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%

Data:%29%de%novembro%a%09%de%dezembro%de%2011%

!

IN%Componentes:%

15! Luiz! Odorico! Monteiro! de! Andrade! 5! Secretário! de! Gestão! Estratégica! e!

Participativa!do!Ministério!da!Saúde!

25! Juliana!Braga!de!Paula!5!Consultora!Nacional!5!OPAS/Brasil!!

35! Ivana! Cristina! de! Holanda! Cunha! Barreto! 5! Superintendente! da! Escola! de!

Saúde!Pública!do!Estado!do!Ceará!

45! Fernando!Cupertino,!assessor!para!Relações!Internacionais!do!CONASS!

55! Félix!Rigolli,!da!Organização!Panamericana!da!Saúde!no!Brasil!

!

!

IIN%Objetivos:!! !

15! Conferência! sobre! o! sistema! de! saúde! brasileiro,! suas! convergências! e!

diferenças! com! o! sistema! de! saúde! do! Québec,! na! SORIQ! 5! Societé! des!

relations! internationales! du!Québec,! no! dia! 30! de!novembro!às! 16:30!hs,! a!

convite! do! prof.! Nelson! Michaud,! presidente! e! diretor5geral! da! Escola!

Nacional!de!Administração!Pública!do!Québec.!

25! Participação! no! seminário! promovido! pelo! Observatório! Internacional! de!

Saúde! e! Serviços! Sociais! do! Québec,! nos! dias! 1! e! 2! de! dezembro,! com!

palestra!no!primeiro!dia,! intitulada! "Os!sistemas!públicos!de!saúde! têm!sido!

capazes! de! responder! adequadamente! às! necessidades! de! saúde! de! suas!

populações?".!

35! Encontro! com! representante! do! MSSS! do! Québec! para! atualização! dos!

temas! constantes! do! protocolo! de! cooperação! assinado! entre! aquela!

instituição!e!o!CONASS,!em!2004.!

45! Reunião! da! COLUFRAS! em! Montréal,! no! dia! 5! de! dezembro,! com!

participação!de!representantes!da!OPAS5Brasil!e!do!Ministério!da!Saúde!do!

Brasil!(Dr.!Luiz!Odorico!Monteiro!de!Andrade,!da!SEGEP)!
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55! Seminário! na! Escola! Nacional! de! Administração! Pública! do!Québec5ENAP,!

em!Montréal,!nos!dias!6!e!7,!com!a!participação!das!autoridades!brasileiras!já!

citadas,!no!primeiro!dia.!No!segundo!dia,!discussão!e!detalhamento!do!plano!

operacional!para!a!carta!de!intenções!firmada!entre!a!ENAP!e!o!CONASS!em!

dezembro!de!2010.!

65! Encontro! com! a! equipe! dirigente! do! Centro! de! Excelência! para! o!

Desenvolvimento!da!Primeira!Infância,!no!dia!8,!para!a!discussão!de!assuntos!

referentes!à!parceria!com!o!CONASS!

!

IIIN%Resultados:%

1.! Exposição! do! sistema! de! saúde! brasileiro,! o! papel! desempenhado! pelo!

CONASS,! os! avanços! e! os! desafios! do! SUSi! os! êxitos! da! estratégia! de!

fortalecimento!da!Atenção!Primáriai!

2.! Discussão! com! o! Ministério! da! Saúde! e! dos! Serviços! Sociais! do! Québec!

sobre! a! necessidade! de! se! atualizar! a! agenda! temática! do! protocolo! de!

cooperação!existente!entre!aquele!órgão!e!o!CONASS!(2004).!As!discussões!

prosseguirão!no!mês!de!março,!após!a!mudança!da!pessoa!encarregada!das!

relações!com!o!Brasili!

3.! Participação! nas! negociações! da! SEGEP,! OPAS! e! Conferência!

lusofrancófona!de!saúde!(COLUFRAS)!sobre!um!Termo!de!Cooperação!a!ser!

firmando! entre! esta! instituição! e! a! OPAS,! de! modo! a! atender! algumas!

solicitações!da!SEGEP!no! tocante!a!avaliação!de!desempenho,!governança!

do!sistema!de!saúde,!cooperação!trilateral!e!capacitaçãoi!

