC) Brasil – 

Argentina junto 

à Opas  para o 

desenvolvimen-

to e implantação 

de Programas 

de Avaliação 

Externa de 

Qualidade em 

Bacteriologia 

na rede dos 

Laboratórios 

Centrais de 

Saúde Pública 

do Brasil

CGLAB/

Anvisa
Opas 26.000,00 SI SI SI SI

7. Argentina

Projeto de Coo-

peração Técnica 

Horizontal entre 

Países (TCC) 

Brasil – Ar-

gentina para 

o Estudo da 

Diversidade 

Genética dos 

Protozoários 

Entéricos 

Emergentes e 

Reemergentes 

com Aplicação à 

Vigilância Epi-

demiológica 

Fiocruz  e 

UFRJ e UFF
Opas 61.400,00 SI SI SI SI

1. BOLÍVIA

Fortalecimento 

da Capacidade 

Institucional do 

Ministério da 

Saúde e Espor-

tes da Bolívia 

em Sistemas 

de Vigilância 

em Saúde Am-

biental

SVS/MS ABC 105.008,00 - - -
Em 

execução

2. Bolívia

Fortalecimento 

da Atenção Inte-

gral e Vigilância 

Epidemiológica 

em DST/HIV/

Aids

SVS/MS ABC 1.162.920,00 25/ 1/2010 A1.2 e A1.4 22 a 

26/2/10

Em 

execução

3. Bolívia

Apoio à im-

plantação do 

Banco de Leite 

Materno

Fiocruz ABC 66.252,00 9/2009 R1
1º a 5/3/10 

(previsão)

 Em 

execução

(continua)

(continuação)
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PAÍS PROJETOS
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

4. Bolívia

Capacitação de 

Funcionários 

do Instituto 

Nacional de 

Laboratórios de 

Salud (INLASA) 

da Bolívia sobre 

o Processo de 

Produção de Ve-

las de Andiroba

Fiocruz ABC 66.502,00 11/2009 - - Em 

Negociação

1. CHILE

Implementação 

para o setor de 

saúde do siste-

ma globalmente 

harmonizado de 

classifi cação e 

etiquetagem de 

produtos quími-

cos (GHS)

SVS/MS ABC - - - -
Em 

negociação

2. Chile

Projeto de 

Cooperação-

Técnica Hori-

zontal (TCC) 

Brasil – Chile 

para Coopera-

ção Técnica na 

área de Saúde 

Ambiental 

relacionada à 

qualidade do ar

SVS/MS SI SI SI SI SI SI

1. COLÔMBIA

Apoio Técnico 

para a Imple-

mentação de 

Banco de Leite 

Humano na 

Colômbia

Fiocruz ABC
129.679,00 - - - Em 

execução

2. Colômbia

Fortalecimento 

no Diagnóstico 

Molecular e 

Tipifi cação de 

Espécies de 

Leishmania, seu 

Georreferencia-

mento e Análise 

Espacial

SVS e Fio-

cruz
ABC 58.242,00 - - -

Em 

negociação

1. EQUADOR

Implementação 

do Banco de 

Leite Humano 

Isidro Ayora

Fiocruz ABC 48.580,00 22/3/2007 R3 11/2009 

(previsão)

Em 

execução

(continua)

(continuação)
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PAÍS PROJETOS
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

2. Equador

Fortalecimento 

dos Modelos 

Nacionais de 

Promoção e 

Proteção à 

Saúde dos Povos 

Indígenas do 

Brasil e do 

Equador

Funasa ABC 78.787,00 3/6/2007 R2- A2. 1 1ª e 2ª 

semana 

de março 

(previsão)

