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Reuniões e 11 conferências internacionais entre
1851-1903, marcadas pelas epidemias do momento
(cólera, febre amarela, peste bubônica), propostas
de “cooperação” para o combate às doenças
infecciosas, negociação de acordos internacionais !
embora com poucos resultados práticos, serviam
para promover discussões de temas sensíveis e
troca de informações estratégicas entre os altamente
competitivos poderes imperiais e estabelecimento de
alianças !
Reuniões internacionais continuaram a ser um
importante aspecto legitimador e organizador do
campo da saúde internacional !
elemento de continuidade !

David Fidler, The globalization of public health: the first 100
years of international health diplomacy”, Bulletin of the WHO,
2001, 79 (9), p.846 !


Nos primeiros 100 anos
da chamada diplomacia
sanitária internacional,
começada em 1851, um
“imenso corpo de direito
internacional sobre
saúde pública, hoje
largamente esquecido,
foi criado”, cujas
características básicas
são:!









a tendência de
internacionalizar a saúde em
função do comércio; !
a necessidade de
cooperação que os riscos de
contaminação impunham aos
Estados; !
o envolvimento de
corporações multinacionais e
de atores não
governamentais em
numerosas iniciativas; !
e a grande diversidade entre
os resultados dos diferentes
regimes jurídicos adotados !

Paralelamente, institucionalização
de repartições sanitárias!


escritório sanitário de Alexandria constitui
provavelmente o mais antigo organismo
sanitário do mundo: remonta à criação, em
1831, de um organismo destinado a combater
as epidemias propagadas pelos peregrinos
aos lugares santos do Islã!





Nas Américas, uma Repartição Sanitária
Internacional das Repúblicas Americanas foi
criada, na cidade de Washington, em 1902,
vindo a tornar-se, mais tarde, a Organização
Pan-Americana da Saúde – OPAS !
O Escritório Internacional da Higiene Pública,
criado em 1907, com sede em Paris, e
considerado a primeira instituição
internacional na área da saúde!







Em 1920, começa a funcionar a Organização de Saúde
da Sociedade das Nações, com sede em Genebra,
baseada no artigo 23 f do Pacto de 1919, segundo o
qual “os Estados-membros esforçar-se-ão para tomar
medidas de ordem internacional a fim de prevenir e
combater as doenças”!
Dificuldades políticas impediram a fusão da organização
genebrina com a parisiense, mas mantiveram um
vínculo orgânico!
O primeiro informativo semanal da Seção de Higiene do
Secretariado da Sociedade das Nações foi publicado
em 1º/04/1926, contendo informações sobre a peste, o
cólera, a febre amarela e a varíola recebidos na semana
que se terminou em 31/03/1926 (hoje The Weekly
Epidemiological Record - WER)!

BROWN, Theodore et al. “A transição de saúde pública
internacional para global e a OMS”, História, Ciências, Saúde Manguinhos, v.13, n.3, 07-09/2006!






tinha orçamento pequeno, e defrontou-se com
oposição velada de outras organizações
nacionais e internacionais, inclusive do
Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos!
ambas sobreviveram durante a Segunda
Guerra mundial, e estiveram presentes no
crítico momento do pós-guerra, quando seria
definido o futuro da saúde internacional !
foram substituídas pela OMS!



Anos 1950: breves “anos dourados”!



Busca de legitimidade: ratificação pelos Estados, reconstrução dos serviços de saúde
europeus e outros problemas de saúde mundiais!
Reflexo do contexto político – Guerra Fria (saída e retorno à OMS da União Soviética): !






Dominância dos EUA e disputas internas – campanhas de erradicação (malária; variola), versus
apoio aos sistemas de saúde; !
Tensão entre duas abordagens: sociais e econômicas e tecnológicas centradas nas doenças;!
Apoio técnico de caráter instrumental (desenvolvimento do “Terceiro Mundo”, luta contra o
comunismo)!

1960-1970: contexto político novas nações (descolonização na África); “Movimento
dos Não-alinhados”, movimento dos direitos civis e outros movimento sociais. Época
de várias contestações e discussões sobre “crise na saúde” (programas verticais x
horizontais)!





Crescimento do staff e do orçamento da OMS!
Erradicação da varíola (1967-1978)!
Saúde para Todos no Ano 2000 e Atenção Primária de Saúde (Alma-Ata) (1978)!
1979: Atenção primária seletiva à saúde (GOBI: combate à ma-nutrição ediarréia infantil reidratação oral e amamentação materna; vacinação)!



contexto de hegemonia política neoliberal!


Crescimento da atuação do Banco Mundial no setor:!










Empréstimos diretos para os serviços de saúde, segundo condicionalidades!
World Development Report, 1980!
Atuação nos processos de reforma do sistema de saúde: El financiamiento de los
servicios de salud en países en desarrollo: Una agenda para la reforma, 1987 (A World
Bank Policy Study)!