4.! Contato! com! o! Dr.! Luc! Boileau,! presidente! do! Instituto! Nacional! de! Saúde!

Pública!do!Québec5INSPQ,!que!se!interessa!em!realizar!trabalho!de!pesquisa!

e!intercâmbio!de!conhecimentos!com!o!CONASSi!

5.! Definição,! com! a! ENAP5Québec,! das! linhas! concretas! de! possibilidades! de!

cooperação!com!o!CONASS!e!com!as!SES,!conforme!entendimento!firmado!

em!Campo!Grande,!em!dezembro!de!2010!(vide!detalhamento!adiante).!

%
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%

ANEXO%I%N%Relatório%detalhado%das%atividades%do%consultor%Fernando%Cupertino%

durante%a%missão%

!

No! dia! 29! de! novembro,! embarque! para! a! cidade! de! Québec,! utilizando!

bilhete!aéreo!enviado!pelo!Ministério!da!Saúde!e!dos!Serviços!Sociais!–MSSS!do!

Québec,! na! qualidade! de! conferencista! convidado! ao! II! Seminário! do!

Observatório!Internacional!da!Saúde!e!dos!Serviços!Sociais!do!Québec!–!OISSS.!

Chegada!no!dia!30,!às!11h30.!

No! dia! 30! de! novembro,! às! 16h30,! palestra! ministrada! na! Société! des!

relations! internationales! de! Québec! –! SORIQ,! sobre! o! sistema! de! saúde!

brasileiro! e! os! elementos! de! comparabilidade! com! os! sistemas! canadense! e!

quebequense!de!saúde!(anexo!I).!Em!seguida,!participei!de!reunião5jantar!com!a!

presidente!da! instituição!e!com!o!presidente!e!diretor5geral!da!Escola!Nacional!

de!Administração!Pública!do!Québec!–!ENAP.!

No! dia! 01! de! dezembro,! participação! no! seminário! promovido! pelo! OISSS!

(anexo!II)!e!coordenado!pelo!prof.!Jean5Louis!Denis,!proferindo!palestra!intitulada!

“Os! sistemas! de! saúde! têm! sido! capazes! de! responder! adequadamente! às!

necessidades! da! população?! O! exemplo! do! Brasil”! (anexo! III).! Procurei!

documentar!os!avanços!obtidos,!especialmente!na!Atenção!Primária,!apontando,!

entretanto,!as!dificuldades,!preocupações!e!desafios.!Houve!um!grande!interesse!

do!público!(cerca!de!150!participantes)!em!conhecer!detalhes!do!funcionamento!

do!SUS!e!dos!resultados!obtidos!ao!longo!dos!últimos!20!anos.!

No! intervalo!do!almoço,!discussão!com!a! responsável!pelas! relações!com!o!

Brasil!no!Ministério!da!Saúde!e!Serviços!Sociais!do!Québec,!a!sra.!Marcoux,!a!

necessidade! de! se! rever! os! tópicos! constantes! da! carta! de! intenções! firmada!

entre! o!CONASS!e! o!MSSS!em!2004,! uma! vez! que! certamente!muitas! outras!

prioridades!tomaram!lugar!daquelas!de!então.!Ficou!acertado!que,!logo!após!sua!

posse!nas!novas!funções!(fevereiro/2012)!nós!iremos!discutir!o!assunto!por!email!
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e!por!telefone,!de!modo!a!se!chegar!a!uma!nova!versão!do!documento!que!seja!

condizente!com!a!realidade!e!com!os!interesses!atuais.!

No! dia! 02,! nova! palestra,! desta! vez! sobre! “A! participação! dos! cidadãos! na!

governança! do! sistema! de! saúde! brasileiro”,! substituindo! uma! palestrante!

brasileira!que!não!conseguiu!chegar!a!tempo!(Dra.!Ivana!Barreto,!do!Ceará,!que!

falaria! em! nome! do! Ministério! da! Saúde).! Ao! final! de! minha! apresentação,!

mostrei,! pelo! acesso! internet! do! canal! saúde,! a! plenária! da! 14ª.! Conferência!

