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RESUMO 

O presente trabalho é um estudo de caso exploratório que investigou como se deu o processo de 

criação e institucionalização da Rede de Institutos Nacionais de Câncer (RINC), no âmbito da 

UNASUL/Saúde. Nas últimas três décadas determinadas doenças infecciosas e parasitárias, que 

eram até pouco tempo as principais causas de morte, vêm paulatinamente reduzindo sua incidência 

e compartilhando espaço com as doenças infecciosas emergentes, re-emergentes e as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), consideradas hoje um dos principais problemas de saúde no 

mundo, tendo entre elas as neoplásicas que já são a maior causa de mortes. Com o intuito de lidar 

com esse crescente desafio, a RINC foi criada como uma plataforma de interação entre países da 

América Latina e Caribe. Seu objetivo principal é promover a troca de informações e experiências 

relacionadas à prevenção, tratamento e controle do câncer, agindo de forma proativa sobre a doença 

e no seu impacto na saúde das pessoas, como também nos próprios países. A Rede integra a 

cooperação internacional do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 

instituição pública brasileira, de referência em ensino, pesquisa, prevenção, controle e assistência 

em câncer. O objetivo geral é analisar a trajetória de criação e início de funcionamento da RINC, 

com ênfase no papel e relevância da participação do INCA nesse processo. A hipótese que o estudo 

buscou explorar é que a criação da RINC foi motivada pela necessidade de dinamizar a articulação 

regional para o controle mais efetivo do câncer. A RINC se insere na estratégia mais ampla da 

UNASUL de estabelecer redes temáticas de instituições públicas em nível regional, que atuem 

sobre temas de saúde e cujo intercâmbio possa trazer benefícios para as respectivas populações dos 

seus países membros. A vinculação da RINC ao ISAGS se constituiu no mecanismo que garantiria 

sua legitimidade e a consolidação da articulação regional, a partir da formulação de projetos 

conjuntos e parcerias com organismos internacionais, criando sinergias e minimizando a duplicação 

de esforços. Os resultados encontrados confirmam essa opção estratégica e os esforços despendidos 

para levá-la adiante. O INCA teve um papel importante no processo de criação e institucionalização 

da RINC na UNASUL e é seu principal fomentador. Ao mesmo tempo, o Brasil é o seu único 

financiador, o que a fragiliza e pode dificultar sua consolidação ao longo do tempo. Além disso, 

essa dinâmica esbarra em variáveis institucionais, políticas e conjunturais, o que evidencia que 

ainda existe um longo caminho a percorrer para o pleno alcance de seus objetivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer, DCNTs, Rede, RINC, UNASUL, INCA, Brasil. 
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ABSTRACT 

This exploratory case study investigated how the process of the creation and institutionalisation of 

the Network of National Cancer Institutes (Rede de Institutos Nacionais de Câncer, RINC) came 

about within the framework of UNASUR/Health. In the past thirty years, certain infectious and 

parasitic diseases, which until recently were leading causes of death, have been declining in 

incidence, making way for emerging and re-emerging infectious diseases, and chronic non-

communicable diseases (CNCDs), which today are considered one of the world’s main health 

problems. The latter include the neoplastic diseases, which are now the leading cause of death. With 

a view to meeting this growing challenge, the RINC was set up as a platform for interaction among 

the countries of Latin America and the Caribbean. Its main goal is to foster the exchange of 

information and experience relating to the prevention, treatment and control of cancer, and to 

operate proactively on the disease and its impact on people’s health, as well as on the countries 

themselves. The network forms part of the international cooperation endeavours of the José Alencar 

Gomes da Silva National Cancer Institute (INCA), a Brazilian public institution and a reference in 

cancer teaching, research, prevention, control and care. The overall aim of the study was to examine 

the trajectory over which the RINC was set up and came into operation, emphasising the role and 

importance of the INCA’s participation in that process. The hypothesis that the study explored was 

that the RINC’s creation was driven by the need to boost regional collaboration for more effective 

control of cancer. The RINC is framed by the broader UNASUR strategy of establishing regional-

level thematic networks of public institutions to address health issues, whose exchanges can yield 

benefits to the member-countries’ respective populations. RINC’s being hosted by ISAGS 

constitutes a mechanism to guarantee its legitimacy and secure regional collaboration on the basis 

of joint projects and partnering with international organisations, to foster synergies and minimise 

duplication of efforts. The results encountered endorse this strategic option and the effort expended 

to carry it forward. The INCA played an important role in the RINC’s creation and 

institutionalisation in the UNASUR and is its leading promoter. At the same time, Brazil is its only 

funder, which leaves it vulnerable and may hinder its becoming established in the long term. In 

addition, this dynamic must contend with institutional, political and conjunctural variables, showing 

that there is still a long way to go before it fully achieves its goals. 

 

KEYWORDS: Cancer, NCDs, Network, RINC, UNASUL, INCA, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania onerosa. Todos os que 

nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. 

Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais 

tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período a nos 

identificarmos como cidadãos desse lugar. (SUSAN SONTAG, 2007, p. 

11) 

Nas últimas três décadas verifica-se nos países da América do Sul, seguindo as tendências 

dos países desenvolvidos, um processo de transição demográfica e epidemiológica, com claras 

mudanças nas tendências de adoecimento e morte das populações, tanto no que diz respeito ao 

perfil etário, quanto à distribuição dos grupos de causas de morbimortalidade.  

Determinadas doenças infecciosas e parasitárias, que eram até pouco tempo as principais 

causas de morte, vêm paulatinamente reduzindo sua incidência e compartilhando espaço com as 

doenças infecciosas emergentes, re-emergentes e as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

entre elas as neoplásicas. Esse panorama é decorrente possivelmente, de mudanças no estilo de vida 

e comportamentos, assim como da dificuldade de acesso à prevenção e à assistência à saúde, 

sobretudo nos grupos mais vulneráveis. 

Consideradas hoje como um dos principais problemas de saúde no mundo, tanto em países 

ricos quanto de renda média e baixa, as DCNT são responsáveis por 58,5% de todas as mortes 

ocorridas no mundo, constituindo 45,9% da carga global de doença (WHO, 2011). No Brasil 

identifica-se tendência semelhante.  

“Estudos recentes demonstram que as DCNT constituem o problema de saúde de 

maior magnitude no Brasil. Atingem fortemente camadas pobres da população e 

grupos vulneráveis, correspondendo a 72% das causas de mortes e de 75% dos 

gastos com atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2011, 

p.1). 

Dentre as DCNT, o câncer é a maior causa de mortes no mundo, respondendo, segundo 

dados de 2013 da Organização Mundial de Saúde (OMS), por 15% de todas as mortes no planeta. 

Em alguns países o câncer já é a causa de morte mais comum, superando as doenças coronarianas 

(WHO, 2013). 

Com o intuito de lidar com esse crescente desafio, a Rede de Institutos Nacionais de Câncer 

(RINC) foi criada como uma plataforma de interação entre países da América Latina e Caribe 

(LAC). Seu objetivo principal é promover a troca de informações e experiências relacionadas à 

prevenção, tratamento e controle do câncer. O propósito central é agir de forma proativa sobre a 

doença e no seu impacto na saúde das pessoas, como também nos próprios países, seja pela perda 
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de vidas ou pela diminuição de força de trabalho ativa, seja pelos vultosos gastos investidos no seu 

tratamento, muitas vezes com alta taxa de insucesso. 

Esta pesquisa tem como foco principal a análise histórica da constituição e funcionamento 

inicial da RINC, desde o processo de sua criação, inserida na União das Nações Sul-americanas 

(Unasul)1, em julho de 2011, como parte das Redes do Instituto Sul Americano de Governo em 

Saúde (ISAGS)2, tendo a Aliança da América Latina e Caribe para o Controle do Câncer como sua 

antecessora, que atuou desde novembro de 2007 até a criação da RINC. A Rede integra a 

cooperação internacional do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 

instituição pública brasileira, de referência em ensino, pesquisa, prevenção, controle e assistência 

em câncer. 

Com o objetivo de lidar com os desafios crescentes advindos do aumento da incidência de 

câncer no Brasil e no mundo, a cooperação internacional do INCA tem se expandido, procurado 

aprender com experiências exitosas em âmbito nacional e internacional. Segundo documentos 

oficiais, a RINC surgiu como uma alternativa de cooperação no âmbito da América Latina que 

proporcionasse uma melhor interação entre os países, com o objetivo de trocar experiências 

relacionadas à prevenção e ao controle do câncer e de criar políticas públicas adequadas à realidade 

dos países nessa área. Além disso, se constitui como uma plataforma política na saúde coletiva, 

relacionada à oncologia, na região da América Latina. 

Ainda é exígua a produção de conhecimento acerca da atuação da RINC, sobretudo por seu 

pouco tempo de atuação. Entretanto, torna-se relevante a análise proposta neste projeto, na 

perspectiva de registro e problematização de seu percurso até o momento. 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a trajetória de criação e início de 

funcionamento da RINC, com ênfase no papel e relevância da participação do INCA nesse 

processo. Especificamente, objetiva-se: 1) identificar e analisar os antecedentes da sua criação e sua 

vinculação ao ISAGS; 2) mapear o elenco de projetos de Cooperação Internacional desenvolvidos 

pelo INCA e o papel da RINC nessa dinâmica; 3) identificar os principais atores, institucionais ou 

não, envolvidos no processo de criação da RINC, assim como suas perspectivas e motivações; 4) 

                                                        
1 A UNASUL foi criada em 2008 e é uma comunidade formada por doze países sul-americanos. Fazem parte da Unasul 

os seguintes países: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e 

Venezuela, além de Panamá e México participam como membros observadores e poderão, futuramente, integrar a 

comunidade. A UNASUL─Saúde defende, entre outros valores, que a saúde é, ao mesmo tempo, um direito e a chave 

para o desenvolvimento social, representando um espaço de integração entre os países da região, tendo como base os 

respectivos sistemas de proteção social e, com isso, procurando reduzir as iniquidades. 
2 O ISAGS foi criado em 30 de abril de 2010, como uma das instituições da UNASUL-Saúde, e se constitui como uma 

entidade intergovernamental de caráter público que tem como principal objetivo promover o intercâmbio, a reflexão 

crítica, a gestão do conhecimento e a geração de inovações no campo da política e governança em saúde. 

http://www.suapesquisa.com/paises/suriname
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analisar a relevância do INCA na criação e funcionamento dessa Rede; e 5) analisar a situação atual 

da RINC. 

A motivação inicial para esse estudo vem do fato de que sou servidora efetiva do INCA 

(efetivada na mesma época em que iniciei o mestrado) e trabalho com a cooperação internacional e 

o seu desenvolvimento institucional, além da necessidade de melhor entender o percurso de criação 

da RINC, uma vez que já existiam antecedentes e resultados positivos na atuação da Aliança da 

América Latina e Caribe para o controle do câncer na região.  

Tentou-se responder a alguns questionamentos: quais foram as motivações para a criação da 

RINC e em que medida sua constituição supera os resultados obtidos com a Aliança, sua 

antecessora? Quais os fatores que explicam a sua vinculação à UNASUL, mais especificamente ao 

ISAGS? Como se insere a RINC na política de cooperação internacional do INCA? E quais seriam 

os resultados (preliminares) alcançados pela rede? 

No primeiro capítulo, é delineado um panorama das doenças crônicas não transmissíveis, 

especificamente no que se refere à incidência e mortalidade por câncer no mundo em geral, na 

América Latina e no Brasil. No segundo capítulo é apresentada uma breve revisão teórica da 

literatura em relação aos conceitos de redes, comunidades de prática, comunidades epistêmicas e 

cooperação internacional. A seguir descreve-se a abordagem metodológica que norteou a realização 

da pesquisa, que se configura como um estudo de caso exploratório. No terceiro capítulo 

apresentam-se os resultados e, no quarto, a discussão dos principais achados encontrados no estudo, 

tentando-se responder às perguntas de pesquisa propostas incialmente, bem como cumprir com os 

objetivos do projeto. Por fim, nas considerações finais são ressaltados os pontos mais importantes e 

algumas conclusões preliminares.  

A hipótese que o estudo buscou explorar é que a criação da RINC foi motivada pela 

necessidade de dinamizar a articulação regional para o controle mais efetivo do câncer. Ao mesmo 

tempo, se inseria na estratégia mais ampla da UNASUL de estabelecer redes temáticas de 

instituições públicas em nível regional, que atuassem sobre temas de saúde e cujo intercâmbio 

pudesse trazer benefícios para as respectivas populações dos seus países membros. A vinculação da 

RINC ao ISAGS se constituiu no mecanismo que garantiria sua legitimidade e a consolidação da 

articulação regional entre as instituições específicas (que trabalham com câncer) dos 12 países, a 

partir da formulação de projetos conjuntos e parcerias com organismos internacionais, criando 

sinergias e minimizando a duplicação de esforços.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa confirmam essa opção estratégica e os esforços 

despendidos para levá-la adiante. Entretanto, a dinâmica de consolidação da RINC esbarra em 
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variáveis institucionais, políticas e conjunturais, o que evidencia que ainda existe um longo 

caminho a percorrer para o alcance de seus objetivos, como será discutido nesta dissertação. 
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DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT): UM PANORAMA 

Ao lado das doenças infecciosas emergentes ou re-emergentes, as DCNT são consideradas 

atualmente as principais causas de mortalidade no mundo e têm gerado elevado número de mortes 

prematuras ou acarretado perda de qualidade de vida, com importantes limitações nas atividades de 

trabalho e lazer dos indivíduos, provocando impactos econômicos para as famílias (muitas vezes 

catastróficos) e comunidades, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza.  

Paralelamente, verifica-se um notável crescimento da população mundial, desde a segunda 

metade do século passado que, segundo estimativas, ainda se prolongará na primeira metade do 

século XXI, evidenciando claramente duas fases. A primeira, até a segunda metade dos anos 1960, 

com um acelerado crescimento demográfico em função do declínio da mortalidade e da manutenção 

da fecundidade num patamar extremamente alto. A segunda é imediatamente posterior, quando a 

fecundidade começa a declinar e o ritmo de crescimento da população inicia sua desaceleração 

(BRITO, 2007). Nesse processo, os autores referem a ocorrência de uma reconfiguração 

epidemiológica (denominada de “transição epidemiológica”) que impacta inevitavelmente a 

organização dos serviços de saúde, levando a uma necessária revisão e reprogramação da oferta, 

voltada tanto para a identificação precoce quanto para o tratamento das DCNTs, incluídas as 

neoplasias (WHO, 2012).  

Embora controverso, esse conceito ─transição epidemiológica─ se refere às modificações, 

a longo prazo, dos padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população e que, 

em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. 

Para Silva Junior (2012), na população brasileira o processo englobaria duas mudanças básicas: 1) 

substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças transmissíveis por doenças não 

transmissíveis; 2) deslocamento da maior carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens, com 

diminuição da mortalidade infantil, para os grupos acima de sessenta anos. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o termo “Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis” (DCNT) como “o conjunto de doenças com curso prolongado causado por 

interação de fatores de risco complexos e múltiplos e de fatores etiológicos pouco conhecidos” 

(WHO, 2003, p. 20. Tradução livre). Essas doenças vêm aumentando progressivamente e 

representam hoje 63% das mortes no mundo (DUNCAN, 2010, p. 8), sendo que aproximadamente 

metade dessas mortes ocorre durante a vida produtiva dos indivíduos (BLOOM, 2011). 

A OMS refere que a “epidemia” de DCNT afeta de forma desigual as pessoas de baixa 

renda, muitas vezes por estarem mais expostas aos fatores de risco ou por terem menos acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis, o que dificulta o diagnóstico precoce e a continuidade no 

tratamento (WHO, 2013). Segundo a organização, essas doenças, entre outras, criam um círculo 
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vicioso, pela piora do estado de pobreza, uma vez que o tratamento para diabetes, câncer, doenças 

do aparelho circulatório e doenças respiratórias crônicas, por exemplo, são de curso prolongado e 

contínuo, onerando os indivíduos, as famílias e exigindo boa atuação dos sistemas de serviços de 

saúde.  

Segundo a OMS, as principais doenças crônicas no mundo são as cardiovasculares e as 

neoplasias. Dentre as cardiovasculares, as de maior importância são os acidentes vasculares 

cerebrais e a doença isquêmica do coração. O diabetes mellitus (DM) contribui tanto para a 

mortalidade quanto para a incapacidade crônica; e a hipertensão arterial sistêmica também 

apresenta alta prevalência. As principais neoplasias são os cânceres de colo uterino e de mama, nas 

mulheres; e os de estômago, pulmão, cólon e próstata, entre os homens. (WHO, 2013).  

Segundo a mesma Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

os registros históricos sobre o câncer datam de pelo menos três mil anos, mas há aproximadamente 

quarenta anos essa enfermidade se tornou um problema de saúde pública mundial. Para essa 

organização, as neoplasias representam o maior desafio que os países irão enfrentar nas próximas 

décadas (OCDE, 2013). 

O câncer é a principal causa de morte por doença no mundo e, em 2012, constataram-se 14 

milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes (WHO, 2014, p. 6). Estima-se que mais de 22 

milhões de novos casos aparecerão anualmente nas próximas duas décadas (WHO, 2013; 

GLOBOCAN, 2008). 

Em abril de 2013, foi realizada, em São Paulo, a Conferência The Lancet Oncology: 

Delivering effective and sustainable cancer care in Latin America, promovida pelo Grupo 

Cooperativo Latino Americano de Oncologia (Latin America Oncology Group-LACOG), da 

Comissão de Oncologia da revista The Lancet, que contou com a presença de vários especialistas de 

diferentes partes do mundo. De acordo com estudo do LACOG, em 2013, foram diagnosticados 

cerca de 12,7 milhões de novos casos de câncer por ano no mundo e, se não houver uma melhora 

considerável no controle da doença, a previsão é de que esse número alcance, anualmente, 21,3 

milhões de novos casos e 13,1 milhões de mortes, até 2030 (LACOG, 2013). 

Uma explicação para a incidência mundial tão alta de câncer está relacionada tanto a fatores 

genéticos quanto à maior exposição dos indivíduos a fatores de risco cancerígenos que, por sua vez, 

ainda são pouco conhecidos. Os atuais padrões de vida em relação ao ritmo de trabalho, tipo de 

nutrição e consumo em geral expõem as populações a situações gerais e ambientais cada vez mais 

agressivas, relacionadas a agentes químicos, físicos, biológicos e de estresse permanente, 
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resultantes de um processo global e um estilo de vida cada vez mais perniciosos, que afetam 

sobremaneira a saúde das pessoas e das populações (BRASIL, 2011).  

É importante notar também que o câncer é uma doença que tem características particulares – 

é invasivo, muitas vezes com desenvolvimento rápido e silencioso, debilita rapidamente o 

organismo e se associa frequentemente a outras enfermidades. O transtorno e sofrimento, individual 

e coletivo, causados pela doença podem ser devastadores e catastróficos. Embora seja uma 

enfermidade que independe de classe social para se manifestar, a deficiência de capacidade 

instalada nos serviços de saúde para a prevenção, controle e o cuidado do paciente pode 

potencializar o risco de morte nos grupos menos favorecidos. Embora essas características não 

sejam exclusivas dessa doença, sua magnitude e dependência de diagnóstico precoce e tratamento 

eficaz, em geral dispendioso, constitui mais uma particularidade.  

Apesar dos avanços tecnológicos no tratamento do câncer e das melhorias na sua prevenção, 

dados da OMS mostram que as ações relacionadas à prevenção, controle e combate ao câncer ainda 

estão distantes de resultados mais animadores. Um terço dos casos poderia ser curado se detectado 

precocemente (com medidas preventivas) e tratado em estágio inicial; e outro terço poderia ser 

evitado por completo com a modificação da exposição aos fatores de risco já conhecidos (WHO, 

2014). Porém, frequentemente o câncer é identificado em estágio avançado3, o que onera o cuidado 

médico e dificulta a cura. 

No que concerne à inclusão do câncer no rol das doenças crônicas não transmissíveis não há 

consenso na literatura sobre o fato de ser positivo ou negativo. De acordo com as entrevistas 

realizadas neste estudo, com o Secretário Executivo da RINC e com o Assessor Institucional do 

INCA, existem mais pontos negativos do que positivo nessa inserção. 

Para o Secretário,  

“A inclusão do câncer entre as DCNTs foi importante. A iniciativa fortaleceu o compromisso 

formal dos governos em reduzir a incidência das DCNTs e a mortalidade na região, dando 

visibilidade mundial à promoção de estilos saudáveis de vida e à prevenção. Entretanto, 

tendo em vista as perspectivas de crescimento exponencial do câncer nos próximos anos, 

superior às demais DCNTs no mundo (em 2012 foram registrados 8,2 milhões de novos 

                                                        
3 Para a definição do estágio de desenvolvimento de um câncer nos pacientes existem técnicas de “estadiamento” e 

utiliza-se o sistema proposto pela União Internacional Contra o Câncer–UICC (2008), que se baseia em três 

componentes principais: características do tumor primário, características dos linfonodos das cadeias de drenagem 

linfática do órgão em que o tumor se localiza e presença ou ausência de metástases a distância (UICC, 2008 p.1).  O 

estadiamento do câncer (ou estágios do câncer) é definido como sendo a descrição (geralmente em números de I a IV) 

de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. O estágio geralmente leva em conta o tamanho do tumor, o quão 

profundamente ele está penetrado, se já invadiu órgãos adjacentes, se e quantos linfonodos entraram em metástase e se 

ele está espalhado em órgãos distantes. O estadiamento do câncer é indispensável uma vez que o estágio no diagnóstico 

é um importante indicativo do prognóstico, planejamento dos tratamentos mais adequados, previsão das possíveis 

complicações e, após o tratamento, avaliação dos resultados das terapias (UICC, 2008 p.3). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linfonodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stase
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casos e estima-se que esta cifra aumentará para 22 milhões até 2030), sobretudo nos países 

em desenvolvimento, a iniciativa dispersou esforços que antes estavam voltados às questões 

diretamente relacionadas ao controle do câncer, incluindo ações de detecção precoce e 

tratamento. Mais de 60% dos casos da doença se concentraram nos países da África, Ásia, 

América Central e do Sul. Essas regiões registram 70% das mortes em nível global, 

principalmente pela falta de medidas efetivas de detecção precoce e de acesso a tratamentos. 

Na América Latina e Caribe, com a transição epidemiológica, o câncer está se tornando a 

principal causa de morte por DCNT. Em 2013, foi responsável por 1,2 milhão de óbitos, ou 

seja, 45% do total registrado nos países.” (E1, 2014). 

Já para o assessor,  

“O impacto da entrada do câncer no rol das DCNTs foi negativo, com a perda do foco no 

enfrentamento do câncer, gerando uma gestão pública de recursos que falha na produção de 

ações e atividades na prevenção, rastreamento, pesquisa e ensino [específicas] para o câncer, 

[pois está voltada também para] outras doenças, mas as doenças são distintas, os 

equipamentos diferentes, os medicamentos são específicos e onerosos.” (E2, 2014). 

Concretamente, o controle dos fatores de risco para as DCNTs em geral, embora 

importantes, são insuficientes para a prevenção de vários tipos de câncer. O controle desta doença 

necessita uma abordagem específica, seja para sua prevenção, seja para o tratamento e recuperação 

dos indivíduos afetados (WILD, 2012).  

Segundo Bloom (2011), o envelhecimento populacional associado à diminuição da taxa de 

natalidade vem ocasionando um aumento desproporcional na incidência de câncer nos países em 

desenvolvimento: mais de 60% dos casos de câncer ocorrem na África, Ásia, América Central e 

América do Sul, sendo que nestas regiões ocorrem 70% das mortes por câncer no mundo. Estima-se 

que estes números podem aumentar ainda mais, pela falta de detecção precoce da doença e de 

acesso ao tratamento (BLOOM, 2011 p.10). 

O Câncer na América Latina e Caribe: alguns dados 

Observa-se nos países da América Latina e Caribe em geral mudanças nos padrões de vida 

das populações, devido, em parte, às caraterísticas da globalização econômica e seus múltiplos 

efeitos nos mais variados âmbitos da vida humana. Tal crescimento é acompanhado por estilo de 

vida mais sedentário, hábitos alimentares não saudáveis, tabagismo, consumo de álcool, convívio 

com poluentes ambientais, potencialmente carcinogênicos, exposição demasiada ao sol e sem 

proteção, urbanização agressiva e envelhecimento da população. Estima- se que, em 2020, mais de 

100 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos estarão concentrados na América Latina e no 

Caribe e que mais da metade desse grupo viverá além dos 80 anos (WHO, 2012, p.14). 

