OPAS/OMS – Representação do Brasil
Programa de Cooperação Internacional em Saúde - TC 41
Resumo Executivo de Projeto
Identificação do Projeto
Suporte ao desenvolvimento da Rede Saúde & Diplomacia
Seguimento (datas a serem preenchidas pela OPAS/OMS):
Apresentação

____/____/______

1.

Aprovação

____/____/______

Revisão

____/____/______

Encerramento

____/____/______

Identificação Institucional
(nome da instituição e unidade executora; endereço postal e eletrônico; telefone;
coordenador ou responsável técnico pelo Projeto):
Gerencia TC 41 – Representação da OPAS/OMS no Brasil
José Paranaguá de Santana
Assessoria de Cooperação Internacional – ACI/PR/FIOCRUZ
José Roberto Ferreira

2.

Antecedentes e Justificativa
(descrição sumária dos antecedentes, da situação atual e do interesse da
instituição; justificativa do projeto):
Antecedentes
A proposta de constituição de uma Rede Saúde & Diplomacia (Rede S&D) responde
a expectativa das contrapartes do TC 41 – FIOCRUZ/MS e OPAS/OMS – desde o
inicio de operação desse termo de cooperação. Proposta nesse sentido foi
apresentada e aprovada em reunião da Comissão de Programação em 13 de
dezembro de 2006, como componente temático em saúde internacional do
programa de qualificação avançada em gestão intersetorial da saúde, constante do
item 1.2 do Plano de Trabalho do 1° Termo de Ajuste do TC 41. Diversas unidades
da Fiocruz foram mobilizadas inicialmente para participar desse projeto, sob a
coordenação da ACI/PR, particularmente a Escola Nacional de Saúde Pública e a
Fiocruz/Brasília. Os recursos previstos no projeto, no montante de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), foram destinados aos seguintes produtos:
• Rede de Cooperação Intersetorial em Saúde e Política Internacional
constituída, com sítio Web publicado.
• Projeto de capacitação a distância desenvolvido, beneficiando cerca de 200
participantes de todos os países da América do Sul.
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•

Publicação e divulgação de registros sobre iniciativas identificadas e dos
resultados do projeto (conhecimentos e experiências acumuladas) em mídias
convencionais e via Web.