Em 

execução

3. Equador

Fortalecimento 

do Sistema 

de Vigilância 

Epidemiológica 

no Equador

 Devep/SVS/

MS

ABC - - - Em 

negociação

4. Equador

Vigilância 

Ambiental no 

Equador

CGVAM/

SVS/MS

ABC 100.518,00 - - - Em análise

5. Equador

Apoio ao For-

talecimento da 

Administração e 

Gestão do Siste-

ma de Saúde do 

Equador

MS ABC 39.163,00 - - - Em 

negociação

6. Equador

Apoio ao 

Fortalecimento 

da Autoridade 

Sanitária no 

Equador

MS ABC 91.618,00 - - - Em 

negociação

7. Equador

Apoio à 

Integração e 

a Articulação 

da Rede Única 

de Serviços no 

Equador

MS ABC - - - - Em análise

1. PARAGUAI

Fortalecimento 

da Vigilância 

Epidemiológica, 

com ênfase 

no Combate 

à Dengue e à 

Implementação 

do Regulamento 

Sanitário Inter-

nacional

SVS/MS ABC 157.607,00 5/2007 A7.2 e A7.3 22 a 

26/2/10 

(previsão)

Em

 execução

2. Paraguai

Apoio à 

Implantação e 

Implementação 

de Bancos de 

Leite Humano 

no Paraguai

Fiocruz ABC 60.350,00 8/2007 R2 Pendente 

da conclu-

são do R1

Em 

execução

(continua)

(continuação)
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ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

3. Paraguai

Projeto de Coo-

peração Técnica 

entre Países 

(TCC) Brasil – 

Paraguai sobre 

Política Pública 

e Reforma da 

Atenção à Saúde 

Mental

SAS/MS OPAS 168.460,00 2008 SI SI SI

4. Paraguai

Projeto de Coo-

peração Técnica 

(TCC) Brasil 

– Paraguai de 

Identifi cação 

e Promoção 

de Iniciativas 

Bilaterais de 

Fortalecimento 

de Sistemas 

e Serviços 

de Saúde na 

Sub-Região do 

Cone Sul entre 

o Ministério da 

Saúde do Brasil, 

do Paraguai e a 

ENSP/Fiocruz

MS Opas SI SI SI SI SI

1. PERU

Fortalecimento 

das Capacidades 

dos Sistemas de 

Saúde do Peru e 

do Brasil

SVS/MS ABC 163.435,00    6/2009 A1.3 6/12/2009 Em

 execução

2. Peru

Implementação 

e Adequação 

das Normas 

Técnicas da 

Estratégia Sani-

tária Nacional 

de Combate à 

DST/Aids

SVS/MS ABC 138.805,00 8/2009 A1.2

(1ª atividade)

1º a 5/3/10 

(previsão)

Em 

execução

3. Peru

Fortalecimento 

da capacidade 

de resposta 

dos serviços de 

saúde frente a 

uma pandemia 

de infl uenza

COVER/

SVS/MS

ABC 161.110,00 8/2007 - - Em 

negociação

4. Peru

Apoio à Imple-

mentação de 

Banco de Leite 

Humano no 

Peru

IFF/Fiocruz ABC 97.550,00 11/2009 - - Em 

negociação

(continua)

(continuação)
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EXECUTADA
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5. Peru

Grupo de 

Trabalho Brasil  

–  Peru sobre 

Cooperação 

Amazônica e 

Desenvolvimen-

to Fronteiriço  

–  subgrupo

- - - - - - Em

 execução

6. Peru

Fortalecimento 

do Processo de 

Implementação 

da Vigilân-

cia Sanitária 

Internacional 

em Portos, 

Aeroportos e 

Fronteiras do 

Peru

Anvisa SI SI SI SI SI SI

1.SURINAME

Fortalecimento 

de ações de vigi-

lância e preven-

ção da Doença 

de Chagas no 

Suriname

SVS/MS ABC 50.183,00 2009 - - Em 

negociação

2. Suriname

Uso, Arma-

zenamento e 

Distribuição 

de Materiais de 

DST/HIV/Aids

SVS/MS ABC 76.770,00 3/2009 A1.1 1º semes-

tre 2010

(previsão)

Em execu-

ção

3. Suriname

Treinamento 

Técnico em Pes-

quisa, Coleta, 

Preparação e 

Análise de Mer-

cúrio em Amos-

tras Biológica e 

Ambientais

SVS/MS ABC 41.674,00 3/2009 - - Em 

negociação

4. Suriname

Prevenção da 

Transmissão de 

Sífi lis e HIV/

Aids de Mãe 

para Filho

SVS/MS ABC 46.440,00 3/2009 A1.1 1º semes-

tre 2010 

(previsão)