Os sistemas de saúde dos países dessas regiões enfrentam vários desafios, relacionados tanto 

à transição epidemiológica e ao envelhecimento da população, com o aumento inerente do ônus 

causado pelas DCNTs, sobretudo doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, que contribuem em 
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mais de 69% para as mortes nessas regiões; quanto pelas deficiências nas respectivas capacidades 

instaladas nos diferentes países para enfrentar tal realidade (PAHO, 2012, p. 4). Além disso, crises 

financeiras mundiais e nacionais, reformas setoriais restritivas e diminuição dos gastos públicos na 

área social, incluída saúde, repetidamente têm afetado a América do Sul, limitando o melhor 

desenvolvimento de seus sistemas nacionais de saúde (ALMEIDA, 2002). 

Nesse contexto, embora a incidência geral do câncer seja mais baixa na América do Sul 

(163 casos por 100.000 hab., padronizados por idade) do que na Europa (264 casos por 100 000 

hab.) ou nos Estados Unidos (300 casos por 100.000 hab.), a mortalidade por câncer na região é 

maior do que nesses outros países (GOSS et al, 2013, p.3). Isso acontece principalmente porque, em 

geral, a doença se manifesta em estágios mais avançados, o que está́ parcialmente relacionado ao 

acesso mais difícil à prevenção e ao tratamento. Nos Estados Unidos, 60% dos casos de câncer de 

mama são diagnosticados nos estágios iniciais da doença, o que ocorre com apenas 20% dos casos 

no Brasil e 10% dos casos no México (SIMON, BINES & BARRIOS, 2009, p. 8). 

Há que se notar que, de modo geral, os países da América Sul não estão bem preparados 

para enfrentar o alarmante aumento das taxas de mortalidade por câncer, desproporcionadamente 

altas em comparação com outras regiões do mundo, como também o crescimento paulatino das 

taxas de sua incidência, ressaltando a magnitude do problema no que se refere à prevenção e ao 

tratamento da doença (KNAUL et al, 2011). 

Nos casos do câncer de mama, colo uterino e estômago, as baixas taxas de rastreamento, os 

atrasos no encaminhamento para assistência médica e, muitas vezes, a dificuldade de buscar 

atendimento logo que os primeiros sintomas aparecem, contribuem para que o paciente chegue ao 

serviço de saúde já com a doença avançada. Para o câncer de pulmão, a coleta de informações para 

o diagnóstico requer uma abordagem multidisciplinar, incluindo exames de imagem mais 

sofisticados e biopsias invasivas, e a maioria dos sistemas de saúde dos países da região não tem 

infraestrutura adequada para essas avaliações, o que constitui uma barreira ao estadiamento preciso 

e ao tratamento subsequente. Essa situação afeta particularmente as populações de baixa renda, das 

áreas rurais e geograficamente isoladas, incluindo-se os grupos indígenas, como também aquelas 

que residem em áreas urbanas menos desenvolvidas (WHO, 2013). 

De acordo com dados do Globocan a razão entre mortalidade/incidência de câncer na 

América Latina é de 0,59 enquanto na União Europeia é de 0,43 e nos Estados Unidos 0,35. Esse 

indicador também pode variar dentro do continente sulamericano – desde 0,39 em Porto Rico até́ 

0,65 em Belize, Honduras e Guatemala. (Globocan, 2008) 
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Embora o câncer de mama e o de colo de útero sejam os tipos mais comuns de câncer em 

mulheres na América Latina, e o câncer de próstata, estômago e pulmão sejam os tipos mais 

comuns em homens, existem exceções e tendências regionais específicas, em função das diferenças 

regionais, culturais e dos investimentos realizados em saúde em cada país, ocasionando maiores 

taxas de incidência em alguns países do que em outros, inclusive em estágios mais avançados; ou 

mesmo uma incidência maior de outros tipos de câncer, à exemplo do Equador e Chile onde a maior 

taxa de incidência câncer em mulheres é no estômago e na vesicular biliar, respectivamente. Essas 

diferenças regionais ocorrem devido a diversos fatores socioeconômicos, geográficos, ambientais, 

culturais e étnicos, que constituem obstáculos ao tratamento preconizado em cada caso de câncer. 

(Goss et al, 2012, p. 4).  

Para Debiasi (2013), não existem dados disponíveis sobre o real investimento financeiro 

público regional para o controle do câncer na América Latina; no entanto, detecta-se importante 

variação no gasto com assistência médica como porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), 

dentro de uma determinada sub-região, variando de cerca de 5% do PIB na Bolívia, Jamaica, Peru e 

Venezuela, até́ 10,9% do PIB na Costa Rica. Ainda de acordo com o mesmo autor, a média do gasto 

público em saúde, expresso como percentual dos gastos nacionais em saúde, é de 50,2% na 

América Sul (com grande variação entre os países), ao passo que a média mundial é de 62,8% 

(DEBIASI, 2013).  

Estima-se que 1,7 milhões de casos de câncer serão diagnosticados até́ 2030, na região da 

América Latina e do Caribe e que mais de 1 milhão de mortes por câncer ocorrerão anualmente até 

lá (GUERRA, 2013).  

Embora vários motivos expliquem por que a prevenção do câncer e as ações de rastreamento 

não estão mais amplamente disponíveis e efetivas nessas regiões, os custos seriam um fator 

importante. Outros fatores incluem os obstáculos financeiros e culturais dos indivíduos e pacientes, 

a falta de informação e orientação adequada à população e aos pacientes, a deficiente infraestrutura 

de atenção à saúde, muitas vezes bastante precária, a baixa qualidade dos exames laboratorial e de 

diagnóstico e os atrasos na implementação das intervenções (ESPINOSA; GALO, 2011). 

Outro ponto que merece destaque é que o rastreamento do câncer enfrenta desafios 

logísticos na América Latina, pois mais de 100 milhões de pessoas não tem acesso a nenhuma 

atenção à saúde por motivos geográficos e 320 milhões não tem acesso à assistência médica, o que 

dificulta a implementação de programas mais eficientes e eficazes (PAHO, 2012, p. 5). Com o 

intuito de melhorar essa situação a pesquisa clínica em oncologia vem aumentando na região, com 

papel crescente das organizações Não-governamentais-ONGs nesses projetos (ONCOL PRACT, 

2006), mas os investimentos nos sistemas de serviços de saúde ainda deixam muito a desejar. 
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O Câncer no Brasil 

Segundo levantamento realizado pelo INCA, em 2012 foram registradas 184.384 mortes por 

câncer em todo o país e, em 2013, 205.100 mortes, um aumento de aproximadamente 13% em um 

ano (INCA, 2012 p.12). De acordo com o mesmo estudo, em 2012 foram diagnosticados 520 mil 

casos novos de câncer, com destaque para os tipos de neoplasias mais incidentes no país ─ câncer 

de pele não melanoma, de próstata, mama e pulmão ─  além da identificação de sete novas 

localizações de tumores ─  bexiga, ovário, corpo do útero, tireoide (nas mulheres) e sistema 

nervoso central e laringe (nos homens) e linfoma não Hodgkin (em homens e mulheres, com maior 

incidência em homens) (INCA, 2012 p.12).  

As estimativas de câncer no Brasil indicam que 576 mil novos casos ocorrerão no ano de 

2014, incluindo os casos de câncer de pele não-melanoma. Esse tipo de câncer será o mais incidente 

na população brasileira (182 mil casos novos), seguido pelos tumores de próstata (69 mil), câncer 

de mama feminina (57 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo de 

útero (15 mil) (Ministério da Saúde, INCA, 2014 p.25). 

Também há diferenças entre as regiões dentro do país, sendo que as estimativas apontam 

que em 2014 devem surgir 299,7 mil casos no Sudeste. 116,3 mil no Sul, 99,06 mil no Nordeste, 

41,4 mil no Centro-Oeste e pouco mais de 20 mil no Norte (Ministério da Saúde, INCA, 2014, p. 

38). 

Com o intuito de agir de forma proativa no que concerne à prevenção e ao controle do 

câncer no Brasil, foi criado no SUS um banco integrado de dados sobre câncer, com 23 Registros de 

Base Populacional (RCPB), alimentados por uma rede de 282 Registros Hospitalares de Câncer 

(RHC), que constitui o Sistema de Morbidade por câncer – com informações padronizadas, 

atualizadas e representativas para a população brasileira. A esse sistema agrega-se o sistema de 

informação de mortalidade (SIM), também do SUS, que permite a elaboração de estimativas para os 

19 tipos de câncer que ocorrem no território nacional, desagregados por estados, capitais e por 

gênero (Ministério da Saúde, INCA, 2014 p.26). 

No que concerne à abrangência da cobertura para o controle do câncer, existem no Brasil 

mais de trinta hospitais especializados no tratamento da doença, com maior concentração na região 

Sudeste, e que se constituem em "centros de referência" regionais no país. Este dado não inclui os 

serviços de Oncologia, Radioterapia e Oncologia Pediátrica que funcionam em hospitais gerais 

públicos, assim como as clínicas de Radioterapia e de Oncologia Clínica e Pediátrica privadas puras 

ou privadas contratadas, que funcionam em todo o país e não reportam ao sistema de informação 

sobre o câncer (BRASIL, 2012).  
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Houve avanços na capacitação de recursos humanos e aumento da competência profissional 

médica para o diagnóstico e tratamento de câncer no país, entretanto, ainda é bastante concentrada 

em alguns hospitais e centros universitários de excelência, embora haja uma tendência à maior 

difusão de capacitações. Por outro lado, esses treinamentos envolvem principalmente a área 

cirúrgica, manipulação de quimioterápicos e suporte ao paciente com câncer e imunodeprimido, ou 

seja no âmbito da assistência médica curativa. Também houve aumento da produção de 

conhecimento a partir de pesquisas nacionais na área de oncologia, incluindo numerosos projetos 

que tratam de aspectos básicos e laboratoriais, moleculares ou de aplicação desses conhecimentos à 

área clinica, e não apenas na área de testes de medicamentos, que predominava até pouco tempo 

(Bonalume Neto, 1999; Souza et al., 2000; Dias Neto et al., 2000).  

O diagnóstico e tratamento dos diferentes tipos de câncer, em todas as idades, teve 

expressivos avanços no mundo nos últimos anos, com reflexos positivos no Brasil. Modernos 

métodos de imagem, análises bioquímicas e métodos de biologia molecular têm permitido o 

diagnóstico mais apurado, acompanhamento adequado e avaliação do prognóstico dos pacientes. O 

diagnóstico precoce aliado aos atuais métodos terapêuticos (radioterapia, quimioterapia, cirurgia e 

transplantes, como de medula óssea) têm permitido índices de sobrevida progressivamente maiores 

em casos considerados incuráveis até há pouco tempo.  

Ressalte-se também a importância do constante surgimento de novos medicamentos 

quimioterápicos mais eficazes e o emprego de esquemas combinado de drogas (Ministério da 

Saúde, 2012). Contudo, a disponibilidade dessas tecnologias ainda está concentrada nos grandes 

centros urbanos, sobretudo na região Sudeste, e não de forma universal para todos os pacientes. 

Outro ponto que merece destaque é que o Brasil tem sido considerado um país promissor 

para o desenvolvimento de pesquisa clínica com novos fármacos para o tratamento de câncer, área 

esta que cresceu quantitativa e qualitativamente nos últimos anos4.  

Na prevenção, aumentaram as campanhas informativas pela mídia e o estímulo a exames 

preventivos periódicos, tais como, para câncer de mama, colo de útero e contra o uso do tabaco. 

Mas essas medidas ainda são bastante insuficientes e não se acompanharam, em geral, de 

investimentos numa adequada capacidade instalada nos níveis primário e secundário do SUS, que 

possibilite aumento da detecção precoce de casos e o tratamento adequado.  

                                                        
4 Vale a pena referir que o período de desenvolvimento de uma droga é de, aproximadamente, 10 a 12 anos de trabalho, 

e os custos para um único produto são estimados, em média, entre 100 e 300 milhões de dólares. Nesse processo são 

testadas cerca de10.000 moléculas mas, no final, apenas uma se tornará um medicamento que pode ser comercializado, 

daí a importância de parcerias pra o desenvolvimento dessa área no Brasil. (INCA, 2013). 
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Campanhas nacionais recentes de vacinação contra o HPV, em meninas com idade pré─

adolescente, estão em curso no país, assim como na América Latina e Caribe, mas ainda existem 

controvérsias sobre a eficácia da vacina e alguma reação contrária de grupos populacionais 

específicos. 
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PANORAMA TEÓRICO E CONCEITUAL 

Deleitar-se com a leitura é trocar horas aborrecidas 
por horas de prazer. 

(Montesquieu) 
 

Para entender a lógica do processo de criação e desenvolvimento da RINC, no âmbito do 

ISAGS/UNASUL e da cooperação internacional do INCA, optou-se por revisar alguns conceitos 

que permitissem a apreensão de nosso objeto de estudo. Assim, escolheu-se os conceitos de rede, 

construção de capacidades por meio da cooperação (no caso a cooperação internacional), 

comunidades epistêmicas e comunidades de práticas.  

O conceito de Redes 

O termo rede se constitui genericamente como um conjunto de coisas, objetos, instituições, 

organizações e pessoas, interligados uns aos outros. Uma rede permite circular elementos materiais 

ou imateriais entre cada um de seus nódulos, de acordo com regras pré-definidas. As redes podem 

partilhar informações em nível nacional, regional ou internacional e se propõem como alternativa 

ao modelo de fluxos unilaterais de informação (CASTELLS, 2000).  Para este autor as redes são 

novas formas de organização social, do Estado ou da sociedade, intensivas em tecnologia de 

informação e baseadas na cooperação entre unidades dotadas de autonomia. Sendo assim, diferentes 

variáveis são características comuns às redes: relações relativamente estáveis, autonomia dos nodos, 

inexistência de hierarquia, compartilhamento de objetivos comuns, sentido de cooperação, 

confiança e interdependência e intercâmbio constante de recursos de varias ordens, às vezes ate 

duradouros. 

Segundo Podolny e Page (1998), as principais vantagens das redes seriam: melhoria da 

capacidade de aprendizagem, com estabelecimento de canais de difusão de conhecimentos e 

utilização das informações existentes para produzir novos conhecimentos; legitimação dos 

integrantes; e algum sentido de pertinência. A criação de vínculos diversificados entre atores e 

organizações permitiria reduzir as incertezas nas políticas e nos programas, podendo também trazer 

benefícios econômicos, uma vez que as relações de intercâmbio possibilitam ganhos de escala, com 

redução de custos e melhoria da qualidade de produtos e resultados. Ainda segundo os mesmos 

autores, é interessante notar que as redes não seriam apenas mais um arranjo entre diferentes atores 

que detém algum tipo de autonomia e sim um sistema que procura, dentro de sua 

institucionalização, aprofundar e estabelecer padrões estáveis e sustentáveis de inter-relações. 

Por outro lado, de acordo com Fleury e Ouverney (2007), certas características das redes 

limitam sua eficácia ou criam dificuldades para sua gestão: o envolvimento de numerosos atores 
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dificulta a prestação de contas (accountability); o processo de negociação e de formação de 

consensos pode ser lento; a diluição de responsabilidades pode afetar o alcance dos objetivos; a 

exclusão de atores sociais ou regiões importantes pode acontecer pela fragilidade dos critérios de 

participação; e as dificuldades de controle e coordenação das interdependências tendem a gerar 

problemas na gestão. 

Mario Rovere (1998), por sua vez, afirma que as redes conectam ou vinculam pessoas, 

independentemente de seu cargo ou posição, sendo que cada participante tem sempre algo a 

contribuir; da mesma forma, as instituições são formadas por pessoas, daí que Rovere se refere às 

redes como “rede de pessoas” e afirma que “as redes são a linguagem dos vínculos”, pois o conceito 

de rede seria, fundamentalmente, um “conceito vincular” (p. 30). Este mesmo autor propõe um 

esquema ascendente de “classificação dos vínculos” em relação ao nível, às ações e aos valores 

envolvidos numa rede (p. 35), o que permitiria monitorar os graus de “profundidade dos vínculos” 

de uma rede. Os níveis seriam: reconhecimento, conhecimento, colaboração, cooperação e, 

finalmente, a associação. 

De acordo com Lopes (2005), a globalização propiciou uma aproximação maior entre os 

países tendo como facilitador a utilização das tecnologias de informação e de comunicação que 

podem criar redes e comunidades de práticas (ou comunidades epistêmicas, de especialistas). Em 

função disso, “o novo lema no cenário internacional [seria] procurar globalmente, reinventar 

localmente” (p. 25). Para este autor, se posto em prática esse lema, uma rede pode se transformar 

numa poderosa ferramenta de desenvolvimento de capacidades. 

Tomaél (2009) destaca que as redes de cooperação são estruturas dinâmicas, caracterizadas 

pela intencionalidade dos relacionamentos, dos objetivos comuns explícitos e compartilhados. O 

conceito de redes seria “carregado pela concepção de cooperação”, sendo as redes responsáveis pela 

articulação entre diversos atores que interagem entre si e fortalecem todo o conjunto, permitindo 

ampliar-se em novas unidades ou permanecer em equilíbrio sustentável. Segundo este autor: 

“Consideram-se assim as redes de conhecimento como redes sociais, visto serem tecidas por 

interações decorrentes da cooperação e trabalhos em parcerias, que resultam em benefícios 

cujos reflexos podem beneficiar uma organização ou uma comunidade, que possivelmente 

esteja inserida em uma estrutura maior. Isto significa que uma rede cria, naturalmente, as 

condições necessárias para se projetar em territórios cada vez maiores. Participar de uma 

rede social é estar inserido em uma estrutura social, e sempre haverá novas possibilidades e 

novas fronteiras a ultrapassar e novas oportunidades a buscar.” (TOMAEL, 2009, p. 21) 

Comunidades epistêmicas e Comunidades de prática 

Uma outra noção importante para o que nos interessa discutir nesta pesquisa é a de 

“comunidades epistêmicas”, que não é nova, mas tem se revestido de importância cada vez maior 
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desde que foi utilizada por Haas (1992a) e por outros autores, para explicar a coordenação de 

políticas em nível internacional (OLIVEIRA, 2012). Designa uma rede de especialistas em áreas 

específicas do conhecimento que, dotados de autoridade (científica), compartilham não somente 

noções e valores, mas também um padrão de reflexão e de práticas discursivas, com o compromisso 

de produção e aplicação de conhecimentos, nos termos de um projeto político dirigido a problemas 

específicos e fundado em acordos comuns (HAAS, 1992a, p. 3, apud MINIUCI, 2012). A crescente 

necessidade de informação especializada em torno de várias questões em nível nacional, 

internacional e global tem levado à proliferação de redes de comunidades epistêmicas, cujos 

membros (sobretudo com apoio da comunidade científica) se fortalecem mutuamente como atores 

políticos, segundo consigam ser ouvidos, ou convocados pelos tomadores de decisão, ou assumam 

responsabilidades que lhes sejam delegadas sobre temas específicos (HAAS, 1992, p. 5). Em outras 

palavras, uma comunidade epistêmica seria um “agente que prescreve determinadas condutas, 

procurando influenciar o curso dos acontecimentos” (MINIUCI, 2012, p. 57). Os exemplos desse 

tipo de atuação em nível internacional são variados. 

O conceito de comunidades de prática (CoP), por sua vez, foi cunhado por Etienne Wenger 

(1991) e pode ser sintetizado como “grupos de pessoas [não necessariamente especialistas] que 

compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas ou a paixão por determinado tópico” 

(WENDER et al, 2002, p. 4). Segundo Takimoto (2012, p. 6), uma CoP pode ser definida “como 

um grupo de indivíduos que se reúne periodicamente, por possuir um interesse comum no 

aprendizado e na aplicação do que foi aprendido”. E, para Teixeira Filho (2002, p. 163, apud 

TOMAÉL), uma CoP é um “grupo de pessoas ligadas primariamente por interesses em comum, que 

compartilham conhecimentos e experiências adquiridos em sua prática de trabalho e/ou pessoal”. 

De acordo com Jean e Wenger (1991) as CoP são compostas por grupos de pessoas ou 

instituições que se unem em torno de um mesmo tópico de interesse, que trabalham juntas em busca 

de meios para aprimorar o que fazem, a partir do aprendizado diário e da interação regular. As 

comunidades de prática são formadas por indivíduos ou instituições “que se envolvem em um 

processo de aprendizado coletivo, no domínio de uma atividade humana compartilhada pela 

comunidade”, como por exemplo numa rede de especialistas em determinado tema (TAKIMOTO, 

2012, p. 1).  

Todas essas definições assumem o interesse comum como constituinte da CoP, mas se 

diferenciam ao incluir o compartilhamento de práticas e o aprendizado coletivo sobre elas. Além 

disso, se articulam, de alguma forma com o conceito de comunidades epistêmicas, ou de 

especialistas. 

Takimoto (2012, p. 1) lembra ainda que: 
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“[...] no conceito cunhado por Wenger [1991, 2002] existem diferentes níveis de participação 

em uma CoP [... onde] os membros acabam se dividindo em três grupos: principal, ativo e 

periférico. O grupo principal ou central (10 a 15 % dos integrantes) é aquele formado pelos 

indivíduos mais engajados. Eles são o coração da CoP e guiam a comunidade na sua agenda 

de aprendizados. O grupo ativo (15% a 20%) são pessoas que frequentam reuniões, 

eventualmente participam de fóruns, porém sem a intensidade e a regularidade do grupo 

central. Os participantes que formam o maior contingente das CoP, de 65% a 75%, fazem 

parte do grupo periférico e [...] são membros que assistem a interatividade dos que estão 

nos grupos principal e ativo.” (Grifos da autora). 

Wenger, Mcdermott e Snyder (2002), em seu livro Cultivating communities of practice: a 

guide to managing knowledge, alertam que esses diferentes grupos não são passivos como poderia 

parecer: têm seus próprios insights das discussões e os colocam em prática, fazendo um bom uso do 

aprendizado. Em geral, os diferentes níveis de participação são variáveis, produzindo certo 

“trânsito” de membros entre esses grupos. O ideal para uma CoP seria, portanto, criar atividades 

que possibilitassem a todos os participantes se sentirem como membros efetivos, apesar das 

diferentes formas e intensidade de inserção e participação. Por fim, três componentes estruturais 

caracterizariam as Comunidades de Prática: domínio do tema, as características da própria 

comunidade e da prática de cada integrante da comunidade.  

As comunidades epistêmicas e as comunidades de práticas se organizam, por sua vez, como 

“redes de conhecimentos”, onde a informação carece de interpretação, é subjetiva e provém de um 

ator que coopera na rede com sua bagagem intelectual, cultural e organizacional, ou está embasada 

em cânones e práticas científicas. Essa informação, e seu compartilhamento, é o foco do estudo das 

redes de conhecimento e é por meio delas que o conhecimento individual, compartilhado, discutido 

e legitimado coletivamente pode ser o mote para parcerias que tragam benefícios a todos os 

participantes (TOMAÉL, 2008). As vantagens das redes de conhecimento seriam (Creech & 

Willard, 2001, apud TOMAÉL, 2008): 

1. Enfatizam a criação de valores comuns por todos os seus membros; 

2.  Movimentam-se por meio do compartilhamento de informações, visando à reunião e a 

criação de novos conhecimentos.  

3. Fortalecem a capacidade de pesquisa e de comunicação em todos os membros da rede. 

4. Identificam e implementam estratégias que exigem maior empenho dos responsáveis na 

tomada de decisões, pois movimentam o conhecimento dentro de políticas e práticas 

adotadas pelos participantes. 

O mesmo autor refere ainda que a participação em redes leva seus integrantes a estabelecer 

relações de cooperação, que superariam as relações competitivas e criariam o status de parceiros, 

graças ao trabalho com novas formas de relacionamento e gerenciamento de suas instituições. A 
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eficiência, a inovação e a satisfação decorrentes da participação nessas redes possibilitariam o 

crescimento institucional e o desenvolvimento de uma cultura de cooperação. 

Outra definição que pode ser acolhida neste trabalho é a de “plataforma geopolítica”. De 

acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa, plataforma pode ser definida como “proposta ou 

medida conciliadora; conjunto de ideias ou propostas que constituem a base de uma política 

comum” (FERREIRA, 2009, p.214 ).  