Devido a reorientações subseqüentes, somente o desenvolvimento do sítio Web de
apoio para a constituição da rede logrou êxito. A organização da rede propriamente
dita e o projeto de capacitação foram modificados tendo em vista as discussões
encaminhadas ao longo do período. Decidiu-se constituir a rede como um processo
progressivo de adesão de integrantes, mobilizados a partir das iniciativas de
cooperação vigentes entre países membros da OPAS/OMS. O curso a distancia foi
adiado até que se acumule experiência com a realização do Curso de
Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde, oferecido pela
ENSP/FIOCRUZ com apoio da Opas/TC41 (a primeira turma desse curso
presencial, destinado a equipes de assessores internacionais de diferentes unidades
do Ministério da Saúde, concluirá o curso em abril de 2009).
Desse modo, a presente proposta substitui a anteriormente aprovada, como fruto da
evolução ocorrida durante o período e considerando o novo cenário pós-implantação
do Curso de Especialização em Saúde Global e Diplomacia da Saúde. O objetivo
atualizado deste projeto está dirigido para a divulgação e utilização de uma
ferramenta Web de construção coletiva de conhecimento e de relacionamento em
comunidades (que lidam com o tema da diplomacia no campo da saúde), disponível
nos idiomas português, inglês, francês e espanhol, publicada no
www.saudediplomacia.org/_index.php. Nesse contexto e visando apoiar esse
objetivo, serão realizadas atividades de capacitação à distancia.
As atividades até agora financiadas pelo projeto incluíram o desenvolvimento da
ferramenta tecnológica acima referida; a participação de quatro técnicos do MS no
Seminário Latino-Americano “La Salud Intenacional”; e o desenvolvimento e
publicação de uma ferramenta de divulgação de processos de atuação em redes de
conhecimento, o boletim “ARCO Noticias”, disponível via www.opas.org.br/rh. O
custo destas atividades foi de R$ 58.764,00. Considerando o valor inicialmente
aprovado pela Comissão de Programação, o saldo disponível para o financiamento
do presente projeto é de R$ 331.236,00.
Justificativa
Nos mais diferentes foros, ao longo dos últimos anos, foram se sedimentando
reflexões e conceitos inovadores a respeito do papel social, das repercussões
econômicas e das dimensões internacionais da área da saúde, cujo resultado mais
visível é o reconhecimento, atualmente generalizado, de que os assuntos da saúde
vêm progressivamente se ramificando e se ampliando, e hoje não só influem como
são afetados por varias outras atividades e setores, com repercussões no plano
internacional.
Diante deste quadro, é indispensável, para obter um bom desempenho, que os
Ministérios da Saúde, suas Assessorias Internacionais, Chancelarias, Organizações
Governamentais e Não-governamentais, Centros de Excelência em Saúde
Internacional e demais atores interessados no assunto, estejam atualizados e
preparados para lidar com questões internacionais de saúde, com embasamento
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técnico e teórico consistente e sistemático para desenvolver ações externas em uma
área atualmente prioritária da agenda internacional, com reflexos positivos sobre
objetivos estratégicos de política externa.
A criação da Rede S&D pode ser associada a diversas demandas advindas dessas
reflexões, dentre elas, a necessidade de edificar capacidade para a diplomacia em
saúde global através da preparação de profissionais em saúde publica e diplomatas.
Parte importante da diplomacia em saúde restringe-se ao âmbito da Organização
Mundial da Saúde, mas observa-se o surgimento de outros espaços de negociações
e influências com o crescimento do número de organizações que lidam com saúde
no contexto internacional. A própria OPAS, escritório da OMS para as Américas,
estabeleceu como um de seus objetivos criar associações e alianças estratégicas de
modo a facilitar e fortalecer cooperação horizontal entre os países da Região para a
criação de parcerias estratégicas com outros Estados Membros e com atores
públicos e privados que, no âmbito global, ganharam reputação no campo da saúde
internacional.
Dessa forma, realizar atividades de divulgação e utilização da Rede S&D cumpre o
papel de fomentar iniciativas de cooperação em saúde internacional e estimular o
desenvolvimento de projetos de saúde internacional. Assim também, as atividades
de desenvolvimento dos conteúdos oferecidos e o suporte ao uso da ferramenta
internet de construção coletiva de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades cumpre o papel de facilitar os contatos e articulações entre os
integrantes da rede e demais atores; compilar, difundir e facilitar o acesso a
informações de interesse, assim como incentivar a produção científica sobre temas
de saúde internacional, facilitando a identificação de áreas de trabalho e pesquisa
comuns, propiciando ações integradas em diplomacia da saúde.

3.

Objetivo Geral
(enunciado do alvo ou finalidade a ser alcançada):
Realizar atividades de divulgação à Rede Saúde & Diplomacia, incluindo o
desenvolvimento e suporte à utilização da ferramenta web de construção coletiva de
conhecimentos e promoção de relacionamentos em comunidades.

4.

Resultados esperados
(elenco de produtos ou serviços a serem realizados):
Item

4.1

Descrição

Atividades

Compilação e inclusão de publicações técnicocientificas relativas ao tema “Saúde e Diplomacia” na
coleção da ferramenta internet de construção coletiva
de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades.
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4.2

Inclusão de textos informativos relativos ao tema
“Saúde e Diplomacia” para publicação no segmento
noticias da ferramenta internet de construção coletiva
de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades.

4.3

Reuniões com interlocutores das instituições
participantes a fim de traçar estratégias de inclusão de
novos membros; criação de comunidades de interesse
da instituição; e criação do comitê editorial do
segmento “publicações” da ferramenta.

4.4

Oficinas de treinamento de editores de conteúdo dos
segmentos “notícias” e “publicações” da ferramenta
internet de construção coletiva de conhecimentos e
relacionamentos em comunidades, indicados pelas
instituições participantes.