Em

 execução

5. Suriname

Fortalecimento 

da Resposta à 

Epidemia de 

HIV/Aids no 

Suriname

SVS/MS ABC 38.330,00 3/2009 A1.1 1º semes-

tre 2010 

(previsão)

Em 

execução

1. URUGUAI

Apoio Técnico 

para Implanta-

ção de Bancos 

de Leite Huma-

no no Uruguai

Fiocruz ABC 47.367,00 11/2006 R5 22 a 

26/2/10

Em

 execução

(continua)

(continuação)
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ÚLTIMA ATV. 
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DATA STATUS 

2. Uruguai

Apoio ao For-

talecimento do 

Sistema Nacio-

nal de Sangue e 

Hemoderivados 

do Uruguai

DAE/SAS/

MS

ABC 177.070,00 5/2009 A2 30/11 a 

4/12/2009

Em 

execução

3. Uruguai

Fortalecimento 

das Políticas de 

Enfrentamento 

da Epidemia de 

DST/Aids no 

Uruguai

SVS/MS ABC 88.301,00 5/2009 - - Em 

negociação

4. Uruguai

Fortalecimento 

da Capacidade 

Institucional do 

Ministério da 

Saúde Pública 

do Uruguai 

em Sistemas 

de Vigilância 

em Saúde Am-

biental

SVS/MS ABC 108.486,61 30/5/2008 R3 14 a 

18/12/09

Em 

execução

5. Uruguai

Atividade Isola-

da “Capacitação 

em Gestão de 

Desastres Natu-

rais e Antropo-

gênicos”

SVS/MS ABC 5.960,00 7/2009 R1 (1ª atividade) 8 a 

12/3/10 

(previsão)

Em 

execução

1. VENEZUELA

Desenvolvimen-

to Institucional 

do Instituto de 

Altos Estudos 

de Saúde Públi-

ca Dr. Arnoldo 

Gabaldon

MS ABC - - - - Em análise

2. Venezuela

Apoio Técnico 

para Implan-

tação/Imple-

mentação de 

Bancos de Leite 

Humano na 

Venezuela

IFF/Fiocruz ABC - - - - Em análise

3. Venezuela

Fortalecimento 

do Controle 

de Qualidade 

dos Produtos 

Farmacêuticos, 

Biológicos e 

Desinfetantes de 

uso sanitário

MS ABC - - - - Em análise

(continua)

(continuação)
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4. Venezuela

Capacitação do 

Recurso Huma-

no do Serviço 

Autônomo da 

Controlado-

ria Sanitária 

da República 

Bolivariana 

da Venezuela 

em vigilância 

e controle dos 

produtos de 

uso e consumo 

humano

MS ABC - - - - Em análise

(continuação)
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Levantamentos de Dados: América Central

PAÍS PROJETOS
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

1. PANAMÁ

Projeto de Coo-

peração Técnica 

para Instalação 

e Implantação 

do Banco de 

Leite Humano

IFF/Fiocruz ABC 50.160,00 10/2008 R1 12 – 

16/4/10

(previsão)

Em 

execução

2.  Panamá

Fortalecimento 

do Programa 

de Combate à 

Hantavirose

SVS/MS ABC 125.426,00 10/2008 R1 8 a 12 

ou 15 a 

19/3/10

(previsão)

Em 

execução

3. Panamá

Fortalecimento 

do Programa 

de Controle da 

Dengue

SVS/MS ABC 62.969,00 6/2008 A2.1 1/2009 Em 

execução

4. Panamá

Vigilância 

Epidemiológica 

e Ambiental em 

Saúde

CGVAM/

SVS/MS

ABC 171.514,00 10/2008 A4.1 1º a 5/2/10 Em 

execução

5. Panamá

Implementação 

pelo Setor Saúde 

do Sistema 

Globalmente 

Harmonizado 

de Classifi cação 

e Rotulagem de 

Produtos Quí-

micos (GHS)