O termo geopolítica, por sua vez, tem sua origem “clássica” na denominada geografia 

política, da qual o alemão Friederich Ratzel (1844-1904) é considerado o “pai”, cujo foco central é 

o reconhecimento “do fundamento geográfico ou senso geográfico do poder político”, o que pode 

ser entendido como a “ligação simbiótica do Estado com o território” (FREITAS, 2013, p. 140-

141)5. A noção mais contemporânea de geopolítica foge de um estrito determinismo geográfico e 

leva em consideração dados culturais, sociais, econômicos e, sobretudo a construção de força 

política e as relações de poder no sistema mundial. O sueco Rudolf Kjëllén foi o criador do 

vocábulo geopolítica em 1899, utilizando-o pela primeira vez numa conferência universitária e 

definindo-o, posteriormente, em seu trabalho “O Estado como forma de vida”, publicado em 1916: 

“geopolítica é a ciência que estuda o Estado como organismo geográfico, isto é, como fenômeno 

localizado em certo reich” 6  (BONFIM, 2005, p. 22). Segundo Kjëllén, a interpretação dos 

fenômenos políticos influenciados pelos fatores geográficos se daria sob três aspectos: influência da 

posição do espaço físico; influência da forma e da extensão do território; influência das riquezas 

naturais contidas nesse espaço. 

Nessa perspectiva, a RINC pode ser entendida não só como uma rede de instituições, uma 

comunidade de práticas ou uma comunidade epistêmica, mas também como uma das “plataformas 

geopolíticas” da saúde coletiva, onde países cooperam em prol de um objetivo comum que é o 

controle do câncer na América Latina (RINC, 2013, p.3) 

                                                        
5 A perspectiva geopolítica (que se refere ao aproveitamento do espaço territorial e aos limites que este impõe às 

relações de poder) sempre influenciou os governantes desde a mais remota Antiguidade. Contudo, a normatização 

metodológica da geopolítica só ocorreu no século XIX, com Ratzel, geógrafo alemão autor do livro "Antropogeografia - 

Fundamentos da Aplicação da Geografia à História", que formulou conceitos fundamentais para a abordagem 

geopolítica da realidade internacional e lançou as bases da noção contemporânea de geopolítica. Segundo esse autor, em 

primeiro lugar, a função do Estado seria a de se expandir e defender o espaço territorial nacional; além disso, as 

fronteiras nacionais seriam móveis, isto é, determinadas pela capacidade político-militar de ampliá-las e de as manter. 

Embora refletindo o momento histórico e político da unificação alemã, processo marcado pela expansão militar, a 

reflexão de Ratzel expressa a íntima ligação entre “unidade política” (proposta de unificação nacional), necessidade de 

expansão territorial e poder militar. A geopolítica alemã fundamentou, entre outros eventos históricos, o Estado nazista, 

e também influenciou as estratégias políticas da Guerra Fria, que se seguiu à segunda guerra mundial (1939-1945). 
6 Reich é uma palavra de difícil tradução em português, porque contém o sentido de território político (território e tudo 

o que nele se encerra), isto é, o dominium propriamente dito, no sentido latino do termo. 
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Cooperação Internacional 

A cooperação entre países do Sul geopolítico (chamados países em desenvolvimento ou com 

níveis similares, ou menos desenvolvidos), denominada originalmente, nos anos 1970, de 

Cooperação Técnica para o Desenvolvimento − CTPD, cooperação Sul-Sul ou horizontal, 

“representa uma alternativa à verticalidade, ou seja, à transferência unilateral de projetos prontos, 

até então conhecida como cooperação Norte−Sul” (ALMEIDA ET AL, 2010, p. 25). Teria como 

um dos seus propósitos alterar a lógica do modelo tradicional de ajuda externa (ou da cooperação 

Norte-Sul), centrando-a no fortalecimento dos sistemas de saúde dos países parceiros por meio da 

criação de capacidades locais que possam liderar o processo de desenvolvimento em seus próprios 

países (Idem).  

De acordo com Puente (2010), a Cooperação Técnica Internacional “tradicional” envolve 

relações “verticais”, estabelecidas entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, por 

meio de ajudas em forma de programas específicos, desenvolvidos de forma unilateral pelos 

doadores, com prioridades e objetivos de cooperação predefinidos.  

Puente (2010) caracteriza a cooperação técnica internacional como: 

“[...] um processo multidisciplinar e multissetorial que envolve, normalmente, um 

país em desenvolvimento e outro(s) ator(es) internacionais (país ou organização 

multilateral), os quais trabalham juntos para promover, mediante programas, 

projetos ou atividades, a disseminação e transferência de conhecimentos, técnicas, 

experiências bem-sucedidas e tecnologias, com vistas à construção e 

desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais do país em 

desenvolvimento, despertando-lhe, dessa forma, a necessária autoconfiança que 

contribua para o alcance do desenvolvimento sustentável, com inclusão social, por 

meio da gestão e funcionamento eficazes do Estado, do sistema produtivo, da 

economia e da sociedade em geral” (Puente, 2010, p. 74). 

A CTPD é constituída por várias vertentes e abarca distintas definições na literatura. Sobre 

esse aspecto, Sato (2010) define cooperação internacional como  

“[...] o estabelecimento de parcerias entre governos e instituições para o 

desenvolvimento de padrões comuns de atuação e formulação de programas que 

levem em consideração a solução ou enfrentamento de problemas comuns que, 

potencialmente, podem beneficiar mais de uma sociedade”. (Sato, 2010, p. 20). 

Mais recentemente, levando em consideração a prioridade atribuída à saúde na política 

externa brasileira, com o aumento considerável dos projetos de cooperação internacional nessa área, 

surgiu o termo “cooperação estruturante em saúde” (Almeida et al, 2010), que está fundamentado 

na ideia de capacity building ou “construção de capacidades” (PNUD, 1991, apud Almeida et al, 

2010). 
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“A concepção de ‘cooperação estruturante em saúde’ baseia-se, fundamentalmente, 

na abordagem de ‘construção de capacidades para o desenvolvimento’. Este novo 

paradigma inova em dois aspectos em comparação a paradigmas anteriores: integra 

formação de recursos humanos, fortalecimento organizacional e desenvolvimento 

institucional; e rompe com a tradicional transferência passiva de conhecimentos e 

tecnologias. A nova abordagem propõe explorar as capacidades e recursos 

endógenos existentes em cada país.” (Almeida et al, 2010, p. 28)” 

 

 

Cooperação Sul-Sul estruturante em saúde 

 

“No despontar do novo milênio, as necessidades em saúde dos países pobres além 

de não terem diminuído parecem ter piorado, devido a uma complexa interação 

entre vários fatores, que resulta em agudas iniquidades, num mesmo país e entre os 

países. Essa situação crítica questiona, mais uma vez, a cooperação internacional 

para o desenvolvimento [...]” (Almeida, et al, 2010, p. 25) 

 

De acordo com Almeida et al (2010), a situação de falta de progresso em relação ao setor 

saúde, geradora de diversas iniquidades dentro de um país e entre países, torna-se ainda pior diante 

da crescente interdependência entre os países, com enorme heterogeneidade e assimetria de poder 

entre eles, e do inerente quadro de desigualdades resultante. Nesse contexto a pobreza e a situação 

de saúde precária são questões que transcendem as fronteiras dos Estados nacionais e constituem 

“ameaças” internas e externas às relações internacionais.  

Nesse contexto, segundo Saraiva (2007), durante a década de 1970 num cenário de 

crescimento industrial desenfreado e de busca por reformulações no ordenamento internacional, a 

cooperação Sul-Sul emergiu na agenda das políticas externas, tanto dos países com poder de 

influência sobre o rumo da política internacional quanto daqueles países considerados 

“emergentes”. Entretanto, na década seguinte (anos 1980), essa dinâmica foi freada pela crise 

econômica e pelos ajustes macroeconômicos aplicados mundialmente.Na década de 1980 foram 

implementadas pelo mundo as reformas neoliberais dos Programas de Ajuste Estrutural. Segundo 

Almeida et al (2010), a CTPD passou por retrocessos e  

“[...] as deficiências políticas e administrativas diagnosticadas nos países em 

desenvolvimento foram abordadas a partir de programas destinados a fortalecer as 

instituições governamentais (“desenvolvimento institucional”), com a formação de 

pessoal nacional para o desempenho de “funções essenciais”. (Almeida, et al, 2010, 

p. 27) 

Com o fim da Guerra Fria e da bipolaridade mundial, o início da década de 1990 trouxe 

mudanças relevantes em diversos âmbitos. No plano político, com a nova ordem internacional surge 

a necessidade das sociedades “partilharem normas internas comuns identificadas com o pluralismo 

democrático”; e, no âmbito político-econômico, o marco de referência vem da década anterior, 

época que consagrou a retomada do neoliberalismo, que orientou as políticas nacionais em nível 

mundial, vigentes até os dias de hoje.  
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Na década de 1990 tornou-se evidente a ineficiência dos programas de cooperação 

internacional e foi reconhecida a necessidade de um novo paradigma para orientar o 

desenvolvimento. Uma série de conferências internacionais, desencadeadas pela ONU, mas 

preparadas com grande participação de diferentes instituições em nível mundial, enfatizando 

preocupações “sociais, ambientais e sobre os direitos humanos”, aconteceram nessa década, 

destacando a importância de se refletir sobre alternativas ao modelo de promoção ao 

desenvolvimento que vinha sendo adotado. No final dessa década, os autores apontam que o 

surgimento da abordagem do desenvolvimento de capacidades trouxe “mudanças significativas no 

papel dos agentes e consultores internacionais”. Os países em desenvolvimento buscaram 

aprofundar as relações de cooperação internacional em nova perspectiva e incluíram essa 

abordagem em suas políticas externas, fazendo com que a CTPD assumisse o desafio de se tornar 

uma alternativa para “neutralizar ou pelo menos minimizar” os impactos negativos provocados pelo 

processo de globalização (Almeida, 2010, p. 27).  

De acordo com Saraiva (2010), apesar da trajetória histórica do Brasil de atuação nas arenas 

internacionais, o país buscou uma “nova forma de cooperação Sul-Sul” em 1993, no governo de 

Itamar Franco, no contexto de transição para uma nova ordem internacional, considerando ações 

mais distantes da cooperação tradicional (Norte-Sul) ou, ainda, por meio de “alianças organizadas 

na defesa de temas específicos” (p. 30). 

Esses autores ressaltam também a importância da conjuntura política e econômica nas 

mudanças significativas da cooperação Sul-Sul e, especialmente, de seu papel nas prioridades da 

política externa brasileira (PEB). No início do século XXI, a CTPD ganhou valor estratégico para a 

PEB, sendo que a saúde foi priorizada nessa agenda de cooperação Sul-Sul, marcando uma 

aproximação “sem precedentes entre os Ministérios das Relações Exteriores e da Saúde” (Saraiva, 

2010, p. 24). 

Para Almeida et al (2010), esses processos políticos e econômicos sempre foram 

responsáveis pela “alocação bilateral ou multilateral de recursos de cooperação internacional para 

países e regiões em todo o mundo” (p. 12), com mudanças em relação às condicionalidades e 

prioridades ao longo das décadas.  

O conceito de cooperação estruturante em saúde traz duas importantes inovações. A 

primeira diz respeito à integração entre “formação de recursos humanos, fortalecimento 

organizacional e desenvolvimento institucional;” e a segunda reflete a ruptura com a tradicional 

“transferência passiva de conhecimentos e tecnologias” (Almeida et al, 2010, p.9), A proposta 

central desse conceito, segundo esses autores, é ir além do que se pretende com a ajuda externa e 
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contribuir para a estruturação e fortalecimento institucional dos sistemas de saúde dos “países 

parceiros”, englobando também  

“[...] intervenções concretas com a construção de capacidades locais e a geração de 

conhecimento, e ainda promovendo o dialogo entre os atores, de forma a 

possibilitar que eles assumam o protagonismo na liderança dos processos no setor 

saúde e promovam a formulação autônoma de uma agenda para o desenvolvimento 

futuro na saúde” (Almeida et al, 2010, p. 28) 

A abordagem brasileira de cooperação estruturante, está apoiada em cinco aspectos 

estratégicos, políticos e técnicos interrelacionados: 

(a) priorização da cooperação horizontal; (b) foco sobre o desenvolvimento de 

capacidades em saúde; (c) iniciativas coordenadas no contexto regional; (d) forte 

envolvimento de ministros da saúde na construção de consensos estratégicos e 

políticos; e, nacionalmente, (e) estímulo à parceria nacional entre os Ministérios da 

Saúde e das Relações Exteriores (Almeida et al, 2010, p. 32). 

Em termos operacionais significa desenvolver projetos de cooperação técnica com países em 

desenvolvimento a fim de direcionar para o 

“[...] treinamento de recursos humanos e a construção de capacidades em pesquisa, ensino 

ou serviços e para o fortalecimento ou criação das “instituições estruturantes” do sistema de 

saúde, tais como ministérios da saúde, escolas de saúde pública, institutos nacionais de 

saúde, universidades ou cursos técnicos (medicina, odontologia, enfermagem etc.), escolas 

politécnicas em saúde, institutos de desenvolvimento tecnológico e de produção de 

insumos, incluindo fábricas de medicamentos” (ALMEIDA et al, 2010, p. 28). 

A fundamentação teórica apresentada acima dá suporte ao percurso metodológico adotado 

nesta pesquisa e fornece elementos para a análise e discussão dos resultados encontrados. 
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METODOLOGIA 

Esta pesquisa se configura como um estudo de caso que utiliza qualitativos. O objeto de 

estudo se encaixa nessa caracterização, pois trata-se de uma forma de uma investigação de 

fenômenos atuais, contemporâneos, inseridos no seu contexto e sobre os quais o pesquisador tem 

pouco controle, e onde as fronteiras entre o fenômeno em si e o contexto não estão claramente 

estabelecidas (GOLDENBERG, 2004; YIN, 2005; MINAYO, 2012). 

Yin (2005) discute que a adoção do Estudo de Caso é adequada em estudos organizacionais 

quando as questões de pesquisa propostas são do tipo “como” e “por que” e quando lida-se com 

uma situação que, por sua natureza, está inserida em contextos sociais. Embora o pesquisador 

utilize um quadro teórico referencial como ponto de partida nos estudos de caso, alguns dos estudos 

organizacionais enquadram-se em situações em que o pesquisador se depara com problemas a 

serem compreendidos e para os quais estudos experimentais não podem ser aplicados; ou com 

situações nas quais estudos de natureza predominantemente quantitativa não são suficientes para a 

compreensão dos fenômenos sociais complexos envolvidos nas mesmas.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, o estudo de caso baseia-se principalmente em 

informações qualitativas, aproveitando-se ao máximo os dados oriundos de múltiplas fontes 

bibliografia, documentos, entrevistas, observações, entre outros (GOLDENBERG, 2004; YIN, 

2005; MINAYO, 2012).  

Para Minayo (2012), o estudo de caso, enquanto método de pesquisa, é utilizado para 

compreender uma unidade em profundidade, que pode se tratar de um fenômeno individual, grupal, 

organizacional, social, político, entre outros. Segundo a mesma autora, num estudo de caso três 

aspectos devem ser considerados: a natureza da experiencial enquanto fenômeno a ser investigado, 

o conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização a partir dos resultados 

da pesquisa.  

Segundo Goldenberg (2004) a definição de estudo de caso não se resume a uma técnica 

específica “mas [é] uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social 

estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com 

o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos” (GOLDENBER, 2004, p. 5). Acrescenta 

que esse método reúne o máximo possível de informações por meio de diferentes técnicas de 

levantamento de dados, com a finalidade de abordar a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso real. Para tanto, a autora ressalta que o pesquisador deve delimitar o foco 

de seu objeto de estudo a fim de selecionar o que lhe parece mais relevante para atender às questões 



28 
 

levantadas por sua pesquisa, uma vez que é irreal supor que se pode ver, descrever e descobrir a 

relevância teórica de tudo (GOLDENBERG, 2004).  

Segundo Yin (2005), esse método apropria-se de um delineamento de pesquisa de caráter 

altamente descritivo, sem que o pesquisador busque alterar a situação investigada, mas sim 

compreendê-la e analisa-la tal como ela é. Dessa forma, o pesquisador deve desenvolver uma 

“descrição robusta”, ou seja, uma descrição factual, literal, sistemática e o mais completa possível 

de seu objeto de estudo, mapeando, descrevendo e analisando o contexto, as relações e as 

percepções que envolvem o caso (MINAYO, 2012).  

Apesar de seu caráter descritivo detalhado, o estudo de caso também deve ser fortemente 

analítico, de modo a interrogar a situação dada contrapondo-a com outras situações já conhecidas e 

com as teorias existentes, podendo contribuir para gerar novos questionamentos e novas teorias para 

futuras investigações (YIN, 2005). Além disso, deve gerar conhecimentos sobre as características 

relevantes de eventos concretos presentes no caso, tais como intervenções e processos de mudança, 

assim como o contexto em que essas ações ocorreram, o rumo de determinado processo em curso e 

as possíveis formas de interpretá-lo (MINAYO, 2012). 

Sendo assim, a coleta de dados para a análise do processo de criação e desenvolvimento da 

RINC foi realizada a partir de levantamento e análise bibliográfica; levantamento e análise 

documental, observação participante e entrevistas com informantes-chave.  

Levantamento e análise ─ bibliográfica e documental  

Existe diferença entre a análise bibliográfica e a documental. Para Oliveira (2007), a 

primeira se fundamenta na busca e análise de informações publicadas, tais como artigos, livros e 

outras publicações científicas (acadêmicas), ou mesmo literatura gris (produzida como parte de 

trabalho de pesquisa científica, ou mesmo como ensaios, mas que não foram publicadas nas revistas 

mais renomadas “cientificamente”). Essas publicações são fontes secundárias de dados, isto é, 

trazem informações que já foram trabalhadas analiticamente.  

A pesquisa documental, por seu lado, está centrada na análise de documentos variados, que 

não são de caráter científico, e se constituem como fontes primárias de dados. Nesse caso “a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, que podem ser recolhidos no 

momento em que o fato ou o fenômeno ocorre, ou mesmo depois” (MARCONI; LAKATOS, 2006, 

p.62). Podem ser considerados “documentos”: cartas, memorandos e outros tipos de 

correspondência; agendas, avisos e minutas de reuniões; atas e outros relatórios escritos de eventos 

em geral; documentos administrativos – propostas organizacionais, planos de trabalho ou outros 

documentos internos; estudos ou avaliações formais das organizações, inclusive aquelas sob estudo; 
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recortes de jornais e outras matérias publicadas na mídia (escrita, falada ou eletrônica); vídeos, 

filmes etc.  

O levantamento bibliográfico foi iniciado na construção do projeto de pesquisa e ampliado 

durante todo o processo de elaboração do trabalho, utilizando-se fichamentos dos textos estudados. 

Para Minayo (2008), a realização de fichamentos revela o caráter operacional ou artesanal da 

análise bibliográfica, por meio do qual se organiza as leituras e os pontos relevantes para a 

discussão do objeto de estudo. A busca de literatura referente ao recorte do objeto deste estudo, e 

suas diferentes dimensões, foi elaborada a partir de livros, periódicos e outras publicações 

relevantes (inclusive literatura gris) relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, em geral e 

sobre câncer; a redes, comunidades de práticas e comunidades epistêmicas; à dinâmica global em 

saúde, à cooperação internacional e à diplomacia em saúde.  

As bases de dados utilizadas para o acesso à essa bibliografia foram Google Acadêmico, 

BVS – Saúde, BVS – Prevenção e Controle do Câncer, OMS, Scielo, Wiley Online Library, 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT). Utilizaram-se palavras-chave que 

fossem referidas ao objeto de estudo, tais como incidência de câncer (no mundo, na América Latina 

e no Brasil), doenças crônicas não transmissíveis (idem), redes, comunidades de práticas e 

cooperação, cooperação internacional e câncer, entre outras. Foram analisadas publicações nos 

idiomas inglês, português e espanhol, tendo sido levantados 50 textos, sendo 20 artigos e 30 livros.  

Paralelamente, foram consultados os arquivos (físicos e eletrônicos-sites) do INCA, onde se 

encontra a maioria da documentação, da RINC, e de sua Secretaria Executiva, e do ISAGS, 

buscando-se: atas de reuniões, resoluções, informes, relatórios, entrevistas publicadas, planos de 

trabalho etc. Um total de 40 documentos foram encontrados, de diferentes tipos, dos quais foram 

selecionados 35, que estão listados e agrupados por afinidade temática no Quadro 5, que se encontra 

no Anexo I.  

Observação Participante 

Becker (1994) define a observação participante como sendo uma coleta de dados onde o 

pesquisador participa da dinâmica na instituição analisada, observando o comportamento das 

pessoas em situações cotidianas. Para Whyte (2005, p. 303), a observação participante implica em 

saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos, como também aprender quando perguntar e 

quando não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa.  

Para Berreman (1990), ao iniciar a observação participante, o pesquisador normalmente tem 

uma ideia geral do problema de pesquisa a ser estudado, o que aconteceu neste caso, dada a minha 

vinculação ao INCA, como já mencionado; entretanto, sem qualquer participação direta na RINC 
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A observação participante permite o uso de diversas ferramentas de coleta de dados, além da 

observação propriamente dita, tais como conversas formais, informais ou casuais, leitura de 

documentos específicos, participação transitória em reuniões etc. (SEIDMAN, 2006).  

Quaisquer que sejam os meios escolhidos deve haver o registro sistemático do que é 

observado e o estabelecimento de uma rotina para que o pesquisador não perca informações 

relevantes à pesquisa em decorrência das limitações de memória (BERREMAN, 1990; FOOTE-

WHYTE, 1990). Os achados devem ser cuidadosamente registrados, por meio de diário de campo, 

em que são feitas anotações relativas ao que foi observado ou ouvido, ou por outros meios como 

gravações, fotografias e filmagem, entre outros.  

Assim, foi realizado um processo de “imersão” e de participação em algumas atividades da 

Secretaria Executiva da RINC, localizada no INCA, no Rio de janeiro. Foram viabilizados cinco 

episódios de “imersão” no período de 28/07/2012 a 30/08/2013, que buscaram englobar tanto 

aspectos descritivos quanto analítico-reflexivos sobre a história e o funcionamento da RINC, onde 

foi possível conhecer e conversar com a equipe que coordena a RINC; acompanhar a rotina de 

atividades da Secretaria Executiva da RINC, 8 reuniões com os grupos de trabalho e algumas outras 

com a equipe de coordenação da rede; e conhecer um pouco dos “bastidores” das negociações em 

curso. Com o intuito de sistematizar as informações observadas, foram elaborados diários de campo 

onde foram registradas as informações coletadas durante esses períodos.  

Entrevistas 

Para Cruz Neto (1994), a entrevista com informantes-chave é considerada o procedimento 

mais usual em um trabalho de campo, pois é por meio dela que o pesquisador busca obter 

informações a partir da fala dos atores entrevistados, não podendo ser confundida com uma 

conversa despretensiosa, uma vez que existem propósitos bem definidos nela.  

Na literatura atual, existem diversas formas ou modelos de entrevista, sendo que a 

classificação mais utilizada é a que as distingue em: estruturada, semiestruturada e não estruturada 

(MINAYO, 2008). A entrevista estruturada baseia-se na utilização de um questionário como 

instrumento de coleta de informações, o que garante que a mesma pergunta seja realizada da mesma 

forma a todas as pessoas que forem entrevistadas (GIL, 1999; MINAYO, 2012); a semiestruturada, 

por sua vez, se diferencia por seu caráter mais aberto, uma vez que permite ao entrevistado falar 

livremente sobre o assunto, por meio da combinação entre perguntas fechadas e abertas (GIL, 1999; 

MINAYO, 2012); por fim, a entrevista não estruturada caracteriza-se por ser totalmente aberta, 

pautando-se pela flexibilidade e busca do significado dos fatos, na concepção do entrevistado 

(MAY, 2004 p.149; MINAYO, 2012).  
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Neste estudo empregou-se a entrevista semiestruturada, por se tratar de uma estratégia mais 

flexível no que diz respeito aos temas a serem abordados e também para proporcionar certa 

liberdade aos informantes-chaves, possibilitando captar percepções de fatos ou questões que 

pudessem, por ventura, não ter sido levantadas no roteiro.  

Segundo Minayo (2012), a modalidade de entrevista semiestruturada deve obedecer a um 

roteiro que é utilizado pelo pesquisador e possui claro apoio na sequência de questões, facilitando a 

abordagem e garantindo o cumprimento dos objetivos no caso de um pesquisador menos experiente.  