Tensões internas entre as organizações da ONU e a OMS (Unicef e outras)!
Diminuição do orçamento regular da OMS e crescimento dos fundos extraorçamentários : oposição a programas (Essencial Drug Program) e retaliações!
Acirrado debate público sobre atenção primária!
Críticas à organização: ineficiente, inoperante, atuação fragmentada. Programas
vinculados à OMS mas “autônomos”!
A expressão Saúde Global começa a aparecer fora da OMS, vinculada a
diferentes e variadas agendas ‘mundiais’: prevenção de guerra nuclear, ênfase
no setor público, movimentos ambientalistas!







aparece com mais frequência a partir da década
de 1990!
enfatiza as relações entre globalização e saúde
em geral definida como acima dos interesses de
qualquer nação em particular !
também ao aumento e crescente importância de
atores diferenciados que atuam na arena
internacional da saúde, para além de agências e
organizações governamentais e
intergovernamentais (Ex. mídia, fundações,
corporações transnacionais , ONGs etc.) !

ALCAZAR, S. The Copernican Shift in Global Health. Global Health
Programme, Graduate Institute of International and Development Studies,
Working Paper no. 3. 2008!



a globalização tira a saúde da relativa
obscuridade em que se encontrava, em
especial nos países em desenvolvimento, e a
leva para a primeira página, onde é destacada
não como a saúde que conhecemos, mas
como saúde global, que ainda estamos
batalhando para definir, em combinação com
a política externa!





aumento e complexificação das parcerias
público-privadas, com multiplicação de atores
e objetivos específicos fragmentação e
instrumentalização da ajuda externa e da
cooperação internacional!
Agenda internacional: propriedade intelectual,
produção e distribuição de medicamentos e
insumos, comércio internacional e saúde,
direitos humanos!













Para se referir à forma como se está enfrentando a questão da luta
contra as doenças endêmicas e epidêmicas (ex. HIV/AIDS,
Tuberculose, Malária, entre outras), sobretudo nos países do Sul, !
e ao controle de riscos para a saúde, incluídos os de pandemias
(ex. gripe aviária, gripe A−H1N1), não raro numa perspectiva de
“segurança global” (health security); !
Para analisar os impactos da globalização na saúde das
populações, com foco central na política de saúde nacional, e sua
interação com o nível internacional!
e a possibilidade de criação de uma “política de saúde
global” (bens públicos globais e governança global em saúde); !
Para se discutir uma “globalização mais eqüitativa” em termos de
saúde, centrada primeiro na discussão das questões
macroeconômicas e, posteriormente, nos determinantes da saúde;!
ou ainda para construir força política na perspectiva de estruturar
“uma luta global pela saúde !

aparece com mais frequência a partir da
década de 2000, para referir-se às
negociações internacionais relativas à
saúde global, onde atores são variados e
não se restringem aos diplomatas
 coincide com a maior presença da saúde
nas agendas de política externa
 definições imprecisas, pouca reflexão
crítica sobre o que, de fato, significa uma
maior integração de questões de saúde
nas agendas de política externa


diplomacia da saúde global
(KICKBUSH)!
•

•

i)

ii)

iii)

visa a interpretar processos de negociações, níveis e atores múltiplos que
moldam e dirigem o ambiente da política global da saúde!
Idealmente, a diplomacia da saúde global encerra três resultados
essenciais: !
melhor segurança em saúde e nos efeitos sobre a saúde da população de
todos os países envolvidos (desta maneira atendendo aos interesses
nacionais e globais); !
melhores relações entre países e fortalece o compromisso de uma ampla
faixa de atores no trabalho de melhorar a saúde;!
compreensão da saúde como resultado de um esforço comum para
assegurar que ela seja um direito humano e um bem público global, com
metas de resultados que sejam considerados justos ‘para todos’ (isto é
redução da pobreza, aumento da igualdade)!

Kickbush!
A diplomacia da saúde global une as disciplinas de saúde
pública, relações internacionais, gestão, legislação e
economia !
 e se firma em negociações que modelam e administram o
ambiente da política global para a saúde!
 As áreas que abriga são, entre outras: !
(i) negociação para a saúde pública entre fronteiras nos foros
da saúde e de outras áreas afins, !
(ii) governança da saúde global, !
(iii) política externa e saúde e !
(iv) desenvolvimento de estratégias de saúde nacionais e
globais!


Almeida!






Desordenado, um tanto voluntarista e “discursivo”, sem
coordenação e sem uma liderança efetiva em nível
internacional!
Algumas iniciativas de coordenação pouco avaliadas e
monitoradas!
Relações entre comércio e saúde muito complexas!