CGVAM/

SVS/MS

ABC - 10/2008 - - Em 

negociação

1. COSTA RICA

Atividade Isola-

da Refl exão Crí-

tica das Práticas 

Pedagógicas 

na Formação 

de Recursos 

Humanos para 

o Setor de 

Saúde (saúde 

indígena)

Funasa ABC - - - - Em análise

2. Costa Rica

Atividade 

Isolada para 

a construção 

de proposta 

metodológica 

e curricular 

para a formação 

de ATAPS, 

mediante uma 

refl exão crítica

Funasa ABC - - - - Em análise

3. Costa Rica

Intercâmbio 

de Conheci-

mentos sobre 

os sistemas de 

saúde pública 

do Brasil e da 

Costa Rica

MS ABC 24.728,00 1/2008 R4 14 a 

18/10/09

Concluído
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ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

4.  Costa Rica

Apoio à 

Instalação e 

Implantação de 

Bancos de Leite 

Humano

IFF/Fiocruz ABC 69.147,00 2008 R1 10 a 

14/8/09

Em execu-

ção

5.  Costa Rica

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Aplicada a Me-

dicina Primária 

de Saúde de 

Zonas Remotas, 

Ilhadas e Mar-

ginais

SAS/MS - - - - - Em nego-

ciação

6. Costa Rica

Atividade 

Isolada Visita 

Técnica para 

Conhecimento 

dos Sistemas de 

Informação de 

saúde

SE 

(DATASUS) 

e SVS/MS

ABC 20.055,00 8/2009 R1 31/8 a 

4/9/09

Concluída

7. Costa Rica

Vigilância 

da Saúde e 

Sistemas de In-

formação para a 

Vigilância

SE 

(DATASUS) 

e SVS/MS

ABC 93.595,00 10/2009 - - Em nego-

ciação

8. Costa Rica

Incorporação 

de Terapias não 

convencionais e 

complementares 

nos serviços 

de saúde e de 

atendimento 

básico e desen-

volvimento de 

estratégia de 

saúde mental de 

base comuni-

tária

SAS ABC 93.772,00 10/2009 - - Em

 negociação

1. NICARÁGUA

Projeto de 

Bancos de Leite 

Humano

IFF/Fiocruz ABC 62.168,00 2/2009 - - Em 

negociação

2. Nicarágua

Atividade Isola-

da Capacitação 

de Técnicos 

Nicaraguenses 

em organiza-

ção e funcio-

namento do 

Sistema Único 

de Saúde (SUS) 

e Avaliação da 

Estrutura Públi-

ca da Saúde da 

Nicarágua

MS ABC 6.254,00 8/2007 - - Concluída

(continua)

(continuação)
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ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO 

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

1. EL SALVA-

DOR

Intercâmbio 

de Conheci-

mento sobre 

os Sistemas de 

Saúde Pública 

do Brasil e de El 

Salvador

MS ABC - 10/2007 - - Em análise

2. El Salvador

Estudos de 

Utilização de 

Medicamentos 

e Farmacoeco-

nomia

MS ABC - 2007 - - Em análise

3. El Salvador

Inovação do 

Diagnóstico de 

Leishmaniose 

através da 

implementação 

de técnicas 

sorológicas e 

moleculares

SVS/MS ABC - 2007 - - Em análise

4.  El Salvador

Capacitação 

de Recurso 

Humano para 

Manutenção

MS ABC - 2007 - - Em análise

5. El Salvador

Apoio técnico 

para Fortaleci-

mento e Desen-

volvimento do 

Sistema Nacio-

nal de Sangue e 

Hemoderivados 

de El Salvador

DAE/SAS/

MS

ABC - 2/2009 - - Em 

negociação

6. El Salvador

Implantação e 

Instalação de 

Banco de Leite 

Humano

IFF/Fiocruz ABC - 2007 - - Em análise

1. HONDURAS

Cooperação 

Técnica para 

Instalação e 

Implantação de 

Bancos de Leite 

Humano

Fiocruz ABC 152.797,00 10/2007 R2 24/11 a 

5/12/10

Em 

execução

2. Honduras

Intercâmbio 

de Conheci-

mentos sobre 

os Sistemas de 

Saúde Pública 

de Brasil e 

Honduras

MS ABC 34.285,00 7/2007 R3 28/3/2009 Concluído

3. Honduras

Atividade Isola-

da para conhe-

cer o Sistema 

de Licitação do 

Brasil

MS ABC - 2007 - - Em análise

(continua)