As entrevistas foram realizadas pessoalmente ou por telefone, segundo a disponibilidade do 

informante-chave, e contou com um roteiro previamente estabelecido (Anexo II). As perguntas do 

roteiro foram formuladas por tópicos organizados de maneira simples, seguindo a ordem 

cronológica dos acontecimentos referentes ao objeto de estudo, mas também foram adaptadas, 

quando necessário, de acordo com o andamento das entrevistas. Os informantes-chave foram 

selecionados segundo sua participação no processo de constituição da RINC ou sua posição 

institucional. É importante ressaltar que houve a intenção de realizar entrevistas formais com os 

seguintes informantes-chaves: Diretor do ISAGS, Representantes dos Países que compõe a RINC, 

Secretário Executivo da RINC, profissionais que participaram da criação da Rede (ou ainda 

participam dela) e especialistas na área de saúde, não pertencentes aos quadros do INCA ou do 

ISAGS/UNASUL.  

Após a seleção dos participantes, o contato inicial foi realizado por e-mail ou telefone para 

agendamento da entrevista. Este processo exigiu persistência por parte do pesquisador, 

principalmente porque a realização da Copa do Mundo no Brasil, no mesmo período destinado para 

às entrevistas, reduziu as horas laborais para todos os trabalhadores e flexibilizou os horários de 

expediente, dificultando o contato/agendamento com os entrevistados. Além disso, a maior parte 

dos informantes–chave residem no Rio de Janeiro e também foi difícil o deslocamento de Brasília 

(meu domicilio), pelo mesmo motivo. Por fim, outros problemas de alguns informantes – pessoais, 

institucionais e de agenda –, que não puderam ser superados a tempo, constituíram dificuldade 

adicional e impossibilitaram a realização das cinco entrevistas pré-definidas e acordadas.  

Também houve a tentativa de realizar entrevistas via skype, telefone ou videoconferência 

com informantes–chave de outros países que compõem a RINC e inclusive com representantes de 

instituições que apoiam a Rede, a exemplo da IARC e da UICC7, entretanto não houve resposta aos 

e-mails e tentativas de contato. . 

                                                        
7 Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC), Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS) e 

União Internacional para o Controle do Câncer (UICC). 
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Mesmo com esses problemas no agendamento das entrevistas, 3 informantes-chave puderam 

ser entrevistados, sendo dois “internos” (ao INCA e à RINC) – o Secretário Executivo da RINC e o 

Assessor de Desenvolvimento Institucional do INCA –, e um “externo” – técnico da AISA, do 

Ministério da Saúde do Brasil. As entrevistas se realizaram por telefone ou pessoalmente, com 

média de duração de 30 a 40 minutos, sendo que, nos três casos, houve mais de um momento de 

entrevista, pois, gentilmente, todos autorizaram ser contatados quantas vezes fossem necessárias.  

Análise dos Dados 

As informações obtidas por meio de bibliografias, leitura de documentos, observação 

participante e entrevistas foram organizadas de modo que favorecessem a análise de seus 

respectivos conteúdos (BARDIN, 2002). Os dados coletados a partir dessas diferentes fontes foram 

confrontados (triangulados), tendo em vista responder as perguntas da pesquisa e a consecução dos 

objetivos formulados neste projeto. Buscou-se também problematizar as ideias discutidas nas 

entrevistas e conversas, assim como as registradas nos diários de campo.  

Considerações éticas 

Este estudo integra o projeto “Relações internacionais, Saúde e Política Externa e 

Cooperação Internacional em Saúde – a experiência da Fiocruz”, que foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (CEP/ENSP), da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz 

Foram respeitados todos os preceitos éticos requeridos e todos os informantes-chave 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo III), aprovado pelo 

CEP/ENSP (Anexo III).  
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RESULTADOS 

Não basta descrever e produzir fatos; não se pode 

escapar da tarefa que consiste em elaborar seu 

sentido. (Pierre Grieco, p. 137) 8 

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA REDE DE INSTITUTOS NACIONAIS DE CÂNCER 

(RINC) E DE SEU DESENVOLVIMENTO 

Antecedentes e criação da RINC 

O primeiro Congresso Internacional de Controle do Câncer (International Cancer Control 

Congress – ICCC) ocorreu em Vancouver, no Canadá, no período de 23 a 26 de outubro de 2005. 

Um dos produtos desse evento, talvez o principal, foi a criação de uma comunidade global de 

práticas entre os participantes para estimular a atualização contínua e permanente sobre inovações 

relacionadas ao controle do câncer (ICCC, 2005).  

Outra decisão relevante desse congresso foi a realização do próximo ICCC (o segundo) no 

hemisfério sul, focado nas necessidades e interesses dos países de média e baixa renda, que ocorreu 

na cidade do Rio de Janeiro, de 25 a 28 de novembro de 2007. Um dos seus resultados foi a criação 

da Aliança da América Latina e Caribe para o Controle do Câncer e o desenvolvimento de um plano 

de ação para a região (BRASIL, 2007). 

No documento de sua criação (Declaração do Rio de Janeiro, 2007) a Aliança levou em 

consideração as seguintes premissas: 

 Necessidade de cooperação regional, identificada em reuniões anteriormente realizadas no 

México e no Rio de Janeiro, em 2006, e apoiadas pela OPAS e a Sociedade Norte 

Americana de Câncer (ACS); 

 Identificação de desafios comuns aos diferentes países para o controle do câncer na região 

da América Latina e Caribe; 

 Criação de oportunidades para os países com programas de controle de câncer para o 

compartilhamento de melhores práticas para o enfrentamento da doença entre os membros 

da Aliança. 

Essas mesmas premissas foram mencionadas pelo Secretário Executivo da RINC na 

entrevista concedida à pesquisa: 

“Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Nicarágua, Peru e Uruguai, 

formaram a Aliança, representados por institutos nacionais de câncer, ministérios da saúde, 

sociedades de oncologia e pesquisadores individuais. Muitos esforços foram empenhados na 

                                                        
8 GRIECO, P. In: Guérin, F et al, Compreender o Trabalho pata Transformá-lo, SP: Ed. Edgar Blucher, 2001, p. 137. 
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criação de uma comunidade de práticas regionais para o controle do câncer, com ações em 

áreas prioritárias, tais como contra o tabagismo, o câncer de mama e de colo de útero.” (E1, 

2014) 

A partir de sua criação a Aliança promoveu várias atividades9: 

 Organização e Sistematização da Rede de Bancos de Tumores da América Latina e Caribe, 

em 2008. 

 Reuniões para a melhoria da qualidade dos Registros de Câncer, organizadas com apoio da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Internacional para Pesquisa do Câncer 

(IARC), Organização Pan- Americana da Saúde (OPAS) e União Internacional para o 

Controle do Câncer (UICC) no Equador (2008) e no Brasil (2009), envolvendo 12 países da 

região; 

 Realização de Simpósio Internacional de Detecção Precoce do Câncer de Mama, no Rio de 

Janeiro, em 2009; 

Segundo documentos da Aliança, os avanços alcançados demonstraram a necessidade de 

avançar nesse trabalho coletivo, o que poderia ser obtido com uma estrutura em rede que 

possibilitasse: 

 Formalização institucional; 

 Compromisso dos respectivos governos dos países membros com o controle e combate do 

câncer, com regras consensuais e condutas padronizadas; 

 Criação de uma infraestrutura permanente de apoio ao desenvolvimento das atividades; e 

 Ampliação de parcerias. 

Em reunião do Comitê Coordenador do Conselho de Saúde Sul-americano (da UNASUL), 

realizada no Rio de Janeiro, de 2 a 4 de março de 2010, foi ressaltada a importância de estimular 

colaborações em áreas estratégicas e os Ministros e Ministras de Saúde do Conselho aprovaram a 

organização de redes operativas, através das quais se poderia prover intercâmbio de conhecimentos 

entre as instituições participantes dessas redes. Nessa perspectiva, a necessidade de criar estratégias 

comuns que permitissem diminuir o impacto do câncer nos países membros da UNASUL foi 

debatida pelo Conselho e aprovada a proposta a criação de uma rede de institutos ou programas 

nacionais de câncer, que possibilitasse avançar na adoção de políticas comuns e mais efetivas de 

prevenção, controle e tratamento.  

Reunidos em Buenos Aires para a criação do Instituto de Câncer da Argentina, em setembro 

do mesmo ano (2010), representantes da Aliança e de outras instituições formalizaram a intenção de 

                                                        
9 Disponível em <http://www.redecancer.org.br/wps/wcm/connect/alianza/site_alianza/home/declaracion> (Acesso em 

05/07/2014). 

http://www.redecancer.org.br/wps/wcm/connect/alianza/site_alianza/home/declaracion


35 
 

constituir a Rede de Institutos Nacionais de Câncer (RINC), vinculada à União das Nações Sul-

americanas (UNASUL), o que foi registrado na Declaração de Buenos Aires (2010). O INCA foi 

então incumbido de organizar a primeira Secretaria Executiva da Rede e elaborar um plano de 

trabalho articulado com o Plano Quinquenal da UNASUL-Saúde (2010−2015), que foi 

encaminhada ao Comitê Coordenador do Conselho de Ministros da Saúde da UNASUL. Com a 

aprovação desse plano, a RINC começou a se estruturar em junho de 2011.  

No mesmo mês, o Conselho de Saúde da UNASUL publicou a Resolução 04/2011 que 

reconhece a Rede de Institutos Nacionais de Câncer da UNASUL como uma das “instituições 

estruturantes e operativas” da UNASUL-Saúde, com prerrogativas e obrigações definidas nos 

marcos legais da própria UNASUL, sendo que as instituições que coordenassem a rede deveriam 

apresentar informes periódicos, ao Comitê Coordenador do Conselho de Ministros, sobre o seu 

desenvolvimento e resultados alcançados.  

A decisão foi ratificada no mês seguinte (julho de 2011), durante a reunião do Conselho de 

Ministros de Saúde do UNASUL em Cuenca, no Equador, e o Brasil foi incumbido de realizar, 

poucos dias depois, a primeira reunião técnica da RINC no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 

201110. Em 26 de julho de 2011 a proposta de um Plano de Trabalho foi apresentada e aprovada em 

reunião realizada no ISAGS, que teve como objetivo discutir as primeiras atividades da Rede e a 

formação de seus grupos operativos. O encontro contou com a assistência de organismos 

internacionais11 dedicados à advocacy, investigação e programas de controle do câncer e destacava 

as seguintes ações12: 

 Incorporação pela RINC das linhas de trabalho da Aliança da América Latina e Caribe para 

o Controle do Câncer. 

 Implantação, avaliação e desenvolvimento de registros de câncer. 

 Elaboração de projetos de diagnóstico situacional da saúde nos países membros para o 

estabelecimento das prioridades nacionais de cada um. 

 Fortalecimento dos Institutos Nacionais de Câncer dos países integrantes da UNASUL e dos 

demais países participantes da Rede. 

 Capacitação de recursos humanos nessa área. 

                                                        
10 Resolução 04/2011 da constituição RINC/UNASUL. 
11 Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC), Organização Pan- 

Americana da Saúde (OPAS) e União Internacional para o Controle do Câncer (UICC). 
12  Disponível em http://www.isags-unasur.org/js/timeline/linha_tempo.php?lg=1  Acesso em 01/10/2014 

http://www.isags-unasur.org/js/timeline/linha_tempo.php?lg=1
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Breve histórico da UNASUL  

A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) foi fundada oficialmente em 2008, numa 

reunião em Brasília, onde foi assinado seu Tratado Constitutivo (23/05/2008). Constitui-se como 

uma comunidade formada por doze países sulamericanos − Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, 

Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela, sendo que Panamá e 

México participam como membros observadores e poderão, futuramente, integrar a comunidade. 

Na realidade sua história começa em 8 de dezembro de 2004, na cidade de Cusco (Peru), quando foi 

realizada a 3ª Reunião de Presidentes da América do Sul. Nesta ocasião, foi redigido um documento 

(Declaração de Cuzco, 2004) que criou as bases para a UNASUL. O projeto criado nesta 

oportunidade ganhou o nome de CASA (Comunidade Sul-Americana de Nações). Em 2007, 

durante a 1ª Reunião Energética da América do Sul (na Venezuela), o nome foi modificado para 

UNASUL. 

A UNASUL possui oito conselhos setoriais, sendo que o primeiro a ser criado foi o 

Conselho Energético e, quase que simultaneamente, formaram-se os Conselhos de Defesa e o 

Conselho de Saúde. Posteriormente surgiram os demais Conselhos setoriais: de Economia e 

Finanças, de Desenvolvimento Social, de Infraestrutura e Planejamento, sobre o Problema Mundial 

com as Drogas e o Conselho de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O objetivo principal da UNASUL é propiciar a integração entre os países da América do 

Sul, nas áreas econômica, social e política. Espera-se com essa organização alcançar maior 

coordenação e cooperação nas áreas de educação, cultura, infraestrutura, energia, ciências e 

finanças.  

De acordo com documentos técnicos, a UNASUL defende, entre outros valores, que a saúde 

é ao mesmo tempo, um direito humano fundamental e a chave para o desenvolvimento social, 

representando um espaço de integração, tendo como base o sistema de proteção social e, dessa 

forma, promovendo a redução das iniquidades. 

A UNASUL-Saúde tem como objetivos13: 

 Fortalecimento de cada Estado-membro, promovendo políticas comuns e atividades de 

cooperação coordenada; 

 Fortalecimento da identificação dos determinantes sociais da saúde críticos e a defesa de 

políticas e ações intersetoriais para combatê-los; 

                                                        
13 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/UNASUL (Acesso em 

02/02/2014. 

http://www.suapesquisa.com/paises/suriname
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/cusco.htm
http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul%20(Acesso%20em%2002/02/2014
http://www.itamaraty.gov.br/temas/america-do-sul-e-integracao-regional/unasul%20(Acesso%20em%2002/02/2014
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 Reforço das instituições estruturantes dos sistemas de saúde em Estados-membros; 

 Resposta coordenada conjunta a desastres e catástrofes; 

 Pesquisa e desenvolvimento de inovações em saúde; 

 Sistemas de informação e comunicação integrada; 

 Harmonização e uniformização das regras; 

 Ações universais, porém com ênfase à atenção às populações social e economicamente 

excluídas, principalmente em áreas de alto risco geográfico. 

O Conselho Sul-Americano de Saúde (CSS), criado em 10 de dezembro de 2008, é uma 

instância permanente da UNASUL-Saúde formada por ministras e ministros de saúde dos países 

membros. O órgão foi criado com o objetivo de institucionalizar um espaço de articulação na área 

de saúde, incorporando os esforços e avanços de outros mecanismos de integração regional, para 

promover políticas comuns e atividades coordenadas entre os países membros. É também um órgão 

de consulta e consenso em matéria de saúde, que busca se aprofundar em temas relevantes e 

fortalecer as políticas públicas destinadas a melhorar as condições de vida dos habitantes do 

continente sul-americano (ISAGS, 2011) 

O CSS é apoiado pela Secretaria Técnica a cargo da Presidência Pro-Tempore (PPT) e de 

dois países das PPT passada e seguinte, com o intuito de garantir a continuidade dos trabalhos. 

Além disso, o Conselho é composto por cinco Grupos Técnicos ─ Vigilância e Resposta em Saúde, 

Desenvolvimento de Sistemas de Saúde Universais, Promoção da Saúde e Ação Sobre os 

Determinantes Sociais, Acesso Universal a Medicamentos e Desenvolvimento de Gestão de 

Recursos Humanos ─  e seis Redes Estruturantes ─  Rede dos Institutos Nacionais de Saúde 

(RINS), Rede de Escolas Técnicas de Saúde da UNASUL (RETS), Rede de Institutos e Instituições 

Nacionais de Câncer-RINC (a partir de 2010), Rede de Escolas de Saúde Pública (RESP), Rede de 

Gestão do Risco de Desastres e Rede de Assessorias de Relações Internacionais e de Cooperação 

Internacional em Saúde (REDSSUR-ORIS). 

A Presidência do Conselho de Saúde é exercida pela Ministra ou Ministro da Saúde do país 

que ocupa a PPT da UNASUL e é responsável por coordenar as atividades de todas as instâncias 

que o compõem e dirigir a Secretaria Técnica. O mandato do Presidente Pro-Tempore tem duração 

de dois anos, podendo ser estendido por mais dois anos. A primeira PPT ficou sob a 

responsabilidade do Suriname  

Em 2009 ocorreu o 10 encontro do Conselho Sul Americano UNASUL-Saúde (CSS) e, 

nessa ocasião, foi discutida, pela primeira vez, a proposta da criação de uma futura instituição para 



38 
 

tratar do tema da governança em saúde14. Nesse contexto, foi criado o Instituto Suramericano de 

Gobierno en Salud (ISAGS), em 30 abril de 2010, mesma data em que foi aprovado em Cuenca, 

Equador, pelo Conselho de Ministros de Saúde, o Plano Quinquenal 2010−2015 da UNASUL-

Saúde, com 5 eixos estruturadores: rede de vigilância e resposta, desenvolvimento de sistemas de 

cuidados de saúde universal, acesso a medicamentos, promoção da saúde e ação sobre 

determinantes sociais da saúde, desenvolvimento e gestão de recursos humanos em Saúde. 

O ISAGS se define como “uma entidade intergovernamental de caráter público que tem 

como principal objetivo promover o intercâmbio, a reflexão crítica, a gestão do conhecimento e a 

geração de inovações no campo da política e governança em saúde”, além de se constituir como 

ium “centro de altos estudos e debate de políticas públicas [...] contribuindo para o desenvolvimento 

da governança e liderança em saúde nos países da América do Sul”15.  

Com o intuito de colocar à disposição dos Ministérios da Saúde da América do Sul as 

melhores práticas e evidências que qualificam a gestão em saúde, o ISAGS dedica-se também ao 

“desenvolvimento de lideranças em sistemas, serviços, organizações e programas na área da saúde, 

assim como ao apoio técnico às instituições de governo do mesmo setor”16. Suas funções básicas 

são: 

 Gestão e produção do conhecimento; 

 Desenvolvimento de lideranças; 

 Assessoramento técnico. 

 

Segundo um informante-chave, a equipe do ISAGS é pequena, mas tem realizado esforço 

para cumprir com todas as funções que lhe foram atribuída. Há necessidade constante de captação 

de recursos financeiros, seja para ampliação de seu corpo técnico e contratação de especialistas em 

saúde não brasileiros, seja para levar adiante atividades importantes para sua missão. No caso 

específico da relação do ISAGS com as Redes da UNASUL é importante ressaltar a possível 

dificuldade, do Instituto, de acompanhar mais de perto o desenvolvimento da RINC, possivelmente 

tanto pela falta de pessoal quanto de instrumentos específicos para esse monitoramento (E3).  

De acordo com informações disponibilizadas em seu site, no que se refere à estrutura, o 

ISAGS é formado pelo Conselho Diretivo, Conselho Consultivo e Direção Executiva17. O Conselho 

Diretivo é um órgão permanente, constituído por coordenadores nacionais designados por Ministras 

                                                        
14 Declaração da Cúpula de Quito, UNASUL/P. Dec N° /09, 30/7/2009. 

15 Disponível em: http://www.isags-unasur.org/UNASUL.php?lg=1 (Acesso em: 03/07/2014). 

16Disponível em 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/unasur_resol_2010/Res.%20032010%20UNASUR%20SALUD

%20-%20ISAAGS.pdf (Acesso em 04/04/2012). 
17  Disponível em http://www.isags-unasur.org/UNASUL.php?lg=1 (Acesso em: 03/07/2014). 

http://www.isags-unasur.org/unasul.php?lg=1
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/unasur_resol_2010/Res.%20032010%20UNASUR%20SALUD%20-%20ISAAGS.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/unasur_resol_2010/Res.%20032010%20UNASUR%20SALUD%20-%20ISAAGS.pdf
http://www.isags-unasur.org/unasul.php?lg=1
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e Ministros da Saúde da UNASUL, e é responsável por orientar as atividades do Instituto em função 

das prioridades do Conselho de Saúde. O Conselho Consultivo, por sua vez, é responsável por 

formular recomendações relativas ao planejamento, gestão, execução e avaliação dos programas 

desenvolvidos pelo ISAGS e é formado pelos coordenadores titulares dos Grupos Técnicos e das 

Redes de Instituições Estruturantes, além de especialistas em áreas críticas de conhecimento em 

saúde. E à Direção Executiva, cabe a gestão do Instituto de acordo com seus objetivos, funções, 

políticas, planos, programas e projetos determinados e aprovados pelo Conselho Diretivo. 

Desse modo, o coordendor da RINC passou a integrar o Conselho Consultivo do ISAGS, 

interagindo com as demais redes e grupos operativos, por meio do compartilhamento de 

informações e experiências relacionadas à saúde e apoaindo as atividades do desenvolvimento do 

ISAGS. 

Estrutura da RINC−Rede de Institutos Nacionais de Câncer 

A RINC/UNASUL tem como missão “promover a articulação e cooperação entre 

instituições públicas de âmbito nacional com a responsabilidade de elaborar e executar programas 

para o controle do câncer” (RINC 2013, p. 1). Segundo seu Regimento Interno, é estruturada com 

um Colegiado de Gestão, uma Secretaria Executiva e cinco Grupos Operativos, discriminados a 

seguir: 

1) Controle do câncer de colo de útero; 

2) Controle de câncer e mama; 

3) Controle de qualidade em radioterapia; 

4) Banco de tumores; 

5) Registros e informação de câncer 

São considerados membros permanentes da RINC/UNASUL, com o direito a ocupar um 

assento no Colegiado de Gestão, os membros das instituições nacionais responsáveis pelo controle 

de câncer nos respectivos países, ou aqueles que tenham sido delegados pelos governos dos países 

membros da UNASUL − Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, 

Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Os membros associados também têm o direito a um assento 

no Colegiado, que conta com representantes das instituições nacionais responsáveis pelo controle de 

câncer ou delegados/representantes governamentais de outros países da América Latina e do Caribe 

que não sejam membros da UNASUL, tais como Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e 

Panamá. Seus objetivos são: 

1) Organizar uma comunidade regional de boas práticas para o controle do câncer. 

2) Promover o intercâmbio de informações e conhecimentos relacionados ao controle do 
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câncer. 

3) Identificar interesses comuns relacionados com o controle do câncer, e na busca de 

alternativas que podem ser compartilhados. 

4) Desenvolver um programa de cooperação cujo conteúdo é baseado nas forças e 

capacidades instaladas. 

5) Buscar coordenação entre os países membros para fortalecer a gestão e desenvolvimento 

das instituições nacionais responsáveis pelo controle do câncer. 

6) Incentivar o compromisso dos níveis governamentais competentes em cada país através 

dos esforços da disponibilidade de recursos para o desenvolvimento do controle do 

câncer.  

7) Articular um conjunto de fontes alternativas de financiamento para o desenvolvimento 

de planos de trabalho. 

Desse modo, podem participar da RINC representantes de órgãos governamentais 

responsáveis pela formulação ou implementação de políticas e programas para controle do câncer, 

em países da UNASUL ou na América Latina e Caribe. Além disso, também podem participar 

representantes de organizações nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, envolvidas em 

ações relacionadas à advocacia, pesquisa e programas para o controle do câncer. 

Ainda de acordo com o regimento interno, o Colegiado de Gestão é o órgão deliberativo da 

RINC e é constituído por 12 membros18 e 6 “associados”19. A definição do tempo de permanência 

de cada membro no Colegiado de Gestão é de responsabilidade do país que cada membro representa 

(RINC, 2013). 

A função principal do Colegiado de Gestão é discutir e deliberar sobre questões da RINC e 

aprovar as medidas e projetos considerados adequados para os seus objetivos e tem um Coordenado 

com as funções: presidir o Colegiado; representar a RINC junto as autoridades da UNASUL-Saúde 

e junto as organizações nacionais ou internacionais, públicas e privadas, envolvidas em ações de 

controle do câncer; promover o cumprimento das decisões, objetivos e projetos aprovados no 

Colegiado de Gestão da RINC; monitorar e avaliar os resultados das ações e atividades dos Grupos 

de Trabalho e da Secretaria Executiva (RINC, 2013). 