Nacional!de!Saúde,!em!Brasília.!

No! dia! 03,! desloquei5me! de! trem! para! Montréal,! onde! teria! os! outros!

compromissos,!a!partir!de!segunda5feira,!dia!05!de!dezembro.!

No!dia!05,!às!18!horas,! reunião!com!a!diretoria!da!COLUFRAS!(prof.!Rémy!

Trudel,!presidente,!e!Normand!Asselin,!secretário5geral),!que!contou!ainda!com!

as!presenças!do!Dr.!Luiz!Odorico!Monteiro!de!Andrade! (SEGEP5MS),!Dr.!Félix!

Rigoli! (OPS),! além! de! assessores! do! MS.! Na! reunião! foram! discutidas! a!

possibilidade,!a!conveniência!e!a!possibilidade!de!se!utilizar!a!COLUFRAS,!num!

termo!de!cooperação!com!a!OPAS,!para!a!operacionalização!de!determinadas!

ações!de!apoio!aos!intercâmbios!e!atividades!de!relacionamento!do!Ministério!da!

Saúde,!bem!como!do!CONASS!e!do!CONASEMS.!Foram!discutidos!os!aspectos!

práticos!e!elencados!os!eixos!principais!a!serem!desenvolvidos:!1)5!Realização!

de!um!seminário!internacional!em!Montréal!sobre!sistemas!de!saúde!de!acesso!

universal,! seus! êxitos! e! seus! desafiosi! 2)5! Apoio! à! realização! do! 4º.! Simpósio!

internacional! da! COLUFRAS! em! Praia! (Cabo! Verde),! em! novembro! de! 2012,!

garantindo! a! participação! de! autoridades! brasileiras! ligadas! ao! SUSi! 3)5!

Operacionalização!de!um!trabalho!de!intercâmbio!de!conhecimentos!enfocando!a!

avaliação!de!desempenho!e!a!governança!dos!sistemas!de!saúde,!assim!como!

questões! relacionadas! à! formação! de! recursos! humanos! nessa! perspectiva! e!

seminários!e!oficinas!de! trabalho!dedicadas!a!essas! temáticas,!num! trabalho!a!

ser! realizado!em!parceria!com!a!ENAP5Québec.!O!detalhamento!será! feito!por!

técnicos! da! SEGEP! e! OPAS,! com! acompanhamento! do! CONASS! e!

CONASEMS,!além!da!ENAP5Québec.!
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No!dia!6,!durante!todo!o!dia,!participação!no!seminário!realizado!pela!ENAP5

Québec! destinado! a! discutir! e! detalhar! os! aspectos! relacionados! à! parceria!

acima!mencionada,!apontando5se!os!eixos!principais!a!serem!mencionados!em!

documento! próprio! e,! ainda,! num! futuro! Termo! de! Cooperação! a! ser! firmado!

entre! a! OPAS! e! a! COLUFRAS,! que! atenderá,! num! de! seus! objetivos,! à!

operacionalização! da! parceria! pretendida.! O! documento! final! encontra5se! em!

fase!de!elaboração.!

No! mesmo! dia,! ao! final! dos! trabalhos,! encontro! com! o! Dr! Luc! Boileau,!

presidente! e! diretor5geral! do! Instituto! Nacional! de! Saúde! Pública! do! Québec5

INSPQ,!acompanhado!do!Dr!Denis!Roy,!de!sua!equipe.!O!interesse!demonstrado!

era!o!de!conhecer!melhor!os!dados!de!desempenho!do!SUS,!em!especial!quanto!

à! atenção! primária! e! ao! modelo! de! atenção.! Ao! final,! dei5lhes! a! sugestão! de!

virem!ao!Brasil!para!uma!missão!de!visita!e!de!conhecimento!do!funcionamento!

do!SUS,!para!o!que!o!CONASS!poderia!auxiliar!na!apresentação!às!autoridades!

nacionais,!estaduais!e!municipais,!assim!como!no!acompanhamento!das!visitas!e!

na!discussão!das!observações!levantadas.!