(continuação)
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EXECUTADA
DATA STATUS 

4. Honduras

Atividade Isola-

da para conhe-

cer os Sistemas 

de Informação 

em Saúde

SE 

(DATASUS) 

e SVS/MS

ABC - 2007 - - Em análise

5. Honduras

Cooperação 

Técnica no 

Combate à 

Malária

MS ABC - 2007 - - Em análise

6. Honduras

Apoio técnico 

para Fortaleci-

mento e Desen-

volvimento do 

Sistema Nacio-

nal de Sangue e 

Hemoderivados 

de Honduras

DAE/SAS/

MS

ABC 226.915,00 2/2009 - - Em 

negociação

1. GUATEMALA

Apoio Técnico 

para a Implanta-

ção/Imple-

mentação de 

Bancos de Leite 

Humano na 

Guatemala

IFF/Fiocruz ABC 4/2008 A3.2 24/8 a 

4/9/09

Em 

execução

1. BELIZE

Apoio Técnico 

para Implemen-

tação de Banco 

de Leite Huma-

no em Belize

IFF/Fiocruz ABC SI 8/2009 - - Em 

negociação

1. MÉXICO

Apoio ao 

Processo de Im-

plementação de 

Bancos de Leite 

no México

IFF/Fiocruz ABC 53.874,00 7/2009 A1.1 11/2009 Em 

execução

2. México

Fortalecimento 

da Vigilância 

em Saúde 

Ambiental 

relacionada 

com desastres e 

com populações 

expostas

SVS/MS ABC - - - - Em 

negociação

3. México

Projeto de 

Cooperação 

Técnica (TCC) 

Brasil – México 

sobre Promoção 

da Saúde

SAS/MS Opas SI SI SI SI SI

(continua)

(continuação)
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DATA STATUS 

4. México

Intercâmbio de 

Experiências 

e Conheci-

mentos entre 

Brasil e México 

sobre Práticas 

Integrativas e 

Complementa-

res e Competên-

cia Intercultural 

na Oferta de 

Serviços de 

Saúde

SAS/MS ABC 12.486,00 8/2009 - - Em 

negociação

1. CUBA

Fortalecimento 

da Odontologia 

no Brasil e em 

Cuba

SAS/MS ABC 157.285,72 2006 9/2009 Em 

execução

2. Cuba

Controle da 

Qualidade de 

Produtos de 

Riscos submeti-

dos à Vigilância 

Sanitária

INCQS/

Fiocruz

ABC 82.117,00 12/2007 A2.3 15 a 

21/2/09

Concluído

3. Cuba

Fortalecimento 

Institucional 

dos Laborató-

rios Nacionais 

de Vigilância 

Sanitária do 

Brasil e Cuba

INCQS/

Fiocruz

ABC 106.610,00 11/2009 - - Em 

negociação

4. Cuba

Fortalecimento 

Institucional do 

CECMED e da 

Anvisa na Área 

de Vigilância 

Sanitária de 

Medicamentos

Anvisa ABC 294.612,00 1/2008 A3.2 15 a 

19/11/08

Em

 execução

5. Cuba

Apoio à 

implantação 

de Banco de 

Leite Humano 

(BLH) em 

Cuba

IFF/Fiocruz ABC 74.210,00 12/2007 R2 22/6 a 

3/7/2009

Em 

execução

6. Cuba

Atividade 

Isolada para 

melhoramento 

de biotério 

de produção 

de animais de 

laboratório 

(Cempalab e 

Cecal/Fiocruz)

Fiocruz ABC SI SI SI 2007 Concluído

(continua)