A Secretaria Executiva fornece suporte técnico e administrativo para o funcionamento da 

RINC e é composta por um Secretário Executivo permanente, que é nomeado pelo Coordenador, e 

                                                        
18 Designados pelos governos dos países da UNASUL − Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. 
19  Representantes das instituições nacionais responsáveis pelo controle de câncer ou delegados/representantes 

governamentais de outros países da América Latina e do Caribe que não sejam membros da UNASUL: Cuba, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. 
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por uma estrutura de apoio para o desempenho de suas funções. A Secretaria Executiva tem como 

função de apresentar ao Colegiado de Gestão a regulamentação necessária para a organização e 

administração do RINC; coordenar as atividades da RINC em consonância com a sua finalidade, 

funções políticas, planos, programas e projetos aprovados pelo Colegiado de Gestão; desenvolver a 

comunicação e divulgação de atividades entre os membros da RINC, elaborar e submeter ao 

Colegiado de Gestão um relatório anual sobre o desempenho físico e financeiro dos planos de 

trabalho no ano anterior, assim como, relatórios adicionais, a pedido de qualquer membro do 

Colegiado de Gestão. Deverá ainda organizar reuniões, conforme calendário acordado, apoiar as 

atividades dos Grupos de Trabalho e reportar diretamente ao coordenador do colegiado de gestão 

(RINC 2013, p. 4). O Quadro 2 a seguir apresenta os integrantes do Colegiado em julho de 2014. 

 

Quadro 2 – Membros que compõem o Colegiado de Gestão da RINC, Julho 2014 

PAIS NOME/CARGO INSTITUIÇÃO 

ARGENTINA Daniel Gomez (Diretor Gerall) Instituto Nacional del Cáncer 

BRASIL Luiz Antonio Santini (Diretor Gerall) 
Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA/MS) 

BOLIVIA  Dr. Mílton Soría (Chefe do Laboratório de Patologia) 
Instituto Nacional de Laboratorios en 

Salud – Ministerio de Salud y Deportes 

CHILE Dr. Patricio Gayán Pérez (Diretor Médico) Instituto Nacional del Cáncer 

COLOMBIA Raul Hernando Murillo Moreno (Director General) Instituto Nacional de Cancerología 

CUBA 

Teresa Romero Perez (Coordinadora Titular – Jefa de 

la Sección Independiente para el Control del Cáncer) y 

Luis Curbelo Alfonso (Coordinador Alterno – Director 

del Instituto de Oncología y Radiología de Cuba) 

Sección Independiente para el Control 

del Cáncer – Ministerio de Salud 

Pública de Cuba 

ECUADOR 

Dr. Francisco Vallejo (Coordinador Titular - 

Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud 

Pública)  y Dr. Luis Vega (Coordinador Alterno - 

Técnico de la Dirección Nacional de Prevención y 

Control) 

Ministerio de Salud Publica 

PANAMA Anibal Villa Real Instituto Oncológico Nacional 

PARAGUAY Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez (Director General) 
Instituto Nacional del Cáncer "Prof. 

Dr. Manuel Riveros" 
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PERÚ 

Dra. Tatiana Vidaurre Rojas (Jefe Institucional) Dra. 

Roxana Regalado Rafael, Coordinadora Alterna 

National Institute of Neoplastic 

Disease (INEN) 

Dra. Cecilia Melba Ma Cárdenas (Presidente de la 

Comisión Sectorial del Plan Nacional de Cáncer - Plan 

Esperanza – Titular) y Dr. Diego Venegas (Secretario 

Técnico de la Comisión Sectorial del Plan Nacional de 

Cáncer / Plan Esperanza – Alterno) 

Ministério de Salud – Lima, Peru 

SURINAM 
Dra. Els Dams - Internist-Oncologist at 

Diakonessenhuis, Paramaribo 

Representative of the Ministry of 

Health, Suriname  

URUGUAY Graciela Sabini 
Programa Nacional de Control de 

Cáncer 

VENEZUELA 
Nuramy Gutiérrez – Coordenadora Nacional do 

Sistema de Atenção Oncológica  

Oficina de Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacional. MPPS 

Fonte: Registros obtidos na Secretaria Executiva da RINC, 2014. 

 

Tanto a Secretaria Executiva quanto a Coordenação da RINC estão sob a responsabilidade 

do INCA, desde a sua criação. 

No que se refere às parcerias, os seguintes organismos internacionais se comprometeram a 

apoiar − política, técnica e financeiramente − as atividades e programas da RINC, na sua criação: 

 Organização Internacional de Energia Nuclear (OIEA). 

 União Internacional de Controle do Câncer (UICC). 

 Agência Internacional para a Investigação do Câncer (IARC). 

 Organização Panamericana de Saúde (OPAS). 

 

A OIEA e UICC auxiliam a RINC na parte de advocacy e divulgação da Rede; a OPAS 

disponibilizou US$ 100 mil em 2013, a partir de Termo de Cooperação (TC 54); e a IARC apoia as 

ações nas quais está envolvida diretamente, como os trabalhos dos GTs de Câncer do Colo do Útero 

(projeto ESTAMPA – pesquisa operacional sobre métodos diagnósticos de câncer do colo do útero 

na região) e de Registros (implementação de um núcleo Latino-Americano para Registros de 

Câncer). Concretamente, o único financiamento mais estável da RINC provém do TC 54 da OPAS 

que, por sua vez, tem a colaboração do Ministério da Saúde do Brasil. 

De acordo com o Secretário Executivo da RINC, a metodologia de trabalho adotada na Rede 

parte de diagnósticos situacionais sobre a incidência de câncer nos países que a compõem.  
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“A partir de diagnósticos sobre a situação do câncer nos países e tendo em vista o Plano 

Quinquenal da UNASUL (2010–2015), são discutidas as prioridades e propostas para o 

desenvolvimento de ações [a serem desenvolvidas] pelos Grupos Operativos do Colegiado 

de Gestão da RINC. As decisões sobre a constituição e funcionamento desses Grupos são 

tomadas por consenso.” (E1, 2014) 

Ainda que as normas de funcionamento estejam consensualmente internalizadas pelos 

membros da RINC, o seu Regimento Interno ainda não foi aprovado, mas a rede tem funcionado 

segundo as normas e procedimento nele definidos, conforme mencionado pelo Secretário Executivo 

em entrevista: 

“Na reunião do Colegiado de Gestão, realizada em março de 2012, foi constituída uma 

comissão para a elaboração do regulamento interno da RINC, com representantes de 5 países 

(Bolívia, Chile, Peru, Uruguai e Venezuela). O texto apresentado pela comissão e aprovado 

na reunião ordinária do Colegiado de Gestão, em 2013, que teve apenas a sugestão de 

alteração do nome da rede para Rede de Instituições Nacionais de Câncer, ao invés de Rede 

de Institutos Nacionais de Câncer, foi encaminhado pra aprovação do Conselho Sul–

americano de Saúde da UNASUL, durante sua reunião ordinária, realizada em março de 

2014, no Suriname. O Conselho deliberou que o Comitê de Coordenadores Nacionais da 

UNASUL-Saúde avaliasse e aprovasse o Regulamento da RINC até setembro de 2014.” (E1, 

2014).  

Entretanto, a reunião da UNASUL de Chefes de Estado, que ocorreria em setembro de 2014 

e tinha como objetivo transferir a PPT do Suriname para o Uruguai, não foi realizada. Desse modo, 

a reunião do Conselho Sul-Americano de Saúde não pôde ocorrer também e ainda não há data 

definida para a próxima reunião. Nela que será discutido o Regulamento Interno da RINC. O 

adiamento da reunião com os Presidentes da República dos países pode ter ocorrido, 

provavelmente, pelo processo eleitoral no Brasil, que é o principal articulador dessas reuniões da 

UNASUL.  

Grupos Operativos  

Os grupos de trabalho da RINC são constituídos por um conjunto de especialistas técnicos e 

organizações, nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, dos países da UNASUL, que foram 

organizados em equipes segundo as prioridades definidas pela RINC nas diferentes áreas de 

pesquisa e de programas para o controle do câncer. São responsáveis por: preparar e coordenar a 

implementação dos Planos de Trabalho de suas respectivas áreas temáticas, de acordo com as 

diretrizes aprovadas pelo Colegiado de Gestão; buscar alianças com instituições cujos objetivos 

sejam convergentes com as ações da RINC; realizar prestação de contas dos fundos arrecadados 

para suas fontes de financiamento e para a Secretaria Executiva. Os grupos operativos deveriam 

auxiliar na captação de recursos financeiros, mas não o fazem. 

De acordo com informações do Secretario Executivo da RINC e segundo o documento Guia 

de Trabalho para Grupos Técnicos e Rede da UNASUL, a RINC não conta com um orçamento 
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próprio e, até o momento, os gastos com infraestrutura para o funcionamento da sua Secretaria 

Executiva e as atividades dos grupos operativos foram custeados pelo INCA e pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (TC 54 com a OPAS). Em 2012, o Instituto Nacional de Câncer da Argentina 

também apoiou com recursos financeiros a reunião do Grupo Operativo para Prevenção e Controle 

do Câncer Cérvico-Uterino. Pelo Regimento Interno da RINC, os países membros apoiariam com 

uma contribuição regular para a rede. 

Conforme mencionado anteriormente, a RINC tem cinco grupos operativos (ou grupos de 

trabalho), descritos a continuação. 

Grupo Operativo para o Controle do Câncer de Colo de Útero 

De acordo com o Assessor de Desenvolvimento Institucional do INCA, a criação de um 

grupo operativo para o controle de câncer de colo de útero é de grande relevância, uma vez que este 

tipo de câncer é a primeira causa de morte entre as mulheres na região20. 

“Em muitos países o câncer de colo do útero já é a primeira causa de morte por doenças 

entre mulheres. A RINC atua fortemente no desenvolvimento de ações visando reduzir o 

número de casos e de mortes causadas pelo câncer do colo do útero, a segunda neoplasia 

maligna mais frequente entre as mulheres de todas as idades na América Latina e Caribe.” 

(E2, 2014) 

Segundo o Secretário Executivo da RINC, esse Grupo existe desde 2012 e tem como 

finalidade unir forças entre especialistas dos países da UNASUL para confrontar o problema com 

ações de controle mais efetivas. É composto po por especialistas de países da UNASUL e do resto 

da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Uruguai, 

Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua) e, em novembro de 2013, incluiu 

especialista do Suriname, El Salvador, Panamá e Paraguai.  

O grupo é formado por profissionais de Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Cuba, 

Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, Nicarágua, Uruguai, Venezuela. Todos os países 

têm representantes que compõem o grupo desde o início e a periodicidade das reuniões é semestral.  

(Quadro 3). 

                                                        
20 O Câncer de Colo de Útero causa a morte de pelo menos trinta e três mil mulheres por ano na 

América Latina e Caribe, segundo dados de 2008 da Agência Internacional para Investigação do 

Câncer, da Organização Mundial de Saúde (OMS). O número de mortes, se nenhuma medida for 

adotada, poderá superar setenta mil em vinte anos (OMS, 2008).  
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Quadro 3 – Membros do Grupo Operativo para o Controle do Câncer de Colo de Útero 

País Instituição Nome 

ARGENTINA Instituto Nacional del Câncer  
Silvina Arrossi – médica 

Carla Vizzotti – técnica 

BOLIVIA Instituto Nacional de Laboratorios en 

Salud/Ministerio de Salud y Deportes  

Dr. Milton Soria Humerez,  

Chefe de Laboratorio de Patología 

BRASIL Instituto Nacional de Câncer José de 

Alencar Gomes da Silva (INCA) 

Maria Asuncion Sole Pla – técnica 

Maria Beatriz Kneipp Dias – técnica 

COLOMBIA Instituto Nacional de Cancerología 

E.S.E (INC) 
Dra. Carolina Wiesner – médica 

CHILE 
Hospital Del Salvador 

Instituto Nacional del Cáncer 

Dra. Lorena Báez – médica  

Dr. Patricio Gayán Pérez 

Diretor Médico 

CUBA 

Ministerio da Saúde Pública de Cuba 

Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología (INOR) 

Dra. Gisela Abreu Ruiz - oncologista 

Dra.Teresa Romero Pérez – Chefe da seção 

independente para controle do câncer 

Dra. Agueda Santana Martínez – oncologista 

EQUADOR 
Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

Dr. Luis Victor Péndola Gómez,  

Chefe de Ginecologia Oncológica SOLCA 

Dra. Rina Quinto B., Dept. de Gestão da Informação e 

Produtividade  

GUATEMALA 
Ministerio de Salud - Componente 

Câncer  
Dr. Erick Alvarez,  

Encargarregado do Componente Cáncer 

HONDURAS Asociación Hondureña de Lucha 

Contra el Cáncer 

Rosa Maria Duarte – chefe do programa de controle do 

câncer e Sofia Carcamo, Asisstente  

 

PARAGUAI 

 

Instituto Nacional del Cáncer “Prof. 

Dr. Manuel Riveros” 

Dra. Nelly Elena Maldonado 

Chefe do programa nacional de prevenção e detecção 

precoce e tratamento do câncer de colo do útero e 

mama.  

PERU 
Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplasicas (INEN) 

Carlos Santos Ortiz – técnico 

Gino Venegas Rodríguez – técnico 

Dra. Tatiana Vidaurre Rojas- Diretora do INEN 

NICARAGUA Movement Against Cancer 

Foundation (Movicáncer)/  

Juan Almendarez Peralta – técnico 

Orlando Benito Martínez- Sub-Diretor Executivo  

URUGUAY Ministerio de Salud de Uruguay 
Dr. Guillermo Rodriguez Coordenador do Programa de 

Controle do Câncer do Colo do útero.  

Prof. Dra. Graciela Sabini – Diretora 

VENEZUELA 

Oficina de Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacionales – MPP 

Salud  

 

Dra. Nora López, Coordenadora Regional do Programa 

de Oncologia 

Dra. Nuramy Gutiérrez, Coordenadora Nacional do 

Sistema de Atenção Oncológica. 

Fonte: Registros obtidos na Secretaria Executiva da RINC. 



46 
 

O Grupo conta com apoios de advocacy e técnico do IARC, UICC e da OPAS. Seu principal 

objetivo é desenvolver uma plataforma colaborativa para intercâmbio e assistência técnica, visando 

o fortalecimento dos programas de prevenção nos países membros da RINC. 

Além disso, no site da RINC são apresentados os seguintes objetivos específicos do grupo21: 

 Estabelecer uma agenda de projetos priorizados para o alcance da redução da incidência e 

mortalidade por câncer cérvico uterino na região; 

 Criar um espaço de intercâmbio e associação com as agências internacionais para o 

desenvolvimento e coordenação de atividades que potencializem o impacto das intervenções 

na região; 

 Criar uma plataforma de intercâmbio Sul-Sul para o aproveitamento das experiências e 

conhecimentos existentes em cada um dos países. 

 

Para desenvolver esses objetivos, foram programados cinco “projetos básicos”, abaixo 

elencados: 

1. Prover evidência e assistência técnica para a redução de barreiras de acesso ao diagnóstico, 

seguimento e tratamento do câncer cérvico uterino. 

2. Prover assistência técnica e transferir conhecimentos e experiência para a incorporação de 

metodologia de rastreamento IVAA (Inspeção Visual por Ácido Acético) – método “Ver e 

Tratar”. 

3. Prover assistência técnica e transferir conhecimento e experiências para a incorporação de 

tecnologias de prevenção do vírus do HPV no contexto de programas específicos (Teste de 

HPV, vacina contra HPV, desenvolvimento de um manual); 

4. Desenvolvimento de um sistema de registro, rastreio e avaliação de ações programas de 

prevenção de câncer de colo do útero com indicadores básicos que possam ser 

compartilhados entre os países interessados. 

5. Promover e realizar pesquisas operacionais a partir de estudos multicêntricos desenvolvidos 

na América Latina e Caribe (com apoio do IARC). 

Até o momento as principais atividades realizadas foram a implementação de um 

questionário epidemiológico para conhecer a situação da prevenção do câncer do colo do útero nos 

países integrantes da RINC; a criação de uma Plataforma de Intercâmbio de Experiências e 

Assistência Técnica para a Prevenção e Controle do Câncer Cérvico Uterino na América Latina e 

Caribe (da Iniciativa de Buenos Aires, 9−10 de agosto de 2012); e a elaboração de um primeiro 

                                                        
21 Disponível em: http://www2.rinc-unasur.org/wps/wcm/connect/rinc/site/home (Acesso em 08/05/2014). 

http://www2.rinc-unasur.org/wps/wcm/connect/rinc/site/home
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documento de proposta de trabalho.  

Segundo o Secretário Executivo da RINC, várias ações vêm sendo realizadas este ano 

(2014), com vistas a desenvolver os projetos explicitados acima: 

“Em 2014 estão sendo executados os projetos 2, 3, 4 e 5, com foco nas seguintes ações: 

elaboração (em parceria com a OPAS e o Instituto do Câncer argentino) de um Manual de 

Teste de HPV; realização do primeiro curso regional de capacitação para técnicos no método 

“Ver e Tratar”, que estava programado para outubro de 2013, mas que foi realizado no início 

de 2014. Além disso, estão sendo realizados diagnósticos [situacionais] nos países para 

desenvolvimento de um sistema com indicadores básicos e posterior compartilhamento entre 

os membros da Rede, para apoiar o projeto de pesquisa operacional da IARC−ESTAMPA.” 

(E1, 2014). 

Grupo Operativo para Prevenção e Controle do Câncer de Mama – Projeto de Qualidade em 

Mamografia 

Este grupo de trabalho formou-se a partir de uma reunião de técnicos de quatro países 

(Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), realizada no INCA, em agosto de 2011, quando foi elaborada 

uma minuta para o desenvolvimento de um plano de trabalho com foco na qualidade das 

mamografias. O projeto tem como objetivo promover as condições para o uso de padrões de 

qualidade em mamografias, a partir da implementação de diretrizes comuns, capacitação de 

recursos humanos para tal e monitoramento da implementação de políticas num projeto piloto.  

Mas, segundo o Secretário Executivo da RINC, essa iniciativa não prosperou: 

“[...] a iniciativa não obteve o êxito esperado nem a adesão de outros países. Em 2014, o 

Paraguai formalizou uma proposta para assumir a liderança do grupo e propor uma agenda 

de trabalho.” (E1, 2014) 

Grupo Operativo de Qualidade em Radioterapia 

Este grupo destina-se a assegurar as condições para a aplicação da radioterapia com 

qualidade e eficiência, com o desenvolvimento de recursos humanos e equipamentos de controle de 

qualidade.   

De acordo com o relato do Secretário Executivo da RINC, o grupo foi originalmente 

formado por representantes de instituições da Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai, entretanto 

não existe nenhuma formalização dos membros indicados. Isso se deve ao fato de que o grupo 

encontra-se ainda em fase inicial de conformação de um projeto que auxilie o alcance de seus 

objetivos e, em função disso, ainda não existem resultados concretos nem tão pouco relatos de 

reuniões periódicas. Aparentemente, há carência de recursos humanos para compor o grupo. 

“[...] uma minuta de projeto foi elaborada ainda em 2011, sem que, no entanto, pudesse ter 

sido colocada em prática. Em 2012 e 2013, continuou-se avaliando as condutas técnicas e 

dosimétricas em alguns dos serviços de radioterapia dos países participantes do grupo, com o 
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objetivo de cumprir com a dose prescrita no volume tumoral alvo com a menor dose possível 

nos tecidos sãos. A prioridade nesta área será definir as linhas e cronograma de trabalho, 

com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica. (E1, 2014) 

Grupo Operativo de Banco de Tumor 

Esse grupo operativo tem como objetivo principal organizar uma rede latino-americana para 

a coleta de amostras tumorais e pareadas normais, além de sangue de pacientes portadores dos 

tumores mais prevalentes nos respectivos países da região. As amostras são essenciais para o 

desenvolvimento tecnológico e para a pesquisa em câncer, com enfoque na identificação de 

biomarcadores tumorais.  

Está constituído por instituições da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 

Equador, México, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela (Quadro 4) e pela Red de Biobancos de 

Latinamerica y Caribe (REBLAC), criada em 2009, e que se incorporou à RINC em 2011, como 

parte desse grupo de trabalho operativo.  

 

Quadro 4 – Membros do Grupo Operativo de Qualidade em Radioterapia 

PAIS INSTITUIÇÃO NOME 

BRASIL 

 

Instituto Nacional de Câncer José de 

Alencar Gomes da Silva (INCA) 

 

Banco Nacional de Tumores (BNT) 

Claudio Gustavo Stefanoff – oncologista 

Divisão de Anatomia Patológica: Leila Chimelli  

PERU 
Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplasicas (INEN) 

Banco de Tejidos Tumorales 

Franco Doimi García - INEN 

Blga. Marlene Núñez Salinas - INEN 

MÉXICO Instituto Nacional de Cancerología 

(INCAN)  

Banco de Tumores 

Luz Ma. Ruíz Godoy Rivera,- oncologista 

COLOMBIA 
Instituto Nacional de Cancerología 

E.S.E (INC) 

Banco Nacional de Tumores Terry Fox 

Juan Carlos Mejía Henao - Depto. Anatomía 

Patológica 

CUBA 
Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología (INOR)  

Banco de Muestras Biológicas:  

Lorenzo José Anasagasti Angulo 

Direção de Investigação 

ARGENTINA 

Instituto De Oncología "Angel H. 

Roffo" 

Banco de Tumores Sólidos 

Liliana Giménez, Depto. Patología  

Elisa Bal de Kier Joffe – Direção de investigação 

Básica 

Ricardo Kirchuk – Direção Geral 

Hospital de Pediatría Prof. Juan P. 

Garrahan 

Banco de Tumores Pediátricos  – Servicio de 

Patología – María Teresa García de Dávila,  

Josefa Rodriguez Direção Executiva 
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CHILE 

Hospital Del Salvador 
Banco Tumores Hematologicos – Serv. 

Hematologia – Maria Elena Cabrera,  

Maria Elena Sepulveda – Direção Geral 

Hospital Luis Tisne 
Banco Tumores – Unidad de Anatomía Patológica: 

Fancy Gaete  

Julio Montt – Direção Geral 

Hospital San Borja Arriarán 
Banco Tumores – Unidad de Anatomía Patológica: 

Carla Morong,  

Claudio Robles – Direção Geral 

EQUADOR 

Instituto del Cáncer SOLCA - 

Núcleo Cuenca 

SOLCA: Sociedad de Lucha Contra 

el Cáncer del Ecuador 

Banco de Tumores – Catalina Ochoa Pérez  

Jorge Ugalde Puyol – Departamento de Anatomia 

patologica 

Raúl Alvarado Corral – Direção Geral 

URUGUAY 
Hospital Central De Las Fuerzas 

Armadas (HCFFAA) 

Banco de Tumores - Gonzalo Hector Ardao 

Anselmi, Adriana Della Valle 

Cnel. Alejandro Salaverry- Direção Geral 

PANAMÁ 
Instituto Oncológico Nacional (ION) Banco de Tumores - Nedelka Pinzon,  

Idalmis de Torrazza – Departamento de Anatomia 

Patologica 

VENEZUELA 
Oficina de Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacional  – 

MPPSalud  

Banco de Tumores 

Sara Maissi – Diretora de Serviço Oncológico 

PARAGUAY 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) 

Hospital Prof. Dr. Manuel Riveros 

Sem indicação 

Fonte: Registros obtidos na Secretaria Executiva da RINC. 

De acordo com o relatório disponibilizado no site da RINC, entre os resultados preliminares 

alcançados por esse grupo até o momento destacam-se: 

 Apoio técnico aos países para a padronização dos bancos existentes.  

 Implementação de novos bancos de tumores nesses mesmos países 

 Capacitação de RRHH. 

 Implementação de Centros Regionais de Treinamento e Capacitação Técnica para os 

profissionais de biobancos.  

Conforme mencionado em entrevista realizada com o Assessor de Desenvolvimento 

Institucional do INCA, no período de 2013 a 2014 estão sendo realizadas oficinas e visitas técnicas 

de avaliação às instituições. 

“Em 2013, o grupo promoveu, em conjunto com o National Cancer Institute dos Estados 

Unidos, uma oficina para melhorar a qualidade dos biobancos. Para 2014, estão programadas 

visitas técnicas de avaliação às instituições recém-incorporadas ou que tenham a intenção de 

incorporar-se ao Grupo RINC/REBLAC, tais como o Instituto del Oriente de Santa Cruz de 

la Sierra, na Bolívia, e o Centro Compreensivo de Câncer (CCC), da Universidade de Porto 

Rico, respectivamente.” (E2, 2014) 
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Além disso, segundo o mesmo informante, serão realizadas duas oficinas para colocar em 

prática procedimentos padronizados: requisitos mínimos para gestão da qualidade, acreditação e 

certificação dos biobancos. 

A VI Assembleia Geral do Grupo de Trabalho de Biobancos RINC/REBLAC, está 

programada para ser realizada na primeira quinzena de novembro de 2014, em Cuenca (Equador). 