No! dia! 7,! durante! todo! o! dia,! participação! no! seminário! na! ENAP5Québec,!

voltado!exclusivamente!para!o!detalhamento!de!possíveis! ações!no! sentido!de!

concretizar! o! acordo! de! cooperação! firmado! entre! o! CONASS! e! aquela!

instituição! em! Campo! Grande,! em! dezembro! de! 2010.! As! propostas!

apresentadas,!que!deverão!ser!apreciadas!e!validadas!pelo!CONASS,!foram:!

!

15! No! que! se! refere! à! introdução! do! conteúdo! referente! aos! sistemas! de!

saúde! do! Brasil! e! do! Québec! no! conjunto! dos! temas! utilizados! nas!

formações!em!nossas!escolas!de!Saúde!Pública!estaduais!e!nos!cursos!

de! mestrado! e! doutorado! da! ENAP,! a! proposta! foi! de! que! se! possa!

preparar! um! documento! bilíngue! de! cerca! de! 20! páginas,! com! uma!

descrição!objetiva!dos!sistemas!de!saúde!dos!dois!países.!Tal!documento!

seria! colocado,! também,! em! nossos! websites! respectivos.! Cada! parte!

cuidaria! de! elaborar! o! documento! relativo! ao! sistema! de! saúde! de! seu!
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país,! juntamente! com! a! respectiva! tradução! na! língua! estrangeira.! Uma!

publicação! bilíngue! poderia! ser! objeto! de! discussão! futura! sobre! a!

conveniência!e!a!forma!e!o!custeio!de!tal!empreendimentoi!

25! O! prof.! Paul5André!Comeau,! responsável! pelo! Laboratório! de! estudo! de!

políticas! públicas! e! globalização,! da! ENAP5Québec,! apresentou! a!

proposta! de! realização! de! um! projeto! de! pesquisa! conjunto! intitulado!

“Olhares! paralelos! sobre! a! Atenção! Primária! em! Saúde! no! Brasil! e! no!

Québec! (198952011)”,! com! a! dupla! perspectiva! de!mostrar! os! caminhos!

percorridos! pelos! dois! sistemas! e,! ainda,! de! tentar! tirar! lições! ou!

perspectivas! sobre! iniciativas! semelhantes,! embora! em! contextos!

diferentes.! (ver! proposta! completa! no! anexo! IV).! Indagado! pelo! prof.!

Nelson! Michaud,! diretor! da! ENAP,! sobre! como! poderia! se! dar! o!

financiamento!de!eventuais!despesas! ligadas!ao!projeto,! respondi!que,!a!

meu! juízo,! cada! parte! assumiria! os! custos! decorrentes! de! sua!

participação,!que!não!devem!ser!relevantes!em!razão!de!o!trabalho!poder!

ser!feito,!em!grande!medida,!mesmo!à!distânciai!

35! O! prof.! Rémy! Trudel! propôs! a! realização! de! um! estudo! intitulado! “Uma!

análise! comparativa! dos! modelos! de! gestão! participativa! nos! sistemas!

públicos!de!saúde:!o!Québec,!o!Brasil,!Portugal!e!França”,!sob!sua!direção!

e! tendo! como!pesquisadores! associados! eminentes! estudiosos! de! todos!

esses!países.!Os! resultados!poderiam!ser! validados!numa!apresentação!

final!durante!o!simpósio!da!COLUFRAS,!em!Cabo!Verde,!em!novembro!de!

2012.!!

Além!disso,!solicitou!a!colaboração!do!CONASS!para!a!missão!de!estudos!

que! fará!em!abril!de!2012,!quando! juntamente!com!outros!professores!e!

alunos! de! mestrado! e! doutorado! da! ENAP,! num! total! de! cerca! de! 40!

pessoas,! no! Rio! de! Janeiro,! com! o! objetivo! de! conhecer! e! estudar! o!

funcionamento!do!sistema!de!saúde!brasileiro.!Assumi!o!compromisso!de!

facilitar! a! interlocução! com! determinadas! instituições,! tais! como! a!

FIOCRUZ,!a!Secretaria!de!Estado!de!Saúde!do!Rio!de!Janeiro,!secretarias!
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municipais!de!saúde!da!região!metropolitana!do!Rio!de!Janeiro,!etc.!O!Dr.!