(continuação)
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7. Cuba

Fortalecimento 

Institucional do 

Cecmed e do 

Buro Regula-

tório de Cuba 

e da Anvisa do 

Brasil nas áreas 

de vigilância 

sanitária, in-

cluindo vigilân-

cia pós-comer-

cialização, em 

produtos para 

a saúde, kits 

diagnósticos, 

sangue, tecidos 

e células, me-

dicamentos e 

insumos farma-

cêuticos

Anvisa ABC 212.594,00 2/2010 - - Em 

negociação

8. Cuba

Projeto de 

Fortalecimento 

das Ofi cinas 

Internacionais 

dos Ministérios 

da Saúde

MS ABC 70.534,00 6/2007 SI 1/2009 Em 

execução

1. REPÚBLICA 

DOMINICANA

Cooperação 

Técnica para 

a Instalação e 

Implantação de 

Bancos de Leite 

Humano

IFF/Fiocruz ABC 87.923,00 2/2010 - - Em 

negociação

2. República Do-

minicana

Apoio ao 

Fortalecimento 

da Autorida-

de Sanitária 

dominicana 

nas áreas de 

registro de 

medicamentos, 

farmacovigilân-

cia e inspeções 

sanitárias

Anvisa ABC 143.708,00 2/2010 - - Em nego-

ciação

3. República Do-

minicana

Projeto de 

Coopera-

ção Técnica 

(TCC) Brasil 

– República 

Dominicana 

para Vigilância 

da Qualidade 

da Água

CGVAM/

SVS/MS

Opas SI SI SI SI SI

(continua)

(continuação)
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1. HAITI

Aprimoramen-

to do Programa 

Haitiano de 

Imunizações 

(triangulação 

com o Canadá  

–  CIDA)

SVS/MS ABC 2.284.935,25 2007 R5 5 a 

30/10/09

Concluído

2. Haiti

Projeto de 

Cooperação 

Técnica (TCC) 

Brasil – Haiti 

para o Forta-

lecimento das 

atividades de 

Controle da 

Raiva Humana 

Transmitida 

por cães no 

Haiti

MS Opas SI SI SI SI SI

3. Haiti

Enfrentando 

à Violência 

Contra as Mu-

lheres no Haiti 

(triangulação 

com a UNFPA 

e a OXFAM)

DAE/SAS/

MS

ABC 296.861,00 5/2008 - - Em 

negociação

4. Haiti

Apoio à 

Implantação 

do Banco de 

Leite Humano 

no Haiti 

(triangulação 

com a França  

–  AFD)

IFF/Fiocruz ABC 166.920,00 2010 - - Em 

negociação

1. GRANADA

Atividade 

Isolada em 

Intercâmbio de 

Experiências 

em Prevenção 

e Controle de 

Dengue

SVS/MS ABC 16.300,00 11/2009 A1.1 (1ª ativi-

dade)

2º semes-

tre 2010

Em 

execução

Atividade 

Isolada em 

Intercâmbio de 

Experiências 

em Sistemas de 

Informações de 

Saúde

SVS e SE 

(DATASUS)

/MS

ABC 18.460,00 11/2009 A1.1 (1ª ativi-

dade)

22 a 

26/3/2010

Em 

execução

(continua)

(continuação)
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CARICOM

Atividade 

Isolada Brasil – 

Caricom sobre 

Intercâmbio de 

Experiência em 

Anemia Falci-

forme com os 

países membro 

do Caricom

CGSH/

DAE/

SAS

ABC - - - - Em 

negociação

(continuação)
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Anexo B  –  Situação dos Projetos de Cooperação em Saúde na África