Grupo Operativo de Registros de Câncer  

Os registros de câncer produzem informações fundamentais para se definir o papel de 

fatores etiológicos da doença e estabelecer prioridades na prevenção, planejamento e gerenciamento 

dos serviços de saúde. O grupo de Registros de Câncer da RINC formou-se no segundo semestre de 

2011, reunindo inicialmente técnicos da Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba e Uruguai. 

De acordo com entrevista realizada com o Secretário Executivo da RINC, esse grupo de 

trabalho obteve o reconhecimento da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer da OMS 

(International Agency for Research on Cancer−IARC)  

“A IARC prevê a implantação de um hub regional para a América Latina com a participação 

da RINC. Em 2011, o grupo de trabalho desenvolveu o documento “Observatório de 

Informaciones sobre Câncer de la RINC”, porém, por problemas gerenciais só conseguiu 

realizar sua primeira reunião em agosto de 2013, no Rio de Janeiro, com representantes de 

14 países. Nesta oportunidade, foi definida uma coordenação tripartite, compartilhada entre a 

Argentina (onde será implantado o hub da IARC), Brasil e Equador. (E1, 2014) 

Durante essa reunião foram propostas as seguintes ações: 

 Desenvolvimento de um plano de capacitação que permita a certificação de RRHH. 

 Desenvolvimento de um plano de revisão externo. 

 Construção de um projeto de gestão do conhecimento de Registros de Câncer que inclua a 

WEB. 

 Desenvolvimento de projetos de pesquisa de acordo com as necessidades locais. 

 Elaboração de um plano de desenvolvimento de novos Registros, que inclua o apoio de 

técnicos capacitados. 

Durante a reunião da IARC em 2013, celebrada no dia 24 de outubro em Buenos Aires, foi 

discutida a consolidação dessas propostas.  

O Quadro 5 a seguir apresenta os atuais países que compõem o grupo e os respectivos 

técnicos indicados. A periodicidade de reuniões é anual. 
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Quadro 5 – Membros do Grupo Operativo de Registros de Câncer 

PAÍS INSTITUÇÃO NOME CARGO 

ARGENTINA Instituto Nacional Del Cáncer Maria Graciela Abriata – técnica 

BOLÍVIA Ministerio de Salud y Deportes Sdenka Mireya Maury Fernandez- oncologista 

BRASIL 
Instituto Nacional de Câncer José 

de Alencar Gomes da Silva (INCA)  

Marceli de Oliveira Santos- técnica  

Dra. Marise Rebelo- oncologista 

Dra. Maria do Carmo Esteves 

Dr Paulo Rebelo 

Dra. Miren Uribe (Coordenadora de Registros de 

Cáncer do Instituto de Câncer do Ceará) 

Dra. Cyntia Asturian Laporte (Centro de 

Epidemiología de Curitiba) 

Dr. Carlos Anselmo Lima (Coordinador de Registros 

de Aracajú) 

CHILE Ministerio de Salud de Chile 

Clelia Vallebuona – ténica 

Sergio Pablo Loayza Saldivia  

Chefe do Departamento de Epidemiología  

COLOMBIA 
Instituto Nacional de Cancerologia 

E.S.E. (INC)  
Constanza Pardo Ramos –ténica 

CUBA 
Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología (INOR) 

Liset Alvarez-Guerra González- Ministério da Saúde 

Yaima Galán Alvarez – Chefe do Registro Nacional de 

Cuba 

ECUADOR Ministerio de Salud Pública Ing. Jhasmin Soledad Ortega – Analista  

GUATEMALA 

 

Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) 
Marco Vinicio Arévalo Veras, Vice ministro de Saude 

MEXICO 

 
Instituto Nacional de Cancerología 

Ricardo Cortés Alcalá, Diretor de Vigilância 

Epidemiológica  

PARAGUAY Instituto Nacional del Cáncer Não houve designação 

PERU 
Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplasicas (INEN) 

Eduardo Payet Meza – analista 

Milward Ubillus Trujillo – analista 

SURINAM Ministre of Health Dra. Marjory Ardjosentono Reknawatie –  oncologista 

URUGUAY 
Ministerio de La Salud Pública de 

la República (PRONACAN) 

Carina Musetti – analista 

Mariela Garau – analista 

Enrique Barrios – Coordenador do Registro Nacional 

de Câncer 

VENEZUELA 

Oficina de Cooperación Tecnica y 

Relaciones Internacional – MPP 

Salud 

Luis Guillermo Capote Negrin, 

Coordenador do Registro Nacional de Oncologia 

Fonte: Registros obtidos na Secretaria Executiva da RINC. 

 

Devido ao fato do INCA ter sido escolhido para ser a sede da Secretaria Executiva da Rede, 

com a incumbência de organizar os grupos operativos, torna-se relevante analisar a participação do 
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INCA nesse processo de institucionalização da RINC. Desse modo, será realizada uma breve 

apresentação das competências regimentais do INCA, bem como o mapeamento das ações 

internacionais realizadas pela instituição. 

O INCA E A RINC 

Breve apresentação do INCA 

A história do INCA começa com a criação, em 1937, do Centro de Cancerologia do Distrito 

Federal, e que desde o início foi responsável pela formulação, acompanhamento e implantação da 

política de atenção oncológica no País. Em 1940, o Centro de Cancerologia foi transformado no 

Serviço Nacional de Câncer (SNC) e passou a ser órgão central da política de controle da doença, 

cabendo-lhe o papel de organizar, orientar, fiscalizar e executar, em todo o país, as atividades 

relacionadas ao câncer.  

A partir de 1949, se iniciaram as tratativas para a criação de um hospital nessa área, que contou com 

o apoio do governo, de associações e instituições filantrópicas para a sua construção. Esse hospital 

foi inaugurado em 1954 e denominado Hospital Mario Kroeff, mantendo-se fiel a sua especialidade 

de centro de referência no tratamento do câncer. Mantido pela Associação Brasileira de Assistência 

aos Cancerosos (ABAC), atendeu diariamente entre 150 e 200 pessoas, provenientes em sua maior 

parte das regiões mais carentes do Rio de Janeiro e de cidades próximas (Kroeff, 1971). Em 1957, 

foi inaugurado o prédio do hospital do câncer, antes denominado Hospital Mário Kroeff, na praça 

da Cruz Vermelha e somente em 1961, o hospital foi denominado Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) pelo Decreto 50.251 de 1961. 

Ao longo do período de 1937 a 1961, houve investimento em pesquisa, ensino na criação de 

redes de conhecimento e na interação com hospitais de câncer de outros estados do Brasil, foram 

publicadas revistas e realizados congressos para provocar essa maior aproximação. O que comprova 

que Brasil tem uma grande experiência nessa area o que tem sido reconhecido por seu protagonismo 

no cenário internacional. 

Atualmente, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão auxiliar do Ministério da 

Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do 

câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e 

gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), e a atuação em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de 

profissionais especializados, desenvolvimento de pesquisas e geração de informações 

epidemiológicas.  
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O INCA coordena vários programas nacionais para o controle do câncer e se constitui como 

centro de referência na área de câncer, subordinado ao Ministério da Saúde do Brasil (MS), sendo 

parte da estrutura organizacional da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS). De acordo com o 

Decreto 8.065, de 7 de agosto de 2013 (BRASIL, 2013), que revisou as suas competências 

institucionais, tem como função: 

I − Participar da formulação da política nacional de prevenção, diagnóstico e tratamento do 

câncer; 

II − Planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos, programas, projetos e 

atividades, em âmbito nacional, relacionados à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento 

das neoplasias malignas e afecções correlatas; 

III − Exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos, em 

todos os níveis, na área de cancerologia; 

IV − Coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais em 

cancerologia; e 

V − Prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de neoplasias malignas e afecções 

correlatas. 

O INCA tem atuação multidisciplinar e se direciona ao desenvolvimento de programas e 

ações que incluem projetos, campanhas, estudos, pesquisas e experiências eficazes de gestão. 

Realizados em parceria com instituições governamentais e não-governamentais. São cinco os 

principais macroprocessos desenvolvidos pela instituição: assistência, pesquisa, ensino, prevenção e 

vigilância. (Relatório de Gestão, 2012, p. 10). 

A gestão assistencial do INCA inclui cinco unidades assistenciais e as áreas de qualidade, 

humanização, Divisão de Patologia (DIPAT) e Divisão de Farmácias. Estas unidades oferecem 

serviços de confirmação de diagnóstico de câncer, estadia mento da doença, tratamento, reabilitação 

e cuidados paliativos, com atendimento multiprofissional integrado, garantidos os suportes 

diagnósticos e terapêuticos.  

No que concerne à pesquisa, a atuação da área está́ lastreada na implementação de um novo 

modelo técnico-científico, articulando todas as áreas da instituição, com o objetivo de agregar 

conhecimentos. Os grupos de pesquisa estão estruturados em 10 programas científicos, distribuídos 

em 26 linhas de pesquisa. Como responsável por ações na política nacional de pesquisa para a 

atenção oncológica, o INCA priorizou consolidar a estruturação de redes, tais como a Rede 

Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer, Rede USLACRN com países da América Latina e Estados 
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Unidos, Rede Nacional de Câncer Familial e o INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia) 

para controle do Câncer.  

As atividades de ensino, por sua vez, estão voltadas para a formação e qualificação de 

profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas ao controle do câncer e à 

organização da Rede de Atenção Oncológica no país. São contempladas estratégias de qualificação 

nas áreas de ensino técnico, médico, enfermagem, psicologia, serviço social, odontologia, farmácia 

hospitalar, física médica, fonoaudiologia, nutrição, patologia clínica e fisioterapia.  

Outro ponto que merece destaque é que, no que se refere à prevenção, o Instituto 

compartilha com outros setores do Ministério da Saúde a missão de implementar ações com vistas à 

garantia de condições de saúde adequadas à população brasileira, tendo como objetivo a promoção 

de práticas alimentares e hábitos saudáveis que favoreçam o controle de câncer. O INCA é o órgão 

do Ministério da Saúde responsável por articular as ações de controle do tabagismo, maior fator de 

risco evitável de adoecimento e morte no mundo. Nesse contexto, há cerca de 20 anos, desenvolve o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo–PNCT, conjuntamente com os demais setores do 

Ministério da Saúde e outros parceiros.  

As ações nacionais de vigilância do câncer têm como objetivo conhecer com detalhes o 

atual quadro do câncer no Brasil. Os registros possibilitam identificar os novos casos e realizar 

estimativas de incidência do câncer, subsídios fundamentais para o planejamento das ações locais 

de prevenção e controle da doença de acordo com cada região. 

A Cooperação Internacional do INCA 

Com o objetivo de lidar com os desafios crescentes advindos do aumento da incidência de 

câncer no Brasil e no mundo, desde 2002 a cooperação internacional no INCA tem se expandido, na 

perspectiva de estabelecer parcerias e aprender com experiências exitosas em âmbito nacional e 

internacional. Em função disso, o INCA desenvolve, atualmente, dezoito projetos de cooperação 

internacional integrados entre si, pois são interdependentes, entre eles a RINC, que, por sua vez, 

também está envolvida em 5 projetos institucionais de cooperação internacional do INCA (Quadro 

5, ver Anexo IV).  

O elenco de projetos de cooperação internacional desenvolvidos pelo INCA abrange 

arranjos bilaterais e multilaterais e, ao longo dos anos, o Instituto passou de receptor de cooperação 

para receptor e prestador de cooperação, o que foi acompanhado pela maior visibilidade, projeção e 

protagonismo do Instituto nas relações Sul-Sul brasileiras.  

Para o desenvolvimento dessas ações de cooperação internacional e para a atuação em rede, 
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o INCA, por meio do Ministério da Saúde, firmou um Termo de Cooperação (TC) com a 

Organização Pan-americana de Saúde/Escritório do Brasil (TC 54), que é responsável por financiar 

a maior parte de suas ações e projetos de cooperação internacional, incluídos os eventos realizados 

no âmbito da RINC. 

De acordo com informações do próprio INCA, em 2008 foi assinado o primeiro Temo de 

Cooperação entre Ministério da Saúde/INCA e a OPAS–Escritório do Brasil para o Projeto Rede 

Câncer, que visa apoiar o processo de implementação de políticas que se relacionem à promoção da 

saúde, prevenção, vigilância e assistência ao câncer no âmbito do SUS e da América Latina. Até o 

presente momento foram realizados quatro termos de ajustes para ampliação de recursos e prazo de 

vigência até 2018. Os recursos desse TC foram responsáveis, em grande medida, pela realização do 

20 ICCC, que culminou na criação da Aliança da América Latina e Caribe, e, posteriormente as 

reuniões e ações da Aliança foram custeadas também por esse TC. Como já mencionado, após a 

criação da RINC, a Secretaria Executiva e os Grupos Operativos também passaram a ser custeados 

com esses recursos. Somados todos os recursos disponíveis até 2018, o TC54 receberá 

aproximadamente vinte milhões de reais e, deste montante, já foram utilizados, aproximadamente 

quatro milhões de reais apenas com a RINC. A Aliança, e posteriormente a RINC, não foram as 

únicas a utilizar esses recursos, mas são responsáveis pela maior parte de sua utilização. 

Pelo levantamento realizado é possível notar que houve uma ampliação no número de 

projetos de cooperação internacional no INCA a partir de 2008, relacionados à prevenção e controle 

do câncer. Um dos possíveis fatores explicativos, além do INCA ser uma instituição respeitada 

internacionalmente, pode ser o fato de que o então Diretor Geral do INCA, Luiz Antônio Santini 

Rodrigues da Silva (2008 até o momento), ter sido eleito diretor do board da UICC por dois 

mandatos (de 2009 a 2014) e, ao mesmo tempo, Coordenador da RINC, o que ampliou a 

visibilidade da Instituição no cenário internacional. Também chama a atenção que dos treze 

projetos acima apresentados cinco têm a RINC como parceira, desde a sua criação. 

Segundo documentos oficiais, a proposta de criação da RINC surgiu dentro do INCA, como 

uma alternativa de cooperação no âmbito da América Latina/UNASUL, que proporcionasse melhor 

interação entre os países para a troca de experiências relacionadas à prevenção e ao controle do 

câncer e para a elaboração de políticas públicas adequadas à realidade dos países. Essa perspectiva 

é reiterada pelos informantes-chave entrevistados. 

De acordo com entrevistas realizadas com o Secretário Executivo da RINC e com o 

Assessor de Desenvolvimento Institucional do INCA, que participaram do processo de criação da 

Rede e que também participam dos projetos internacionais realizados pelo INCA, a RINC é 
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considerada a cooperação mais importante e o grande pilar de integração entre os projetos 

internacionais realizados na instituição.  

Conforme afirma o Assessor de Desenvolvimento Institucional do INCA, o impacto do 

trabalho da RINC nos países que a compõe, e no Brasil em particular, foi positivo. 

“Nos países que compõe a RINC a transferência de conhecimentos e práticas relacionadas ao 

controle do câncer e o fortalecimento das relações geopolíticas regionais se constituem como 

fatores positivos. No Brasil, especificamente, além desses impactos, a RINC foi importante 

para o fortalecimento das ações [de cooperação] internacional [em saúde] por meio da 

diplomacia da saúde e do aprimoramento da gestão de redes.” (E1, 2014) 

 

O Secretário Executivo da RINC, por sua vez, elencou oito pontos principais de sucesso 

nesse empreendimento: 

1. Organização de uma comunidade regional de boas práticas para o controle do câncer. 

2. Intercâmbio de informações e conhecimentos relacionados ao tema. 

3. Identificação das necessidades, oportunidades e interesses comuns relacionados com o 

controle do câncer e busca de alternativas que possam ser compartilhadas. 

4. Desenvolvimento e execução de programas de cooperação que tenham como base as 

fortalezas e capacidades instaladas em cada país. 

5. Coordenação entre os países membros para fortalecimento da gestão e o 

desenvolvimento institucional dos Institutos Nacionais de Câncer, ou das instituições 

responsáveis pelo controle do câncer nos países da região; 

6. Compromisso dos níveis correspondentes de governo de cada país, visando à 

disponibilidade de recursos financeiros, humanos e jurídicos necessários para 

desenvolver ações de prevenção e controle do câncer; 

Além disso, afirma o Secretário,  

[...] a RINC é um espaço que favorece a articulação com as agências internacionais (OPAS, 

IARC, IAEA, UICC) visando à obtenção de apoio técnico e financeiro e à promoção de 

agendas de trabalho comuns. Esta interação tem como objetivo ampliar o alcance das ações 

da RINC junto às populações dos países da UNASUL (membros titulares) e demais países da 

América Latina e Caribe (países associados) e evitar a superposição de iniciativas e ações de 

controle. Para o Brasil, e em especial para o INCA, a troca de experiências e conhecimentos 

pode enriquecer e fortalecer as ações em curso para a prevenção e controle do câncer, além 

de reforçar o papel do país como líder regional na cooperação internacional em saúde.” 

A RINC apresenta também os seguintes resultados, considerados positivos pela sua 

Secretaria Executiva:  

1. Lançamento do curso online “ABC del Câncer” para profissionais de saúde da região sul-

americana, no Rio de Janeiro, em 2012; 
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2. Implantação da biblioteca virtual em saúde para a América Latina (BVS) no Rio de Janeiro 

em novembro de 2013; e  

3. Nomeação da primeira dama do Peru, Sra. Nadine Heridia Alarcón, como Líder e 

Mobilizadora Social da UNASUL para Prevenção e Controle do Câncer em setembro de 

2014. 

O curso ABC del Cancer, criado pelo INCA já capacitou à distância centenas de 

profissionais em saúde dos países sul-americanos, com foco nas abordagens básicas para o controle 

do câncer. A criação da BVS Controle do Câncer também se constitui como local importante para 

consulta de artigos, livros e periódicos relacionados à oncologia, sendo uma grande fonte para 

gestão do conhecimento.  

Em relação à nomeação da primeira dama do Perú, existem controvérsias entre os 

entrevistados. O ato foi considerado uma inciativa de advocacy da RINC, no entanto, o processo 

para viabilizar a concessão do título envolveu uma grande mobilização, articulação e negociações 

no Conselho Sul Americano de Saúde e da PPT no Suriname (2014), o que representou, para um 

dos informantes, “dependência da agenda da RINC dos tramites da UNASUL” e “certa 

burocratização”, pois o título foi concedido meses depois de ter sido pactuado pelos membros da 

RINC (E1). Ao mesmo tempo, para outro informante-chave (E3), a “titulação foi precoce”, pois foi 

aprovado o título pelo CSS, sem que a RINC “apresentasse formalmente a agenda de mobilização 

social que deveria ser cumprida pela titulada”. 

Por fim, ainda de acordo com o Secretário Executivo da RINC, a participação do INCA na 

criação da RINC foi de grande relevância para a sua institucionalização, especialmente no que 

concerne à sua inserção na estrutura da UNASUL, mais especificamente no ISAGS: 

“O INCA tem tido, desde o início, papel central no processo de criação e desenvolvimento 

da RINC. Por iniciativa do Diretor Geral do INCA [Luiz Antônio Santini Rodrigues da 

Silva] foi apresentado ao Comitê de Coordenadores Nacionais da UNASUL-Saúde, em 

março de 2010 e, posteriormente, ao Conselho de Saúde Sulamericano (Conselho de 

Ministros e Ministras da Saúde da UNASUL), em abril de 2010, um relatório sobre a 

situação do câncer na região e a proposta de criação de uma rede estruturante de institutos 

nacionais de câncer, no marco da UNASUL. Em função disso, o INCA foi escolhido sede da 

Secretaria Executiva e seu Diretor Geral nomeado coordenador da Rede.” (E1, 2014)  

Entretanto, apesar do discurso bastante positivo sobre a atuação da RINC, não foi possível 

encontrar dados concretos que atestem esses resultados, ainda que preliminares, provavelmente pelo 

pouco tempo de desenvolvimento da rede. 
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DISCUSSÃO 

O breve referencial teórico apresentado anteriormente permitiu, neste trabalho, estabelecer 

uma aproximação entre os conceitos de doenças crônicas não transmissíveis, redes, comunidades 

epistêmicas e de práticas e cooperação internacional para o desenvolvimento em saúde. A 

construção de capacidades por meio de redes, como forma de cooperação, produção e 

compartilhamento de conhecimentos em determinado tema se constitui no pilar do arcabouço 

teórico no qual se ancora este estudo.  

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com dados da OMS, as doenças crônicas 

não transmissíveis são a maior causa de mortalidade no mundo. O câncer, especificamente, é a 

primeira causa de morte nos países desenvolvidos e a segunda nos países em desenvolvimento 

(WHO, 2012). 

Existem em várias partes do mundo iniciativas de articulação entre diferentes instituições, 

grupos de especialistas, grupos de doentes (de parentes, simpatizantes e voluntários), entre outros, 

para compartilhar experiências e enfrentar essa situação (entre outras), sendo que o mesmo ocorre 

na região sul-americana há mais de uma uma década. A RINC foi criada com o intuito de avançar 

no enfrentamento desse grave problema de saúde na região, agregando valor ao que já vinha sendo 

desenvolvido por sua antecessora – a Aliança.  

Segundo Castells (2000), entre outros autores, as redes são caracterizadas por relações 

relativamente estáveis, autonomia dos nodos, inexistência de hierarquia, compartilhamento de 

objetivos comuns, sentido de cooperação, confiança e interdependência, e intercâmbio constante de 

recursos de várias ordens, às vezes até duradouros.  

De acordo com Rovere (1998), as redes (assim como as instituições) são constituídas por 

pessoas, pois são as pessoas que estão conectadas ou articuladas em redes, trabalham e conduzem as 

instituições. Entretanto, mesmo que uma pessoa que componha uma rede seja o diretor de uma 

instituição, e tenha incluído nela outras pessoas relacionadas ao seu cargo, as instituições, por si só, 

não se conectam automaticamente. Tampouco os computadores se conectam sozinhos entre si (pelo 

menos é o que se acredita até o momento!), pois todos eles dependem das pessoas para serem 

programados e estabelecerem as conexões. Segundo este autor, é por isso que se diz que uma rede é 

“a linguagem dos links”, das conexões, sendo, portanto, fundamental a existência do elemento que 

proporcione essa liga. 

Dialogando com esses autores, pode-se dizer que, se o “cimento” for de boa qualidade, a 

rede pode se consolidar e ter vida longa. 
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Podolny e Page (1998), por sua vez, afirmam que os posicionamentos estrutural e relacional 

dos atores em uma determinada rede compreendem diferentes configurações possíveis dos 

processos de troca, decorrentes da criação de vínculos diversificados entre atores. Além disso, de 

acordo com os mesmos autores, é possível não somente participar de uma rede altamente conectada 

com relações de longo prazo, mas também de uma rede difusa, uma vez que a interação com seus 

atores e organizações permitiria compartilhamento de conhecimentos e a redução das incertezas nas 

políticas e nos programas, podendo também trazer benefícios econômicos, uma vez que as relações 

de intercâmbio possibilitam ganhos de escala, com redução de custos e melhoria da qualidade de 

produtos e resultados. 

Idealmente, a RINC poderia ser citada como um exemplo de rede descrito por Castells, uma 

vez que, supostamente, não há hierarquia entre os países que a integram, os grupos operativos são 

compostos por especialistas indicados pelos governos dos países membros do UNASUL e da rede, 

que interagem e cooperam entre si, visando trocar experiências relacionadas à pesquisa, prevenção, 

vigilância e controle do câncer. Mas se adequaria, também, à definição de Podolny e Page, pois os 

países sul-americanos estão em estágio diferenciado de desenvolvimento de seus sistemas de saúde, 

o que impacta nas condições de saúde das populações, e poderiam se beneficiar com a articulação 

em rede. Ao mesmo tempo, são conduzidas por pessoas que, sem sombra de dúvida, têm 

desempenhado papel relevante na sua constituição, o que remete à discussão de Rovere. 

Por outro lado, de acordo com Fleury e Ouverney (2007), certas características das redes 

limitam sua eficácia ou emperram seu desenvolvimento: o envolvimento de numerosos atores 

dificulta a prestação de contas (accountability); o processo de negociação e de formação de 

consensos pode ser lento; a diluição de responsabilidades pode afetar o alcance dos objetivos; a 

exclusão de determinados atores ou regiões importantes pode acontecer, em função da fragilidade 

dos critérios de participação; e as dificuldades de controle e coordenação das interdependências 

tendem a gerar problemas na gestão.  

Além disso, há que se notar que a RINC, por sua capilaridade e relevância no cenário 

internacional, sobretudo na América Latina, pode ser considerada como sendo uma plataforma 

geopolítica, uma vez que é por meio dessa Rede que são discutidos e aprovados qualquer tipo de 

ação, estudo, política ou intercâmbio de informação relacionada à oncologia nos países que 

participam da Rede e se constitui como “porta de entrada” para intercâmbio de conhecimento com 

especialistas do norte. 