Acesso a medicamentos e acordos comerciais: direitos de
propriedade intelectual  “harmonizados globalmente”.!
Produtos que impactam indiretamente a saúde: alimentos,
tabaco, álcool etc.  intervenções conflitivas.!

Diferença clara entre o “movimento dos não alinhados” dos
anos 1960-1970, para a ação dos “novos emergentes”:
cooperação Sul-Sul, resultados ainda não são claros!

As origens políticas da iniquidade em
saúde!
Comissão
The Lancet Universidade
de Oslo
sobre
governança
global no
campo da
saúde, 2014!

entre os 18 membros da Comissão, está o
sanitarista brasileiro Paulo Buss (CRIS/
Fiocruz)





devido à globalização, é cada vez mais
comum que a iniquidade em saúde ocorra por
conta de atividades transnacionais que
envolvam atores com diferentes interesses e
níveis de poder: empresas transnacionais,
sociedade civil e outros!
as normas, políticas e práticas que emergem
da interação política global entre todos os
setores que afetam a saúde é o que se chama
de “determinantes políticos globais da saúde”!

Alguns fatores:!








crises econômicas e medidas de austeridade,!
propriedade intelectual,!
tratados sobre investimentos estrangeiros, !
segurança alimentar, !
atividades empresariais transnacionais,!
imigração ilegal !
e conflitos violentos!

5 disfunções do sistema de
governança global !
1.

2.

3.

a participação e a representação de alguns atores,
como a sociedade civil, os especialistas em saúde e
grupos marginalizados são insuficientes nos processos
decisórios (déficit democrático)!
métodos inadequados de contenção de poder e a
pouca transparência fazem com que seja difícil
responsabilizar atores por suas ações (mecanismos
fracos de responsabilização)!
é comum que normas, regras e processos decisórios
sejam insensíveis às mudanças de necessidades e
mantenham disparidades de poder enraizadas, o que
gera efeitos adversos sobre a distribuição da saúde
(imobilidade institucional)!

4. tanto em nível nacional quanto global, existem
mecanismos inadequados de proteção da saúde
nas arenas de formulação de políticas externas
ao campo da saúde, o que faz com que a saúde
fique subordinada a outros objetivos (espaço
político inadequado para a saúde)!
5. uma série de áreas de formulação política, há
uma ausência quase total ou mesmo total de
instituições internacionais (como, por exemplo,
tratados, fundos, cortes ou formas mais brandas
de regulação, como normas e diretrizes) que
protejam ou promovam a saúde (instituições
inexistentes ou ainda embrionárias)!







Reconhecendo que os principais fatores que
influenciam negativamente a saúde estão fora do
controle dos governos nacionais e, em muitos casos,
externos ao setor saúde, afirmamos que algumas das
causas mais profundas da inequidade em saúde
devem ser enfrentadas através de processos de
governança global!
Para a continuidade do sucesso do sistema de saúde
global, suas iniciativas não devem ser frustradas por
decisões políticas tomadas em outras arenas!
Pelo contrário, é preciso fazer com que processos de
governança global exteriores ao setor saúde
funcionem melhor para a saúde.!







A Comissão clama pelo fortalecimento da ação global
intersetorial pela saúde!
propõe a criação de uma plataforma de governança para a
saúde que integre múltiplas partes interessadas
(Multistakeholder Platform on Governance for Health)!
Essa plataforma funcionaria como fórum para a discussão de
políticas e abriria espaço para que as várias partes
interessadas possam apresentar questões, formular
agendas, avaliar e debater projetos de políticas que possam
afetar a saúde e a equidade em saúde, além de identificar
barreiras e propor soluções para a formulação de políticas
concretas !



que o monitoramento independente da
influência de processos de governança global
sobre a equidade em saúde seja
institucionalizado através da criação de um
Painel de Monitoramento Científico
Independente e da obrigatoriedade de
análises de impacto sobre os níveis de
equidade em saúde no âmbito das
organizações internacionais !





que sejam adotadas medidas que facilitem o
controle dos determinantes políticos da saúde!
que haja um uso mais robusto dos
instrumentos de direitos humanos para a
saúde, como os Relatores Especiais e
sanções mais firmes contra um amplo
espectro de violações cometidas por agentes
não estatais através do sistema jurídico
internacional!





a governança global para a saúde deve estar
ancorada nos compromissos com a solidariedade
global e a responsabilidade compartilhada através
de abordagens baseadas em direitos e em novos
modelos de referência de financiamento
internacional, que vão além da tradicional
assistência ao desenvolvimento — como, por
exemplo, o investimento em pesquisa e proteção
social!
não podemos mais entender a saúde somente
como uma questão técnica biomédica, mas
reconhecer a necessidade de ações globais
intersetoriais e de justiça !