1 LUSÓFONOS

PAÍS PROJETOS ÁREA 

TÉCNICA

FINANC. VALOR US$ INÍCIO ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA

DATA STATUS 

1. ANGOLA

Formação de 

Docentes em 

Saúde Pública 

em Angola

Fiocruz ABC 1.134.195,00 9/7/2007 SI SI Execução

2. Angola

Capacitação do 

Sistema de Saú-

de da República 

de Angola

Fiocruz SI SI 9/7/2007 SI SI Execução

3. Angola

Apoio ao 

Programa de 

Prevenção e 

Controle da 

Malária

SVS/PNCM ABC 179.000,00 18/10/2007 A.4.1.2 4/9/2009 Execução

4.  Angola

Apoio Técnico 

para a Implan-

tação e Desen-

volvimento do 

Centro Militar 

de Higiene e 

epidemiologia 

de Angola

UFMG ABC - - - - Negociação

5. Angola Projeto Piloto 

em Doença 

Falciforme 

SAS ABC - - - - Negociação

6. Angola

Projeto de 

triangulação 

com a Jica 

Capacitação de 

recursos hu-

manos para o 

Hospital Josina 

Machel

Fiocruz ABC/Jica - - - - Negociação

7. Angola Desenvolvi-

mento de servi-

ços de Atenção 

Primária

SAS/UFRG ABC - - - - Negociação

 

1. CABO VERDE 

Programa de 

Cooperação In-

ternacional em 

HIV/Aids IDS 

- Fase II (Laços 

Sul – Sul)

SVS/ Aids MS/Unaids SI 14/1/2005 SI SI Execução

2. Cabo Verde 

 Consolidação 

do Agente 

Regulador 

dos Setores 

Farmacêuticos 

e Alimentar Vi-

sando ao For-

talecimento de 

sua Capacidade 

Institucional

Anvisa ABC 343.994,00 12/3/2008 A1.2 20/6/2009 Execução
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EXECUTADA
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3. Cabo Verde 

Apoio ao 

Programa de 

Prevenção e 

Controle da 

Malária em 

Cabo Verde

SVS/PNCM ABC 186.729. 00 12/3/2008 A.3.2 04/9/2009 Execução

4. Cabo

 Verde

Apoio Técnico 

para Implanta-

ção de Banco 

de Leite Hu-

mano em Cabo 

Verde

Fiocruz/IFF ABC 87.480,00

+ 35.000,00

27/6/2008 A.1. 2. 1º/5/2009 Execução

1. GUINÉ-

-BISSAU 

Apoio ao 

Programa de 

Prevenção e 

Controle da 

Malária na 

Guiné-Bissau

SVS/PNCM ABC 143.437,00 14/11/2007 A.3.3 4/9/2009 Execução

2. Guiné-Bissau Programa de 

Cooperação 

Internacional 

em HIV/Aids  

–  Fase II (La-

ços Sul – Sul)

SVS/Aids MS/Unaids SI SI SI SI Execução 

1. MOÇAMBI-

QUE

Fortalecimento 

das Ações de 

Alimentação e 

Nutrição

DAB/SAS ABC 166.700,00 06/7/2007 A.1. 2. 20/7/2008 Paralisado

2. Moçambique Mestrado em 

Ciências da 

Saúde

Fiocruz ABC, Ca-

pes, CNPQ 

e Fiocruz

SI SI SI SI Execução

3. Moçambique

Fortalecimen-

to do Órgão 

Regulador de 

Medicamentos 

de Moçam-

bique como 

Agente Regu-

lador do Setor 

Farmacêutico

Anvisa ABC SI 4/9/2008 SI SI Execução

4. Moçambique

Capacitação em 

Produção de 

Medicamentos 

antirretrovirais 

e Outros Medi-

camentos

Fiocruz ABC 776.241.00 4/9/2008 Si 25/11/2009 Execução

5. Moçambique

Fortalecimento 

da resposta a 

epidemia de 

HIV e AIDS de 

Moçambique

SVS/Fiocruz ABC/Usaid - - - - Negociação

6. Moçambique

Fortalecimento 

das Ações de 

Prevenção e 

Controle do 

Câncer 

Inca ABC/Inca - - - - Negociação

(continua)

(continuação)
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PAÍS PROJETOS ÁREA 