Luiz! Odorico,! na! reunião! da! véspera,! também! se! comprometeu! em!

mobilizar! o!Ministério! da!Saúde! para! apoiar! e! fornecer! subsídios! para! a!

missãoi!

45! O! prof.! Louis! Demers,! que! trabalha! com! a! problemática! da! atenção! à!

saúde! do! idoso,! propôs! a! elaboração! de! atividades! (seminários,! oficinas!

de! trabalho)! que! permitam!mostrar! ao!Brasil! as! tentativas! de! integração!

dos! serviços! direcionados! às! pessoas! idosas! aos! serviços! de! saúde! no!

Québec,! tanto! nas! residências! para! idosos,! quanto! nos! cuidados!

domiciliares.!Fiquei!de!discutir!o!assunto!com!os!setores!competentes!da!

ASTEC! para! eventualmente! conhecer! o! grau! de! interesse,! inclusive! do!

Ministério!da!Saúde,!em!conhecer!a!experiência!sedimentada!no!Québec!

ao! longo!dos!últimos!30!anos!no!que!se! refere!aos! cuidados!dirigidos!à!

população!idosai!

55! A! profa.! Marie5Claude! Prémont! manifestou! interesse! em! promover!

discussões! com! o! lado! brasileiro,! de!modo! a! delinear! possíveis! estudos!

referentes! às! problemáticas! da! judicializaçãoi! da! governança! dos!

contratos! no! âmbito! das! instâncias! de! gestão! (o! COAP,! por! exemplo,! e!

outros!contratos!administrativos!existentes!entre!MS!e!SES!e!entre!estes!e!

os! municípios)i! da! evolução! da! relação! público5privada! e! sua!

regulamentação! pelo! Estado! e,! finalmente,! a! questão! do! primado! dos!

direitos! coletivos! sobre! os! direitos! individuais! na! perspectiva! jurídica!

sedimentada!nos!dois!paísesi!

65! O! prof.! Jean5Louis! Denis,! apresentou! uma! síntese! do! que! havíamos!

discutido! na! véspera! com! o! Dr.! Luiz! Odorico! e! com! o! Dr.! Félix! Rigoli,!

sistematizando!uma!série!de!pontos!referentes!à!governança!e!à!avaliação!

de!desempenho!dos!sistemas!de!saúde.!Sugeri!que!o!tema!fosse!confiado!

especificamente! ao! intercâmbio! proposto! pelo! Ministério! da! Saúde! à!

ENAP,!que!contemplará,!evidentemente,!os!interesses!e!necessidades!do!

CONASS! e! do! CONASEM! sobre! a! matéria.! Isso! nos! permitiria! focar!
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nossos!esforços!sobre!os!outros!elementos!tratados!neste!relatório!e!que!

interessam!diretamente! o!CONASS,! integrando! os! tópicos! do! acordo! de!

cooperação!celebrado!com!a!ENAPi!

75! O! prof.! Jean! Turgeon! fez! um! breve! relato,! ao! final,! sobre! a! importância!

dos! determinantes! sociais! da! saúde,! campo! em! que! atua! já! há! muitos!

anos,! lembrando! a! importância! de! seus! impactos! sobre! a! saúde! e! a!

possível! conveniência! de! se! promover! uma! transferência! de!

conhecimentos,! nos! dois! sentidos,! a! respeito! do! assunto.! Por! oportuno,!

salientei! que! o! CONASS! participou! da! Conferência! Mundial! sobre!

Determinantes!Sociais!de!Saúde,!recentemente!promovida!pela!OMS,!no!

Rio!de!Janeiro.!

!

No!mesmo!dia,!das!19!às!21hs,!participação!no!seminário!com!os!alunos!de!

mestrado! e! doutorado! da! ENAP,! falando! sobre! o! SUS! e! sobre! os! avanços!

obtidos!e!respondi!às!inúmeras!questões!formuladas!pelos!ouvintes.!

!

! Encerradas! as! atividades,! embarque! de! retorno! ao! Brasil! no! dia! 9! de!

dezembro.!

!