De acordo com o Secretário Executivo da RINC, existem dificuldades na construção de 

consensos na rede, especialmente no que se refere ao financiamento o que, muitas vezes, atrapalha a 

operacionalização dos projetos nos grupos operativos, gerando, inclusive, certo descompromisso 
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por parte dos governos. Sendo assim, se constitui como desafio a busca de fontes de recursos e a 

criação da cultura de contribuição financeira por parte dos países, uma vez que, até o momento, a 

maior contribuição de recursos está a cargo do Brasil, com importante papel de advocacia do INCA.  

No que se refere à participação do INCA nesse processo, pode-se afirmar que foi decisiva, 

ao mesmo tempo em que o aumento de suas atividades internacionais e a criação da RINC 

possibilitaram maior visibilidade à instituição, gerando, em primeiro lugar, resultados positivos para 

o Brasil, com os novos acordos de cooperação, e, em segundo lugar, fortalecimento da ações de 

combate ao câncer na região. Por outro lado, por ser o Brasil um país continental, com múltiplas 

demandas epidemiológicas e diferentes níveis de oferta de serviços, ainda que bastante heterogênea 

em diferentes estados e regiões, se constitui num ator privilegiado para a promoção da pesquisa e o 

intercâmbio de conhecimentos na região sul-americana, sobretudo por sua tradição de pesquisa, 

ensino e ações relacionadas à prevenção e controle do câncer. Além disso, como o INCA é um 

centro de referência em câncer no Brasil e reconhecido internacionalmente, por meio de seus 

projetos de cooperação já existentes auxiliou na captação de novos parceiros para a Rede e também 

foi seu principal fomentador financeiro, a partir do Termo de Cooperação com a OPAS.  

Outro ponto que merece destaque é que o INCA, desde sua criação, sempre promoveu 

conferências nacionais e internacionais, reuniões técnicas; constituiu redes e investiu no 

intercâmbio de conhecimento, o que reforça seu protagonismo e sua capilaridade no que se refere 

ao combate ao câncer. 

De acordo com o Secretário Executivo da RINC, a participação do INCA na sua criação foi 

de grande relevância para a sua institucionalização, especialmente no que concerne à sua inserção 

na estrutura da UNASUL, mais especificamente no ISAGS: 

“O INCA tem tido, desde o início, papel central no processo de criação e desenvolvimento 

da RINC. Por iniciativa do Diretor Geral do INCA [Luiz Antônio Santini Rodrigues da 

Silva] foi apresentado ao Comitê de Coordenadores Nacionais da UNASUL-Saúde, em 

março de 2010 e, posteriormente, ao Conselho de Saúde Sul-americano (Conselho de 

Ministros e Ministras da Saúde da UNASUL), em abril de 2010, um relatório sobre a 

situação do câncer na região e a proposta de criação de uma rede estruturante de institutos 

nacionais de câncer, no marco da UNASUL. Em função disso, o INCA foi escolhido sede da 

Secretaria Executiva e seu Diretor Geral nomeado coordenador da Rede.” (E1, 2014)  

Os atores afirmam que a inserção da RINC na UNASUL e a participação do coordenador da 

RINC na estrutura do ISAGS foi uma estratégia para a formalização das ações e institucionalização 

das relações de cooperação entre os países que compõem a RINC, como também para fortalecer a 

institucionalização do ISAGS. Aparentemente, essa vinculação institucional teria se efetivado por 

iniciativa do próprio diretor do INCA (Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva), em articulação 

com outros atores setoriais, no Brasil e na região, que atuavam nas negociações e nos esforços para 



61 
 

a consolidação da UNASUL-Saúde. Entretanto, não foram encontrados dados que permitam ir além 

dessa percepção preliminar 22  e ainda é cedo para qualquer avaliação mais conclusiva sobre a 

efetividade dessa “aliança” institucional. De qualquer forma, de acordo com documentos 

analisados, a partir do segundo semestre de 2014, serão realizadas reuniões entre o ISAGS, as 

Redes e os Grupos Operativos com o objetivo de mapear fontes de recursos e alternativas para 

viabilizar o financiamento de projetos, dentre eles os da RINC.  

O INCA se apresenta como um protagonista relevante nesse processo, tanto para a criação 

quanto para a manutenção da RINC e, por enquanto, isso fez com que o instituto tivesse uma maior 

projeção no cenário internacional, ampliando a sua visibilidade, o que auxiliou no melhor 

desenvolvimento de suas ações de prevenção, vigilância, ensino e pesquisa em câncer. Ao mesmo 

tempo, mobilizou a comunidade de especialista na área de câncer (epistêmicas e de práticas), 

nacionais e internacionais, para um trabalho articulado e voltado para ações concretas nessa área na 

América do Sul, ações essas que fortaleceram a Rede como uma plataforma geopolítica. 

Ademais, tanto a RINC quanto a maior parte dos projetos de cooperação internacional 

realizada no INCA podem ser definidos como de cooperação técnica para o desenvolvimento ou 

cooperação Sul-Sul, uma vez que se pauta por relações potencialmente horizontais. 

Para Puente (2010) a Cooperação Sul-Sul contém elementos distintivos particulares a 

respeito da CTPD e a cooperação técnica horizontal, pois, para o autor, a cooperação Sul-Sul: 

“[...] abrange um leque maior de postulações e atividades que vão além da 

cooperação técnica, e normalmente traduzem também os esforços de coordenação 

diplomática dos países em desenvolvimento no âmbito das relações internacionais, 

sobretudo na esfera econômica” (Puente, 2010, p.75). 

Porém, essa diferenciação entre esses supostos diferentes tipos de cooperação (CTPD, 

cooperação técnica horizontal e cooperação Sul-Sul) não é consensual na literatura, que 

frequentemente utiliza esses termos como sinônimos. 

Por outro lado, como a Rede é financiada (hoje) somente com recursos do TC 54, está 

sujeita (e subordinada, em certa medida) à conjuntura política brasileira, à relação do INCA com o 

Ministério da Saúde e deste com a OPAS, o que se constitui um elemento de fragilidade. Prova 

disso é que, de acordo com a Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Gestão da RINC realizada 

em Bogotá, na Colômbia, em 26 de setembro de 2014 (Anexo III), a maior parte dos titulares e 

representantes dos Grupos Operativos não puderam comparecer, pois o Termo de Ajuste do TC 

                                                        
22 Como não foi possível entrevistar todos os informantes-chave definidos, por motivos alheios à nossa vontade e fora 

de nosso controle, alguns extremamente importantes para este estudo, como o Diretor do INCA e Coordenador da 

RINC, algumas perguntas da pesquisa foram respondidas apenas parcialmente. 
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estava em negociação não haviam recursos disponível para uso da RINC, por exemplo, para a 

emissão de passagens e diárias.  

Na mesma Reunião foi realizada uma avaliação do desenvolvimento da RINC no período 

2011-2014 e chegou-se à seguinte conclusão: apesar de que a entrada da RINC na UNASUL tenha 

sido importante para sua legitimação, difusão e compartilhamento de conhecimento entre os Grupos 

Operativos e demais redes, mediados pelo ISAGS, observa-se também uma diminuição de sua 

autonomia em relação à sua antecessora (Aliança). Isso é particularmente evidente no que concerne 

ao relacionamento da RINC com terceiros, seja para a indicação de nomes para compor Grupos 

Operativos e Colegiados de Gestão, ou para a captação de recursos, uma vez que todas as propostas 

têm que ser submetidas à UNASUL. Segundo a Ata, a diminuição de autonomia é tratada como um 

dos obstáculos estruturais da UNASUL, o que ameaçaria o desenvolvimento das ações da RINC 

(RINC, 2014). 

Ressalta-se que o financiamento para a execução das atividades propostas no Plano 

Quinquenal da UNASUL é bastante insuficiente em termos gerais, o que impacta na programação 

de atividades das Redes Estruturantes, como é o caso da RINC. A incorporação das Redes ao Plano 

Quinquenal e a padronização de seus planos de trabalho são fundamentais para o monitoramento e 

avaliação das ações da UNASUL-Saúde, o que diminuiria a duplicação de esforços, os gastos 

desnecessários de recurso, e possibilitaria maior eficiência e alcance de resultados mais efetivos. 

Entretanto, a falta de recursos suficientes e disponíveis é um entrave considerável. 

Além disso, pode-se ser mencionar como pontos críticos para a manutenção da RINC: a 

falta de apoio político e financeiro para o desenvolvimento de projetos, ações especificas e 

manutenção de sua estrutura de funcionamento. Assim, é preocupante o fato de ter terminado o 

prazo da coordenação da RINC pelo Brasil e, mesmo que a Secretaria Executiva permaneça no 

INCA, uma vez que, até o momento, não há outro país que possa assumir os custos financeiros para 

sustenta-la, será nomeado outro Coordenador, em outro país. A distância entre a coordenação e a 

secretaria executiva poderá fragilizar a articulação das ações da Rede e o desenvolvimento de seus 

Grupos Operativos, caso não se resolva a questão financeira e não se aprove seu regulamento 

estatutário. Além disso, diante da conjuntura política atual, com a eleição de novo presidente no 

Brasil e a possível mudança de Ministro e gestores do Ministério da Saúde, e do próprio INCA, a 

curto prazo o cenário para a RINC é relativamente incerto, pois nada garante, por enquanto, a 

manutenção do fomento à rede.  

Por fim, é importante mencionar que este estudo apresenta limites muito claros, que dizem 

respeito tanto ao fato da RINC estar ainda na sua infância, quanto ao tempo disponível para a 

realização desta pesquisa. Como já mencionado, houve dificuldades para realizar a maioria das 
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entrevistas programadas com informantes-chave bastante relevantes. E, no que se refere à revisão 

da literatura, a produção de conhecimentos relacionados à RINC ainda é incipiente e os documentos 

sobre sua criação e desenvolvimento também são escassos. Essa constatação exigiu um esforço 

importante de análise baseada em análise documental com evidências pouco sólidas e que não 

permitem conclusões, mas sim apenas um delineamento muito preliminar de possíveis tendências. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

Este estudo apresenta a descrição e análise da criação e desenvolvimento da Rede de 

Institutos Nacionais de Câncer−RINC, desde sua antecessora, a Aliança para a América Latina e 

Caribe, até a sua institucionalização na UNASUL-Saúde. Além disso, discute o papel e relevância 

do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva−INCA nesse processo, uma vez que a 

RINC se insere nas suas ações internacionais e seus desenvolvimento e sustentabilidade depende, 

particularmente, desse apoio institucional.  

A revisão bibliográfica incluiu a descrição de uma contextualização sobre a situação das 

doenças crônicas não transmissíveis no mundo, na América Latina e Caribe e no Brasil, com ênfase 

no câncer. Para o Panorama Teórico Conceitual optou-se pela aproximação entre os conceitos de 

redes, comunidades de prática e cooperação internacional. Partiu-se da premissa de que a 

cooperação consiste em uma alternativa para a resolução de problemas que transcendem fronteiras, 

como por exemplo, aqueles relacionados à saúde, e de que a construção de capacidades, por meio 

de redes, é uma forma de cooperação, produção e compartilhamento de conhecimentos sobre 

determinado tema. 

Pode-se afirmar que RINC surgiu com uma forma de institucionalização da cooperação para 

o controle do câncer na América Latina e Caribe, na perspectiva de proporcionar uma melhor 

interação entre os países para trocar experiências relacionadas à prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer e apoiar a formulação de políticas públicas voltadas para esse objetivo e 

adequadas à realidade dos países. Sua inclusão na UNASUL-Saúde parece ter sido viabilizada para 

facilitar a sua institucionalização. Dessa forma, sua vinculação à UNASUL auxiliou na ampliação 

das parcerias e na divulgação da rede no âmbito da América Latina e Caribe. 

A RINC é uma das seis redes estruturantes do Conselho Sul-americano de Saúde da 

UNASUL e seu coordenador, que atualmente é o Diretor Geral do INCA, compõem o comitê 

consultivo do ISAGS e é responsável por auxiliar, juntamente com as demais Redes e Grupos 

Operativos, no desenvolvimento das ações do ISAGS, por meio de intercâmbio de conhecimentos e 

experiências. 

No que se refere ao INCA, por ser referência no Brasil e por sua tradição, a Instituição foi 

um grande fomentador da RINC, que se constituiu como um dos principais projetos de cooperação 

internacional do Instituto e se relaciona com pelo menos cinco deles, do total de dezoito em 

execução. O Ministério da Saúde do Brasil é o principal responsável pelo financiamento das ações 

internacionais do INCA, o que acontece por intermédio da execução do TC 54 com a Representação 

da OPAS no Brasil. A assinatura do TC 54 na conjuntura do Governo Lula, alavancou as ações de 
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cooperação do INCA e acompanhou a tendência de projeção internacional do Brasil no campo da 

saúde, especificamente na área de oncologia e política de resposta ao câncer. Esse Termo de 

Cooperação é hoje a única fonte de sustentação financeira da RINC. Essa situação, aliada à falta de 

previsão de fomento financeiro por parte dos países que compõem a rede, tem dificultado a 

construção de consensos e são desafios que devem ser superados para manutenção e 

sustentabilidade da RINC nos próximos anos.  

O estudo também evidenciou a ausência de articulação entre os planos de ação das redes que 

compõem o CSS e o Plano Quinquenal da UNASUL, o que se constitui num fator complicador 

adicional para a constituição dos grupos de trabalho, que acabam tendo que contar com os mesmos 

profissionais em quase todas as redes. 

Reitera-se porém, que esta pesquisa resultou num estudo de caso exploratório muito inicial e 

preliminar acerca da criação e desenvolvimento da RINC, que fornece alguns elementos para a sua 

divulgação e para pensar seu desenvolvimento futuro. 

Quanto à dimensão social, estima-se que este estudo conseguiu estruturar um olhar 

diferenciado de como se constituiu a RINC e a importância de seus projetos para a prevenção e 

controle do câncer na região sul-americana, assim como levantar algumas questões sobre sua 

continuidade. Além disso, também ficou clara a importância do INCA/Ministério da Saúde em todo 

esse processo. Na dimensão institucional, o estudo proporcionou um panorama, ainda muito 

preliminar, sobre a cooperação internacional Sul-Sul em saúde do Brasil, com foco na prevenção e 

controle do câncer, especificamente no que concerne à atuação do INCA. 

Na perspectiva acadêmica, espera-se que este estudo represente uma pequena contribuição 

para a melhor compreensão sobre as DCNTs, entre elas o câncer, e a cooperação em saúde como 

um arranjo baseado em redes, comunidades de prática e comunidades epistêmicas.  

Sendo este um sub-projeto vinculado ao projeto-mãe “Relações Internacionais e Saúde: 

Política Externa e Cooperação Internacional em Saúde − A experiência da Fiocruz”, entende-se que 

esta pesquisa agrega conhecimentos ao objeto central do projeto diretor: confirma a pertinência da 

investigação e da discussão do tema sob o ponto de vista da cooperação internacional em saúde, 

assim como dos vínculos entre relações internacionais e saúde. 

Em termos de uma agenda futura de pesquisa relacionada à temática e à natureza do objeto 

trabalhado nesta pesquisa, poderiam ser melhor explorados, tais como o aprofundamento do estudo 

sobre a cooperação internacional no INCA e sobre o desenvolvimento da própria RINC, 

especificamente no que se refere às suas comunidades de práticas, ou seja, seus grupos operativos, e 

possíveis propostas inovadoras para a sua manutenção, especificamente no que se refere à sua 
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consolidação, e efetividade nos países membros, e ao seu financiamento; a análise do impacto 

(positivo ou negativo) da entrada do câncer no rol das doenças crônicas não transmissíveis; e o 

aprofundamento do estudo sobre o ISAGS, seu papel e sua contribuição para a criação e 

consolidação da RINC e de outras redes estruturantes. 

Por fim, o desenvolvimento desta pesquisa foi uma dupla fonte de aprendizagem para mim: 

primeiro do ponto de vista institucional e profissional, pois estudar o histórico da instituição na qual 

estou inserida como servidora há pouco tempo me permitiu melhor conhece-la e refletir sobre suas 

potencialidades. Da mesma forma, por não ter uma formação na área de saúde, me proporcionou 

uma capacitação que vai ajudar muito na minha atuação no Instituto daqui para frente. E, 

pessoalmente, como tenho uma vivência de familiares que tiveram câncer e morreram por causa 

dessa enfermidade, a pesquisa me ajudou a entender melhor as ações de prevenção, vigilância e 

comunicação para o controle do câncer. Além disso, esse estudo se constituiu numa fonte de 

reflexão que me fez rever a posição de pensar essa doença como um “tabu” e um “diagnóstico de 

morte anunciada”. 

Espera-se ter contribuído para o registro e consolidação da memória sobre a cooperação 

internacional brasileira em saúde, especificamente na área de câncer, com ênfase na participação do 

INCA nesse processo, assim como para o fortalecimento da RINC e de todos os atores envolvidos 

nesse processo, encorajando-os a seguir adiante, dada a relevância do tema.  
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ANEXO I 

QUADRO 1 – DOCUMENTOS LEVANTADOS E ANALISADOS 

N0 

NOME/TIPO DO 

DOCUMENTO DATA E LOCAL PRINCIPAL CONTEÚDO 

ATAS DE REUNIÕES 

1 

 

Ata da Reunião do Comitê 

Coordenador do Conselho de 

Saúde Sul-americano 

Rio de Janeiro, 2 a 4 

de março de 2010 

Documento no qual é mencionado pela primeira vez a necessidade 

de criação da RINC e no qual é realizada uma avaliação do 

desenvolvimento da UNASUL- Saúde 

2 

 

 

Ata da reunião ordinária do 

colegiado de gestão 

 

Rio de Janeiro, 11 e 

12 de março de 2010 

 

Início da criação do regulamento da RINC 

 

3 

 

 

Ata da segunda reunião ordinária 

de ministras e ministro do 

conselho de saúde sul-americano. 

  

Equador, 29 e 30 de 

abril de 2010 

 

Aprovação da criação da RINC 

 

4 

 

 

Ata da 1ª Reunião do Grupo de 

Registros de Câncer 

 

Rio de Janeiro, 6 e 7 

de agosto de 2013 

 

Fortalecer a constituição do grupo e estabelecer agenda de projetos 

prioritários além de criar espaço para a cooperação com o IARC e 

fortalecer uma plataforma de intercâmbio Sul-Sul 

5 

 

 

Ata da quarta reunião do grupo 

de desenvolvimento e gestão de 

recursos humanos em saúde do 

conselho sul-americano da 

UNASUL 

Brasil, 21 de 

novembro de 2011 

 

 

Mapeamento das ações e interesses comuns das Redes e Grupos 

operativos que constituem a UNASUL com o objetivo de criar um 

portal com informações. 

 

6 

 

 

Ata da V Reunião do Colegiado 

de Gestão da Rede de Institutos e 

Instituições Nacionais de Câncer 

do Conselho de Saúde Sul-

americano da UNASUL 

Peru, 07 de novembro 

de 2013 

 

 

Apresentou informes sobre os grupos operativos e a realização do 5 

ICCC no Peru. Apresentada proposta de criação de grupo operativo 

de gestão do conhecimento e realizado lançamento da BVS Câncer. 

 

7 

 

 

Atas de Fórum de participantes 

assessoria internacional 

 

Rio de Janeiro, 

realizadas 

quinzenalmente ao 

longo do ano de 2013. 

 

Monitoramento dos projetos internacionais do INCA 

 

 

8 

 

 

Ata da Reunião do Grupo 

Operativo de Controle do Câncer 

de Colo do Útero da RINC do 

Conselho Sul-americano da 

UNASUL  

Lima, Peru, 06 de 

novembro de 2013. 

 

 

Apresentação dos resultados do grupo de trabalho para o controle 

do câncer cervical. 

 

 

9 

 

 

 

 

Ata IV Reunião Conselho 

Consultivo ISAGS 

 

 

 

Rio de Janeiro, 23 e 

24 de julho de 2014 

 

 

 

Reuniu representantes dos Grupos Técnicos, das Redes 

Estruturantes do Conselho de Saúde Sul-americano e da direção 

executiva do ISAGS, que conformam o Conselho Consultivo. 

Realizado balanço das atividades do Instituto, de seu Plano Trienal 

(2012-2015) e discutidas propostas para o Plano Operativo Anual 

2015. Debatido o orçamento e apresentadas ferramentas de 

comunicação do órgão.  
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10 

 

Ata da Reunião Anual Ordinária 

do Colegiado de Gestão da RINC 

 

Bogotá, Colômbia 26 

de setembro de 2014 

 

Apresentação da evolução dos grupos operativos e do desempenho 

da RINC no período de 2012 a 2014. 

 

LEGISLAÇÃO / DECLARAÇÕIES / RESOLUÇÕES 

11 

 

 

Legislação do Conselho de Saúde 

Sul-americano 

 

Legislação, Rio de 

Janeiro, 28 de 

novembro de 2008 

 

Descrição das competências e objetivos gerais e específicos do 

conselho 

 

12 

 

 

Decreto 8065 - Estrutura 

Regimental do Ministério da 

Saúde 

 

Brasil, 2013 

 

 

Aprova a estrutura regimental do Ministério da Saúde 

 

 

13 

 

Regimento Interno do ISAGS 

 

Rio de Janeiro, 2010 

 

Apresenta as competências do ISAGS e sua estrutura. 

 

14 

 

Declaração de Bueno Aires 

 

Buenos Aires, 10 de 

setembro de 2010 

 

Formalização da intenção de criação da RINC e seus objetivos 

 

15 

 

 

Declaração do Conselho de 

Saúde Sul-americano da 

UNASUL  

 

Rio de Janeiro, 20 de 

março de 2014 

 

 

Autorizada a nomeação da primeira dama do Peru como líder e 

mobilizadora social na prevenção e controle do câncer  

 

16 

 

 

Decisão n 6/2012 

 

 

Peru, 30 de novembro 

de 2012 

 

 

O conselho de chefes e chefas de estado e de governo da UNASUL 

que aprova os encaminhamentos políticos da UNASUL para 

relações com terceiros. 

 

17 

 

Resolução GTRRHH/UNASUR 

5/2009 

  

Rio de Janeiro, 25 de 

setembro de 2009 

 

Aprova a criação do ISAGS. 

 

 

OUTROS DOCUMENTOS 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Quinquenal 2010 - 2015 

Unasul 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi elaborado pelos seguintes Grupos Técnicos ─ de Escudo 

Epidemiológico, Sistemas Universais de Saúde, Aceso Universal a 

Medicamentos, Promoção da Saúde e Determinantes e 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos ─ e consolidado 

pela Secretaria da Presidência Pro-Tempore do Equador. Apresenta 

a UNASUL-Saúde e define 5 linhas de ação: 1) Rede Sul-

americana de vigilância e resposta em saúde, 2) Desenvolvimento 

de Sistemas de Saúde Universais, 3) Acesso Universal a 

Medicamentos, 4) Promoção a Saúde e ação sobre seus 

determinantes sociais e 5) Desenvolvimento e Gestão de Recursos 

Humanos em Saúde, bem como metas e produtos prioritários. 

 

19 

 

Proposta de criação da RINC na 

UNASUL 

 

Buenos Aires, 

setembro de 2010 

 

Esboço de plano de ação para a criação da RINC 

 

20 Regimento Interno da RINC Rio de Janeiro,2013 

Ainda não foi aprovado pelo Conselho, mas define competências, 

estrutura da Rede e solicitação de alteração de seu nome 

21 Plano Trienal 2012-2015 Rio de Janeiro, 2012 Plano de trabalho do ISAGS 
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22 

Plano Operativo Anual ISAGS 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, agosto 

2014 

 

 

 

O Plano Operativo Anual do ISAGS 2014 (POA 2014) conta com 

atividades, produtos e metas planejadas, bem como o orçamento 

detalhado para o ano 2014, segundo os seguintes eixos estratégicos: 

Gestão da Informação e do Conhecimento; Determinantes sociais 

da Saúde, Sistemas Universais de Saúde, e Economia Política da 

Saúde.  

 

23 

Comunicação Social da Fiocruz 

(noticia site CCS/Fiocruz) 

 

Rio de Janeiro, 2011 

 

Rio recebe Rede de Institutos Nacionais Contra o Câncer da 

América do Sul. 