TÉCNICA

FINANC. VALOR US$ INÍCIO ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA

DATA STATUS 

7. Moçambique

Apoio ao De-

senvolvimento 

de Política 

Nacional de 

Saúde Oral em 

Moçambique

DAB/SAS ABC - - - - Negociação

8. Moçambique

Implantação de 

Projeto Piloto 

de Terapia Co-

munitária em 

Moçambique, 

como Recurso 

de Promoção 

da Saúde

DAB/SAS ABC - - - - Negociação

9. Moçambique Capacitação 

de Recursos 

Humanos 

Fiocruz ABC/Jica - - - - Negociação

1. SÃO TOMÉ 

Apoio às Ações 

de Prevenção e 

Controle HIV/

Aids) (Laços 

Sul – Sul)

SVS/Aids MS/Unaids SI 18/8/2005 SI SI Execução

2. São Tomé 

Apoio ao 

Programa de 

Prevenção e 

Controle da 

Malária

SVS/PNCM ABC/Usaid 711.104,00 24/10/2008 A1. 3 29/10/2009 Execução

3. São Tomé

Apoio ao 

Programa de 

Luta Contra a 

Tuberculose 

de São Tomé e 

Príncipe

SVS/PNCT ABC - - - - Negociação

4. São Tomé 

Apoio para 

implantação 

dos Sistemas 

de Logística 

e Insumos 

Estratégicos e 

de Vigilância 

Epidemiológica 

da Tuberculose, 

HIV/Aids e 

Sífi lis

SVS/Aids ABC - - - - Negociação

(continuação)
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2 ANGLÓFONOS

PAÍS PROJETOS 
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

1. BOTSUANA

Projeto Forta-

lecimento do 

Plano Nacional 

Estratégico 

para HIV/Aids 

2003 – 2009

SVS/Aids ABC SI 5/5/2009 SI SI Execução

1. GANA

Projeto For-

talecimento 

das Ações de 

Combate ao 

HIV/Aids em 

Gana

SVS/Aids ABC SI 19/4/2008 SI SI Execução

2. Gana

Apoio a 

Estruturação 

do Sistema 

Nacional de 

Atenção Inte-

gral à Pessoa 

com Doença 

Falciforme da 

República de 

Gana

SAS/UFMG ABC 772.869,77 1º/10/2009 A.4.2 23/11/2009 Execução

3. Gana

Estruturação 

de um Banco 

de Sangue e 

de uma clínica 

modelo de do-

ença falciforme

SAS/UFMG/

Hemominas ABC - - - - Negociação

1. QUÊNIA Apoio ao Pro-

grama de DST/

Aids

SVS/Aids ABC SI 15/8/2008 SI SI Execução

1. ZÂMBIA Apoio a 

Estratégia do 

Programa de 

HIV/Aids

SVS/Aids ABC 133.400,00 SI SI SI Execução

1. TANZÂNIA Apoio ao Pro-

grama de DST/

Aids

SVS/Aids ABC 220.788,00 2010 SI SI Execução



141

3  FRANCÓFONOS

PAÍS PROJETOS 
ÁREA 

TÉCNICA
FINANC. VALOR US$ INÍCIO

ÚLTIMA ATV. 

EXECUTADA
DATA STATUS 

1. ARGÉLIA 

Implementação 

do Projeto 

Capacitação 

Técnica em 

Procedimentos 

Cirúrgicos 

Cardíacos 

Pediátricos

INC ABC 336.080,00 SI SI SI Execução

2. Argélia (Queimaduras) ANQ ABC Execução

1. BENIN Projeto Piloto 

em Doença 

Falciforme

SAS/UFMG ABC - - - - Negociação

1. BURKINA 

FASSO

Apoio ao Pro-

grama de Luta 

Contra  Aids

SVS/Aids ABC - - - - Negociação

1. CAMEROUN Apoio ao 

Programa de 

Controle da 

Malária

SVS/PNCM ABC 100.489,57 10/4/2007 A.1. 6 11/7/2008 Paralisado

1. SENEGAL Projeto Piloto 

em Doença 

Falciforme

SAS/UFMG ABC - - - - Negociação

1. CONGO Projeto Malária SVS/PNCM ABC Execução

2. Congo Projeto HIV/

Aids

SVS ABC Negociação
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