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O panorama mundial da saúde é caracterizado por dificuldades de acesso a bens e serviços, 
além de deficiências na qualidade e efetividade das ações dos sistemas de saúde. Essas 
características acometem especialmente parcelas da população dos países pobres que, além da 
carência econômica, padecem da precariedade dos demais setores sociais. Mesmo nos países 
ricos, problemas dessa natureza afligem acentuadamente os segmentos mais carentes da 
sociedade, tanto aqueles que se aglomeram nas periferias urbanas como os que vivem em áreas 
remotas ou dispersas. Em quase todos os países, tornam-se cada dia mais graves as 
consequências da incorporação não racional de inovações tecnológicas. 

Outra característica desse cenário em perspectiva histórica é o paradoxal contraste entre as 
condições de vida da humanidade e o avanço científico, tecnológico e econômico global. Tal 
avanço tem aprofundado a desigualdade entre aqueles que têm acesso aos benefícios do 
desenvolvimento e aqueles que se deparam mais com seus ônus. 

Nesse sentido, as políticas públicas de cooperação internacional em saúde deveriam adotar 
valores éticos imprescindíveis para o desenvolvimento dos países, em especial onde a situação 
de saúde revela iniquidades econômicas e injustiças sociais. Não obstante, a cooperação 
internacional reflete predominantemente interesses de diversa ordem dos países mais poderosos 
sobre aqueles considerados “beneficiários” dessa ajuda externa. Desse modo, a solidariedade 
internacional tem contribuído, paradoxalmente, para a prevalência da pobreza e inequidade 
justamente naqueles locais onde a cooperação deveria contribuir para a superação dessa 
realidade. 

Nesse contexto surgiu o movimento da cooperação Sul-Sul, como um “novo” paradigma que 
visa à superação desses conflitos e o fortalecimento do Sul frente à dependência do Norte. 
Contudo, a cooperação Sul-Sul pode ser tratada apenas como mais uma estratégia ou 
instrumento para o acúmulo desbalanceado de poder dos Estados nacionais no sistema mundial.  

A proposta do curso vem ao encontro da necessidade de aprofundamento da reflexão, entre a 
comunidade acadêmica e os formuladores/executores de políticas públicas, sobre a progressiva 
importância desses processos no contexto das relações internacionais, particularmente onde 
ressaltam questões bioéticas vinculadas aos métodos, operações e resultados das iniciativas de 
cooperação entre países. 

 

 
 
Geral:   

Aprofundar reflexões sobre processos de cooperação entre países na área de saúde, com uma 
abordagem interdisciplinar das dimensões conceituais, políticas e operacionais de três esferas de 
saber e práticas – saúde pública, bioética e relações internacionais – adotando como chave de 
abordagem a tríade conceitual desigualdade-desenvolvimento-cooperação. 
 
Específicos: 

1. Relacionar saúde, ambiente e desenvolvimento, tendo por referência as políticas 
internacionais. 

2. Explorar a cooperação internacional em saúde como parte das práticas de cooperação 
para o desenvolvimento a partir de meados do século XX. 

3. Problematizar o entendimento da cooperação internacional como promotora do 
desenvolvimento e da redução das desigualdades. 



 

Data Programação Professores/Convidados h/a 

23/03 
08h30 às 

12h30 

• Abertura do curso  
• Apresentação dos participantes 

(expectativas) e da programação 
(conteúdo e metodologia) 

• A cooperação internacional: 
referenciais doutrinários e processos 
reais (o “círculo de fogo”) 

José Paranaguá de Santana 
(Nethis/Fiocruz) 

Roberta de Freitas Campos 
(Nethis/Fiocruz) 

04h/a 

06/04 
8h30 às 
12h30 

• Saúde na Agenda 2030 

Agenor Álvares  
(SE/MS) 

Paulo Buss  
(Cris/Fiocruz) 

04h/a 

14/04 
8h30 às 
12h30 

• Cooperação Internacional, 
Desenvolvimento e Regulação em 
Saúde 

Deborah Malta  
(EE/UFMG) 

Jarbas Barbosa  
(Anvisa) 

04h/a 

12/05 
08h30 às 

12h30 
• Seminários de grupo I e II 

José Paranaguá de Santana 
(Nethis/Fiocruz) 

Roberta de Freitas Campos 
(Nethis/Fiocruz) 

04h/a 

19/05 
8h30 às 
12h30 

• Desigualdades Internacionais em 
Saúde: situações e desafios 

Gerson Penna  
(Fiocruz/Brasília) 
Maurício Barreto  

(CPqGM/Fiocruz e ISC/UFBA) 

04h/a 

23/06 
8h30 às 
12h30 

• Saúde Pública e Ciência Translacional: 
sinergia ou antagonismo 

Isaac Roitman  
(Núcleo n-Futuros/UnB) 

Carlos Morel  
(CDTS/Fiocruz) 

04h/a 

23/03 a 
29/06 • Atividades à distância 

José Paranaguá de Santana 
(Nethis/Fiocruz) 

Roberta de Freitas Campos 
(Nethis/Fiocruz) 

17h/a 

29/06 
08h30 às 

12h30 
• Seminários de grupo III e IV 

Encerramento 

José Paranaguá de Santana 
(Nethis/Fiocruz) 

Roberta de Freitas Campos 
(Nethis/Fiocruz) 

04h/a 

TOTAL   45h/a 
 
Carga Horária: 45 h/aula, sendo 28 horas presenciais e 17 horas a distância. 

 



 
 

Profissionais que atuam em organismos nacionais e internacionais, governamentais ou do 
setor privado, relacionados direta ou indiretamente à cooperação internacional, bem como 
docentes, alunos e pesquisadores das áreas de saúde, bioética e relações internacionais. 
 

 
 

Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas gratuitas ao público. 
 

 
 

A Fiocruz Brasília emitirá certificado de participação aos alunos que tiverem aproveitamento 
satisfatório no curso, e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas. 
 
 
 
 
 


