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1. Síntese do Projeto
O projeto tem como objetivo divulgar a experiência da Rede Interagencial de Informações
para a Saúde – RIPSA para países da América Latina e Caribe, fomentando a troca de
experiências e a cooperação técnica na área de informação e comunicação em saúde,
mobilizando recursos institucionais já disponíveis para a realização de produtos de
interesse comum.
A estratégia adotada para deflagrar o processo de implantação do projeto teria como pilar
a criação de condições para potencializar os instrumentos comunicacionais até então
utilizados pela Ripsa na produção e difusão de conhecimentos, capacitando a rede com
modernos instrumentos telemáticos que fortaleçam não só a sua capacidade de contato,
organização e articulação intersetorial nacional, como também de articulação
internacional.
Vencida essa etapa, poderão ser explorados potenciais espaços para a criação de ‘metaredes de informação’, de caráter interinstitucional e interdisciplinar, que a exemplo da
Ripsa, seriam capazes de promover o intercâmbio de experiências caracterizadas pela
prática de subsidiar com conhecimento a formulação, gestão e avaliação de políticas e
ações públicas de saúde.
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2. Antecedentes
A experiência desenvolvida pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde
(Ripsa), nos últimos doze anos, tem sido alvo de reiteradas manifestações de
reconhecimento como ‘experiência exitosa’. Seu caráter inovador foi apontado numa
análise sobre a forma de cooperação da Opas no Brasil, que destacou a sua concepção
orgânica, o processo de implementação e a sustentabilidade da iniciativa 1. Na mesma
linha, o Escritório Central da OPAS/OMS diferenciou a Ripsa de outras experiências afins
na América Latina, citando-a como “um dos exemplos institucionalizados mais bemsucedidos de consenso, padronização, coleta, coordenação e disponibilidade de
indicadores e informação a diversos tipos de usuários, com acesso à Internet (...)” 2.
Nos últimos anos, alguns países da América Latina têm procurado, por iniciativa própria,
inspirar-se no modelo da Ripsa, que se caracteriza por aglutinar instituições nacionais
representativas dos segmentos de produção de informações estrito senso, de gestão do
sistema de saúde e de desenvolvimento científico e tecnológico. Tais instituições
articulam-se com o propósito de promover a disponibilização adequada e oportuna de
dados básicos, indicadores e análises sobre as condições de saúde e suas tendências no
País.
A trajetória da Ripsa vem sendo construída no sentido de criar e manter condições para o
aperfeiçoamento da capacidade pública de formulação, gestão e avaliação de suas
políticas e ações dirigidas à melhoria da qualidade de vida e saúde da população. Dentro
deste contexto, o presente projeto tem como objetivo valer-se dessa experiência para
fomentar no cenário internacional a formação de consórcios internacionais de redes de
cooperação técnica na área de informação e comunicação em saúde.

3. Atividades realizadas no âmbito do projeto
3.1 Reuniões de trabalho
- Estruturação da proposta de Rede Interagencial de Informação para a Saúde –
Ripsa Cooperação Internacional’;
- Formalização do Grupo Técnico Coordenador composto pela Unidade Técnica de
de Informação para Saúde, Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento e
Comunicação –OPAS/OMS e pelo Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnólogica em Saúde/ Fiocruz, com apoio da BIREME/ Biblioteca
Virtual de Saúde;
- Realização de reuniões técnicas para planejamento e realização do plano de
trabalho (24 reuniões de 2007 à 2009).
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3.2. Produção de mídia impressa e audio-visual para divulgação da Ripsa
3.2.1. BVS Ripsa

Estruturação e execução da BVS Ripsa a ser utilizada como fonte de divulgação dos produtos e
metodologias de trabalho e como meio de comunicação virtual entre países.
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3.2.2
Folder que apresenta a Iniciativa RIPSA

Ripsa: uma iniciativa brasileira - Folder



Versão em Português
Versão em Espanhol

3.2.3




Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações - Livro - 2ª edição 2008
Veja também a versão em espanhol

3.2.4

Vídeo Institucional Ripsa
A trajetória da Ripsa está registrada em “Ripsa, uma experiência brasileira’’
Produção reúne depoimentos que analisam os fatores que favoreceram mais de uma década de
trabalho e de realizações, desde a concepção e estruturação da Ripsa. O vídeo - nas versões
com três minutos para acesso direto via BVS Ripsa, nos idiomas português, espanhol e inglês e
com 20 minutos com locução em português e legendado em inglês e espanhol.
O vídeo será lançado no 8º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS8),
a ser realizado de 16-19 setembro de 2008, no Rio de Janeiro, que tem como tema central
‘Informação e conhecimento científico para a inovação em saúde’ e um público de produtores de
informação, intermediários e usuários da América Latina e do Caribe.