4.5

Oficinas de treinamento de administradores da
ferramenta internet de construção coletiva de
conhecimento e relacionamentos em comunidades,
indicados pelas instituições participantes

4.6

Evento de divulgação da Rede Saúde e Diplomacia e
lançamento da ferramenta internet de construção
coletiva de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades.

4.7

I Encontro Presencial dos Membros da Rede Saúde e
Diplomacia para avaliação de resultados e
articulações dos integrantes. (a ser realizado um ano
após o lançamento da Rede S&D)

4.8

Suporte e monitoramento da utilização da ferramenta
web.

4.9

Relatório anual de progresso de Rede Saúde e
Diplomacia

5.

Indicadores e meios de verificação
(elementos demosntrativos ou comprobatórios do cumprimento de atividades e do
alcance dos resultados)
a. A Rede S&D deve possuir mais de quarenta membros ativos três meses
após seu lançamento;
b. Haver realizado, pelo menos, duas oficinas de treinamento de
administradores da ferramenta internet de construção coletiva de
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conhecimentos e relacionamentos;
c. Haver realizado, pelo menos, uma oficina de treinamento de editores de
conteúdo dos segmentos “notícias” e “publicações” da ferramenta internet
de construção coletiva de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades;
d. Haver realizado, pelo menos, uma reunião com os membros que
comporão o comitê editorial do segmento “publicações” da ferramenta
internet de construção coletiva de conhecimentos e relacionamentos em
comunidades;
e. Haver realizado o evento de divulgação da Rede Saúde e Diplomacia e
lançamento da ferramenta internet de construção coletiva de
conhecimentos e relacionamentos em comunidades;
f.

Haver realizado, pelo menos, quatro reuniões com interlocutores das
instituições participantes a fim de traçar estratégias de inclusão de novos
membros e criação de comunidades de interesse da instituição;

g. A coleção de publicações técnico-cientificas relativas ao tema “Saúde e
Diplomacia” da ferramenta internet de construção coletiva de
conhecimentos e relacionamentos em comunidades deve conter, pelo
menos, 80 (oitenta) itens;
h. Haver incluído, pelo menos, 60 (sessenta) textos informativos relativos ao
tema “Saúde e Diplomacia” para publicação no segmento noticias da
ferramenta internet de construção coletiva de conhecimentos e
relacionamentos em comunidades;
i.

6.

Entrega do relatório de progresso anual de Rede Saúde e Diplomacia.

Pressupostos
(situações ou requisitos condicionantes para a execução do projeto):
•

O principal pressuposto para a execução do plano de atividades da Rede S&D é a
efetiva atuação dos atores envolvidos no processo, tais como Ministério da Saúde
do Brasil, FIOCRUZ, OPAS/OMS através de uma atuação concreta na construção
e desenvolvimento da Rede;

•

Os pressupostos em relação aos colaboradores da Rede S&D, tais como
administradores da ferramenta internet, editores de conteúdo e comitê editorial,
então diretamente relacionados com a efetiva atuação dos supracitados atores,
que se verificará através da indicação destes colaboradores;

•

Os pressupostos físicos, tais como equipamentos de tecnologia e sitio web em
funcionamento, já estão atendidos.
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7.

Cronograma

Resultados

Atividades

4.1.1

Resultado
4.1

4.1.2

Elemento de
Despesa
Passagens e
Diárias
ServiçosTerc.
Pessoa Física
ServiçosTerc.
Pessoa Jurídica
Material
Permanente e
Equipamentos
Material de
Consumo
Outros
(especificar)
SUB-TOTAL

Mês1

Mês2

Mês3

Mês4

Mês5

Mês6

Mês7

Mês8

Mês9

Mês10

Mês11

Mês12

Total

Passagens e
Diárias
ServiçosTerc.
Pessoa Física
ServiçosTerc.
Pessoa Jurídica
Material
Permanente e
Equipamentos
Material de
Consumo
Outros
(especificar)
SUB-TOTAL

TOTAL
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