3.2.5 Produção do livro ‘’Resgate histórico da Ripsa’’ em fase final de elaboração
(previsto para outubro de 2009)
Este trabalho se propõe a documentar a experiência da Ripsa, como subsídio para outras
iniciativas que visem a fortalecer processos de decisão e ação do setor saúde, por meio do uso
abrangente das fontes de informação disponíveis. Consiste em um relato detalhado do caminho
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percorrido desde a concepção inicial da Rede, expondo abertamente as dificuldades encontradas
ao longo do processo, que condicionaram ritmos de trabalho variados no curso de mais de dez
anos.

4. Presença em eventos de caráter internacional para lançamento da Iniciativa
4.1 Ripsa presente no CRICS em painel sobre informação em saúde
O 8º Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS8) a ser realizado de 1619 setembro de 2008 no Rio de Janeiro, discute Informação e conhecimento científico para a
inovação em saúde e abre espaço para apresentação da experiência da Ripsa
•

Painel ‘A gestão da informação científica e técnica no contexto nacional, regional e global’

•

Lançamento do vídeo: ‘ Ripsa, uma experiência brasileira’

•

Presença no stand da OPAS/Bireme, Fiocruz e MS e nos painéis:

=> distribuição de folder, livro e vídeo
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4.2 Ripsa no Congresso Mundial de Epidemiologia

Presença da RIPSA no Congresso Mundial de Epidemiologia
Nos dias 21 a 24 de setembro de 2008 ocorreu o XVIII Congresso Mundial de Epidemiologia e o
VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em Porto Alegre/ RS. Participaram mais de 7 mil
pessoas procedentes dos diferentes estados do Brasil e de países de todo o mundo.
•

Presença no stand da OPAS/OMS: distribuição de folder, livro e vídeo

•

Painel especial da Ripsa

Profa. Maria Helena, Levin, Ilara e Eduardo Mota



EPI2008 – Porto Alegre – RS – BRASIL - 20 a 24/set/2008

Promoção: IEA e ABRASCO
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EPI2008 – Porto Alegre – RS – BRASIL - 20 a 24/set/2008

Promoção: IEA e ABRASCO

4.3 Ripsa - Presença no evento: ODM – novembro/ 2008 (distribuição de material de
divulgação e participação)
4.4 Ripsa no Seminário: Tecnologias, Gestão da Informação e Conhecimento –FEV 2009
A Ripsa no Seminário: Tecnologias, Gestão da Informação e Conhecimento
A Ripsa foi apresentada durante seminário ocorrido na sede da OPAS/OMS no Brasil nos dias 4 e
5 fevereiro de 2009.
Dentro do tema Gestão da Informação e Conhecimento, o Dr. João Batista Risi fez uma
apresentação intitulada Informação para a tomada de decisões em saúde: contribuição da RIPSA.
Para conhecer o conteúdo desta apresentação e dos demais documentos do seminário, acesse:
http://www.opas.org.br/informacao/temas.cfm?id=59&Area=Documentos
Apresentação 5.2 : Rede RIPSA: avanços e perspectivas
Dr. João Baptista Risi (OPAS/OMS Brasil) Painel 5: Informação em saúde para tomada de
decisão
4.5 Ripsa - Presença no evento internacional sobre indicadores - Colômbia
4.6 Ripsa Presença virtual no evento sobre Redes da PAHO – WDC – Via Elluminate
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4.7 Realização de Conferência virtual sobre a RIPSA pára o STAFF da PAHO – WDC – Via
Elluminate
4.8 Divulgação da RIPSA na lista de Equidade da PAHO
Ruggiero (PAHO –WDC)
 lista de mais de 60 mil pessoas

5. Atendimento às demandas de cooperação técnica inter-países
=> Consultoria ao Paraguai na construção de indicadores
5.1 Visita de Cláudia Risso ao Paraguai – 2008
Objetivo da viagem: apoiar o Ministério da Saúde na seleção de indicadores que comporão o
Sistema Nacional de Informações em Saúde – SINAIS
5.2 Visita de Luis Ortiz ao Paraguai – 2008
Objetivo da viagem: Analizar e definir as Fichas de Indicadores selecionados nos componentes de
Mortalidade e Demográficos a ser utilizados a nível nacional, pelo Sistema Nacional de
Informação em Saúde – SINAIS.
5.3 Recepção de observadores da Venezuela, São Tomé e Príncipe – 2008 e 2009
5.4 Recepção do Dr. Luis Olmedo Ministério da Saúde do Paraguai – no Brasil – 2009
12 de agosto de 2009 - na sede da OPAS/OMS
Início de discussão sobre TCC – Termo de Cooperação Técnica entre Países (Brasil/ Paraguai).
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