 

24 Informe UNASUL Saúde Rio de Janeiro, 2011 Informe sobre Secretaria Pro tempore 

25 

Informe ISAGS 

 

 

 

Rio de Janeiro, abril 

de 2014 

 

 

Declaração de Lima recomenda a articulação entre Fóruns 

internacionais e entrevistar do Diretor do INCA sobre o 

regulamento da RINC, que tem expectativas de ser aprovado em 

setembro/2014, além dos avanços da Rede. 

 

26 

Apresentação do Diretor Geral do 

INCA na II Reunião Ordinária de 

Ministros e Ministras do 

Conselho Sul-americano de 

Saúde da UNASUL. 

 

Equador 29 e 30 de 

abril de 2010 

 

 

 

Apresentação de panorama sobre o câncer no Brasil 

 

 

 

27 

 Plataforma de Intercâmbio de 

Experiências e Assistência 

Técnica para Prevenção e 

Controle do Câncer do Colo do 

útero na América Latina 

Rio de Janeiro, julho, 

2010 

 

 

Apresentação das experiências relacionadas ao controle do câncer 

de útero 

 

28 

Guia de trabalho da reunião da 

presidência pro tempore do 

Conselho Sul-americano de saúde 

 

Rio de janeiro, 27 de 

março de 2013 

 

 

Mapeamento das ações e projetos desenvolvidos pela RINC 

 

 

29 

Informe sobre a Situação do 

Controle do Câncer de Colo do 

Útero em 8 países da América 

Latina 

 

Rio de Janeiro, 

fevereiro 2013 

 

 

Diagnóstico geral sobre a situação do câncer do colo de útero  

 

 

 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL – INCA E RINC 

30 

 

 

Cooperação Internacional do 

INCA - documento técnico com a 

apresentação de seus projetos 

 

Rio de Janeiro, 

dezembro de 2012 

 

Realiza mapeamento dos projetos de cooperação internacional do 

INCA 

 

31 

 

 

Termo de Cooperação n 54- Rede 

Câncer Mais Impacto 

 

Brasília, 06 de junho 

de 2008 

 

Ampliação do conhecimento em câncer para implementação de 

prevenção e maior efetividade das ações de controle do câncer no 

âmbito do SUS e da América do Sul. 

 

32 

 

 

Primeiro Termo de Ajusto ao TC 

de cooperação n 54 - Rede 

Câncer Mais Impacto 

 

Brasília, 30 de 

dezembro de 2008 

 

Aditivo de recursos, ampliação do prazo de execução do TC até 

2012 e inserção de resultados sobre fortalecimento da CI p/ o 

controle do câncer, foco na construção da Aliança para América 

Latina e Caribe e ações de combate ao uso do tabaco. 
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33 

 

 

 

Segundo Termo de Ajusto ao TC 

de cooperação n 54 - Rede 

Câncer Mais Impacto 

 

 

Brasília, 10 de 

outubro de 2010 

 

 

 

Aditivo de recursos, ampliação do prazo do TC até 2012 e inserção 

de resultado relacionado ao fortalecimento da cooperação 

internacional na área de controle do câncer, com foco na Aliança 

para América Latina e Caribe prevenção, vigilância, pesquisa 

clínica, ensino em câncer e ações de combate ao uso do tabaco. 

 

34 

 

 

 

 

Terceiro Termo de Ajusto ao TC 

de cooperação n 54 - Rede 

Câncer Mais Impacto 

 

 

Brasília, 30 de 

dezembro de 2012 

 

 

Aditivo de recursos, ampliação do prazo do TC até 2014 e inserção 

de resultado relacionado ao fortalecimento da cooperação 

internacional nas áreas de controle do câncer, com foco na Rede de 

Institutos Nacionais de câncer, ações prevenção, vigilância, 

pesquisa clínica, ensino em câncer e ações de combate ao uso do 

tabaco. 

 

35 

 

 

 

 

Terceiro Termo de Ajusto ao TC 

de cooperação n 54 - Rede 

Câncer Mais Impacto 

 

 

Ainda não foi 

assinado 

 

 

 

Aditivo de valor e ampliação do tempo de execução do TC até 

2018 e inserção de resultado relacionado ao fortalecimento da 

cooperação internacional nas áreas de controle do câncer, com foco 

na Rede de Institutos Nacionais de câncer, ações prevenção, 

vigilância, pesquisa clínica, ensino em câncer e ações de combate 

ao uso do tabaco. 
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ANEXO II – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA OS INFORMANTES-CHAVE  

MEMBROS DA REDE DE INSTITUTOS NACIONAIS DE CANCER -RINC E 

GRUPOS TÉCNICOS DA RINC E ESPECIALISTA 

 

NOME DO ENTREVISTADO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

PROFISSÃO: 

INSTITUIÇÃO (OU LOCAL DE TRABALHO): 

CARGO/FUNÇÃO:  

DATA DA ENTREVISTA: 

 

1. O/A Sr./Sra. conhece a estrutura da Rede de Institutos Nacionais de Câncer - RINC?  

a) Em sua opinião, qual o impacto que o trabalho quea RINC teve nos países que a compõem e 

no Brasil, em particular? 

b) Em sua opinião quais foram os antecedentes da criação da RINC? 

 Em sua opinião qual a relevância da entrada da RINC na UNASUL e no ISAGS? 

c) Em sua opinião, qual a relevância do Instituto Nacional de Câncer no processo de criação da 

RINC? 

2. O/A Sr./Sra. participou dos trabalhos da RINC? Em sua opinião, qual foi a sua contribuição 

específica (segundo sua ocupação profissional ou especialidade) para os trabalhos da RINC? 

3. Como o/a sr./sra. recebeu o convite para participar da RINC? 

4. De quantas reuniões da RINC o/a sr./sra. participou?  

5. Em sua opinião, como foram definidas as normas que orientaram os trabalhos da RINC? Alguma 

proposta de metodologia de trabalho para a RINC foi discutida com os membros ou Grupos de 

Trabalho (GTs) da Comissão? 

a) Qual foi a metodologia de trabalho adotada na RINC? 

6. Foram produzidos documentos específicos para a RINC? Quem foram os autores desses 

documentos − membros da própria RINC ou consultores externos?  

a) Sobre o que versavam esses documentos?  

7. Quais são os grupos operativos que integraram a RINC? 

8. Em sua opinião, quais foram os principais temas e discussões que se destacaram nas reuniões da 

RINC?  

9. Em sua opinião, qual foi o impacto da entrada do câncer no roll das doenças crónicas não 

transmissíveis? 

10. Em sua opinião, quais são os principais atores institucionais ou não, envolvidos no processo 

de criação da RINC? 

11. Em sua opinião quais são os principais desafios da RINC? 
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NOME DO PESQUISADOR/ENTREVISTADOR: Soraya Zacarias Drumond de Andrade 

DATA DA ENTREVISTA: 

ASSINATURA DO PESQUISADOR: 
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ANEXO III –  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor (a), 

O(A) Sr.(a) está convidado(a) para participar da pesquisa “Política Externa e Cooperação 

Internacional em Saúde: a experiência da Fiocruz” e foi selecionado(a) por ser um(a) agente 

relevante na área de saúde global e cooperação internacional em saúde no Brasil ou na 

implementação de projetos de cooperação internacional da Fiocruz, especificamente no que se 

refere à Análise Histórica do Processo de Criação da Rede de Institutos Nacionais de Câncer 

da Unasul . 

Esta pesquisa tem como objetivo produzir conhecimentos que contribuam para a 

compreensão da articulação entre relações internacionais e saúde com vistas a subsidiar a 

participação do Brasil na cooperação internacional e na formulação e implementação de políticas 

voltadas para a saúde global. 

Sua participação consistirá em conceder uma entrevista de aproximadamente 30 minutos, 

organizada a partir de um roteiro prévio e que será gravada em áudio pelo entrevistador mediante a 

sua explícita autorização por escrito. As informações obtidas para esta pesquisa serão tratadas como 

confidenciais e serão divulgadas de forma agregada, em relatórios e publicações da pesquisa, 

impossibilitando, em princípio, a identificação dos entrevistados a partir de informações 

específicas. Entretanto, seu nome será listado como informante-chave entrevistado e há o risco de 

que suas opiniões sejam identificadas nos textos da pesquisa, seja pequeno número de 

entrevistados(as), seja pelo cargo que ocupa.  

Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento o(a) Sr.(a) pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Além disso, o(a) Sr.(a) pode se recusar a responder 

qualquer pergunta do roteiro da entrevista. A participação na pesquisa não trará nenhum 

benefício individual e a recusa em participar também não trará qualquer prejuízo na sua 

relação com a instituição que promove a pesquisa ou os pesquisadores. No entanto, é de 

fundamental importância a sua participação, pois as informações fornecidas servirão para 

melhor entender o processo de desenvolvimento da saúde global e da cooperação 

internacional em saúde brasileira. 

Em caso de dúvida pedimos que a esclareça diretamente com coordenadora do projeto 

e responsável pela pesquisa, Dra. Celia Almeida, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
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Arouca (ENSP), da FIOCRUZ, nos telefones (0XX) 2598–2383 ou (0XX) 99943–5458, ou pelo e-

mail <calmeida@ensp.fiocruz.br> ou <celia.aalmeida09@gmail.com>.  

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da ENSP/Fiocruz. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê 

tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite 

os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Os contatos são: tel e fax - (0XX) 21- 

25982863; email <cep@ensp.fiocruz.br>; http://www.ensp.fiocruz.br/etica>. Endereço: 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/ FIOCRUZ, Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – 

Térreo − Manguinhos − Rio de Janeiro – RJ − CEP: 21041-210 

Uma via desta declaração deve ficar com o(a) Sr.(a) e a outra (devidamente 

assinada) ficará com a coordenação da pesquisa na ENSP/FIOCRUZ.  

O banco de dados gerado por esta pesquisa será utilizado por vários alunos na redação 

de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado. 

“Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar, autorizando, inclusive, a gravação durante o processo da 

entrevista, caracterizando assim, que fui suficientemente esclarecido(a) e, portanto, dou meu 

consentimento de forma livre”. 

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

 Assinatura do Entrevistado      Data 

Nome do Pesquisador(a): _______________________________________ 

       Assinatura do Pesquisador(a)     DatA 

 

OBS: TODAS PAGINAS DEVERÃO SER RUBRICADAS PELO(A) PESQUISADOR(A) E PELO(A) 
ENTREVISTADOR(A) 

mailto:calmeida@ensp.fiocruz.br
mailto:celia.aalmeida09@gmail.com
mailto:cep@ensp.fiocruz.br
http://www.ensp.fiocruz.br/etica


ANEXO IV 

Quadro 6: Mapeamento Preliminar das Ações Internacionais do INCA 2002-2013 

PROJETO DE 

COOPERAÇÃO 

INICIATIVAS REALIZADAS 

TIPO / DATA / 

PRINCIPAIS OBJETIVOS 

PARCEIROS SITUAÇÃO ATUAL 

PRINCIPAIS RESULTADOS  

1) Cooperação Bilateral com a 

Áustria. 

Desdobramento Multilateral 

 

 

Parceria técnico-científica com a AIEA da Áustria para 

fortalecimento do INCA, na área de implementação de novas 

técnicas de controle de qualidade em Radioterapia. Posteriormente 

se desdobrou em uma Iniciativa de Cooperação Multilateral. 

Iniciada em julho de 2002, na área de qualidade em Radioterapia 

e em execução. 

O projeto é parte de uma iniciativa mais ampla da AIEIA com 

diferentes países em desenvolvimento. 

A iniciativa contempla 5 projetos.  

Os países envolvidos são: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Paraguai, Venezuela e Peru (América do Sul); Cuba e República 

Dominicana (Caribe) Costa Rica; México e Espanha.   

Objetivo principal: reduzir a taxas de mortalidade por câncer nos 

países em desenvolvimento, com ênfase na segurança nuclear em 

nível planetário, uso pacífico de radiações para o tratamento do 

câncer –PACT. 

Financiamento: AIEA, Ministério da Saúde, Fundação Ary 

Frauzino. 

Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA),  

 

RINC a partir de 2012. 

Técnicos dos diferentes países foram 

capacitados por intermédio deste Projeto.  

O INCA depois de capacitado passou a ser 

instituição multiplicadora no âmbito da RINC.  

Participaram desse projeto 33 serviços de alta 

complexidade em radioterapia no Brasil, em 

12 estados.  

Estabelecimento de parceria com a RINC para 

que o INCA seja multiplicador e fomentador 

de intercâmbio de conhecimentos.  

2) TC 54 (Rede Câncer) ─
Implementação da Convenção-

Quadro para o Controle do 

Tabaco na América Latina 

 

Apoio técnico do INCA à Secretaria Executiva da Comissão 

Nacional para Implementação da Convenção Quadro para Controle 

do Trabaco (SE-CONICQ) no Brasil. 

Iniciada em dezembro de 2008, na área de controle do tabaco. 

Encontra-se  em execução.  

Objetivo principal: apoiar ações desenvolvidas de promoção e 

controle do câncer no Brasil e em outros países da América Latina. 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54. 

 

OPAS/OMS  

Mercosul  

International Union Against 

Tuberculosis and Lung 

Disease (UNION-CANADÁ) 

 

A nomeação da pesquisadora Vera da Costa e 

Silva, em 20 de junho de 2014 para assumir o 

cargo de chefe do Secretariado da Convenção- 

Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), 

da Organização Mundial de Saúde, pode ser 

considerado um desdobramento positivo do 

desenvolvimento do Brasil em suas ações e 

projetos de combate ao uso do tabaco. 

Alinhamento da posição do Brasil nas 

Conferencias das Partes nos últimos cinco 

anos (COP). Alinhamento da posição do 
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Brasil na Comissão Intergovernamental de 

Controle do Tabaco do Mercosul. 

Produção de materiais educativos e técnicos e 

de campanha para o combate ao uso do tabaco 

em parceria com a UNION-CANADÁ). 

3) TC 54 (Rede Câncer) ─ 

Cooperação Bilateral com o 

Canadá 

Intercâmbio de experiências entre o INCA e instituições de 

controle do câncer do Ministério da Saúde do Canadá (PHAC - 

Public Health Agency of Canada e CPAC - Canadian Partnership 

Against Cancer).  

Iniciado em 2009 (MoU Ministério da Saúde do Brasil e a PHAC), 

nas áreas de controle do câncer do colo do útero e de mama , 

encontra-se paralisada. 

Objetivo principal: aumentar o acesso ao diagnóstico precoce do 

câncer de colo do útero e de mama nos dois países.  

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54. 

 

PHAC - Public Health Agency 

of Canada 

CPAC - Canadian 

Partnership Against Cancer) 

 

Este projeto encontra-se paralisado, por 

mudanças na governança do mesmo na 

PHAC.  

Não foram encontrados relatos ou informes do 

INCA atribuindo o aumento do acesso ao 

diagnóstico como consequência da execução 

desta cooperação bilateral.  

4) TC 54 (Rede Câncer) – 

Cooperação Bilateral com os 

Estados Unidos 

Desdobramento Multilateral 

Parceria técnico-científica desenvolvida entre o INCA e o 

National Cancer Institute (NCI) dos EUA. Posteriormente se 

desdobrou em uma Iniciativa de Cooperação Multilateral. 

Iniciada em setembro de 2009, nas áreas de pesquisa clínica e 

científica em câncer de mama e biobancos.  Encontra-se em 

execução. 

Os países envolvidos são: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, e 

Peru (América do Sul); México.   

Objetivo principal: desenvolver programas de pesquisa clínica e 

científica a partir da capacitação de pesquisadores e técnicos na 

área de câncer de mama e biobancos. 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 e Fundação 

do Câncer- NCI. 

NCI – National Cancer 

Institute; 

Rede USLACRN – United 

States and Latin America 

Cancer Research Network; 

Universidades de Sonora e 

Guadalajara (México); 

PRONACCAN - Ministério da 

Saúde do Uruguai; 

Ministério da Saúde do Chile; 

Instituto Leloier- Argentina 

INEN – Instituto de 

Enfermidades Neoplásicas do 

Peru; 

Instituto Nacional de 

Cancerologia da Colômbia; 

Departamento de Salud de 

Puerto (Argentina); 

Outras instituições brasileiras: 

Técnicos dos diferentes países foram 

capacitados por intermédio deste Projeto; 

Inserção de 203 pacientes no projeto em 

Câncer de Mama ligado à Rede USLACRN – 

United States and Latin America Cancer 

Research Network em 2013. 
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Hospitais Barretos, A. C. 

Camargo e Instituto do Câncer 

do estado de São Paulo. 

5) TC 54 (Rede Câncer) – 

Cooperação Bilateral com a 

França. 

Desdobramento Multilateral 

Cooperação Sul-Sul 

Parceria técnico-científica com a Agência Internacional para 

Pesquisa em Câncer (IARC) da França. Desenvolvimento de 

pesquisa para estimar carga de doença (câncer), e definição de 

protocolos e diretrizes de implementação.   

Primeira fase da cooperação de 2002 a 2008. Reiniciada em 2011, 

na área de pesquisa mortalidade e incidência em câncer. 

Encontra-se e em execução. 

Os países envolvidos são: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Chile, Cuba, Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, 

Nicarágua, Uruguai, Venezuela. 

Objetivo principal: Reduzir a mortalidade e a incidência de câncer 

no Brasil 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 e IARC 

 

RINC. Desenvolvimento do Projeto Multicêntrico 

Internacional em Epidemiologia Molecular 

para câncer de cabeça e pescoço; 

Participação do INCA nos conselhos 

científicos e de governança à partir da 

oficialização do Brasil como país membro da 

IARC; 

Auxilio técnico do IARC nos grupos 

operativos de câncer do colo do útero e câncer 

de mama da RINC, para o desenvolvimento de 

seus projetos. 

 

6) Cooperação Bilateral com 

Moçambique 

Cooperação Sul-Sul 

Parceria técnico-científica com o Ministério da Saúde de 

Moçambique e INFEP 

Iniciada em setembro de 2011, na área de capacitação na área de 

oncologia. Encontra-se em execução. 

Objetivo principal: Promover intercâmbio de experiência nas 

áreas de registro de câncer de base populacional, rastreamento do 

câncer de mama e de colo do útero e controle do tabagismo como 

foco na formação e capacitação em oncologia 

Financiamento: Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) 

 

Ministério da Saúde de 

Moçambique e Instituto 

Nacional do Emprego e 

Formação Profissional de 

Moçambique INFEP  

 

 

O INCA capacitou seis técnicos de 

Moçambique em Radioterapia, Física Médica 

com ênfase em radioterapia e realizou 

atualização em mamografia e aperfeiçoamento 

em citologia. 

 

7) Cooperação Bilateral com 

Angola 

Cooperação Sul-Sul 

Parceria técnico-científica com Ministério da Saúde  de Angola 

Iniciada em 2011,  na área de prevenção e controle do câncer e  

em execução. 

 Objetivo principal: Promover intercâmbio de experiências na 

formulação de políticas públicas para prevenção e controle de 

câncer. 

Financiamento: Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) 

 

Ministério da Saúde de 

Angola. 

 

Realização de capacitação ministrada por 

técnicos do INCA para profissionais de saúde 

de angola com foco em registros de câncer. 
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8) TC 54 (Rede Câncer) –

Cooperação Bilateral com 

Portugal 

Desdobramento Multilateral 

Cooperação Sul-Sul 

Parceria técnico-científica com Instituto de Patologia e 

Imunologia Molecular da Universidade de Porto (IPATIMUP) 

Programas de Intercâmbio, capacitações e uso de capacidade 

instalada em ambas instituições envolvidas para pesquisa em 

patologia molecular, medicina molecular e da genética 

populacional. 

Iniciada em outubro de 2011, na área de capacitação em pesquisa 

clínica. Encontra-se em execução. 

Os países envolvidos são: França, Estados Unidos, Londres, 

Portugal   

Objetivo principal: Desenvolver programas de intercâmbio que 

compreendam a participação de pesquisadores e docentes das 

instituições em projetos de investigação conjuntos de oncologia, 

patologia molecular, medicina molecular e da genética 

populacional.  

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 

 

International Agency for 

Cancer Research Lyon – 

França 

NCI – National Cancer 

Institute; 

Universidade de Oxford. 

Universidade de Porto  

Dois residentes em patologia do INCA 

capacitados por intermédio deste Projeto e 

ficaram responsáveis por replicar o 

conhecimento aprendido; 

Estabelecimento de parceria entre INCA- 

Brasil e PATIMUP  para desenvolvimento de 

projeto com pesquisadores nas áreas de 

biologia estrutural e patologia para canceres 

de colon e paragangliomas. 

9) TC 54 (Rede Câncer) - 

Cooperação Bilateralcom Cuba 

Cooperação Sul-Sul 

 

Parceria técnico-científicaem vigilância e prevenção com 

Ministerio de Salud Pública de Cuba  

Iniciada em janeiro de 2012, na área de  vigilância e prevenção em 

câncer. Encontram-se  em execução. 

Objetivo principal: Desenvolver inovações no atual modelo de 

cuidado e controle do câncer à partir da atenção básica, no 

município de Vitória da Conquista- Bahia 

Financiamento: Governo Federal – FINEP – MS/ SCTIE  e 

Ministério da Saúde através do TC 54 

 

Ministerio de Salud Pública de 

Cuba  

Secretaria  Município de 

Saúde de Vitória da 

Conquista, Bahia – Brasil. 

Realização de diagnósticos situacionais nas 

áreas de câncer do colo do útero e câncer de 

mama em Vitória da Conquista, seguido de 

elaboração de um plano de ação para 

fortalecimento da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Desenvolvimento de ensaio clínico para 

desenvolvimento fármacos e desenvolvimento 

de kits de diagnóstico. 

10) TC 54 (Rede Câncer) – 

Cooperação Bilateral com a 

Holanda 

Parceria técnico-científicacom  Cooperação com a Universidade 

Erasmus Rotterdam – Holanda. 

Iniciada em setembro de 2012, na área de  avaliação econômica 

de tecnologias . Encontra-se em execução. 

Objetivo principal:, Promover a cooperação mútua entre as 

instituições INCA e EUR no desenvolvimento de pesquisas na área 

de avaliação econômica de tecnologias em saúde, relacionadas ao 

controle do câncer e capacitação de recursos humanos no assunto. 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 

 

Universidade Erasmus 

Rotterdam - Holanda 
Realização de projeto em conjunto de 

pesquisa na área de custo efetividade focada 

em câncer de mama; 
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11) TC 54 (Rede Câncer) 

Cooperação Bilateral Peru – 

Brasil 

Cooperação Sul-Sul 

Parceria técnico-científica para o fortalecimento da atual política 

de resposta ao câncer do Ministério da Saúde do Peru (Plan 

Esperanza). 

MoU Ministério da Saúde do Brasil e do Peru assinado em junho de 

2013 , na área  de fortalecimento de políticas de controle do 

câncer. Encontra-se em execução. 

Objetivo principal: fortalecer o Plan Esperanza. 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 e a partir de 

2014 também pelo TC 58. Fortalecimento das ações da assessoria 

internacional em saúde. 

 

Ministério de Salud de la 

República del Peru. 

RINC 

Foi realizado o ICCC5 (Congresso 

Internacional de Controle do Câncer) no Perú, 

em novembro de 2013.  

Um programa de cooperação em diferentes 

áreas, quais sejam: política de comunicação 

em prevenção e controle do câncer, pesquisa 

prevenção e vigilância, transplante de medula 

óssea e a RINC. 

 

12) Cooperação com a União 

Internacional de Combate ao 

Câncer- UICC- Genebra  

Desdobramento multilateral 

Intercâmbio de experiências para o combate ao câncer. 

Foi realizada cooperação em 2009,  na área de combate ao 

câncer. Encontra-se em execução 

Objetivo principal: Desenvolvimento de ações de prevenção e 

controle do câncer  

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54 

RINC 
Diretor Geral do INCA membro eleito , duas 

vezes consecutivas, do quadro de diretores da 

UICC; 

Participação do diretor do INCA na Cúpula 

dos Líderes Mundiais no Controle do Câncer; 

A UICC auxilia a RINC na divulgação de seus 

projetos e ações. 

13) TC 54 (Rede Câncer)  -Rede 

de Institutos Nacionais de 

Câncer – RINC 

Cooperação Sul- Sul 

 

Intercâmbio de experiências Políticas e programas para prevenção 

e controle do câncer na região da UNASUL 

Iniciada em 2007 com a Aliança para a América Latina e Caribe 

que se torno a Rede de Institutos Nacionais de Câncer – RINC, na 

áreas de  prevenção e controle dos cânceres de colo do útero e 

de mama, implementação e desenvolvimento de bancos de 

tumores, registros de câncer e qualidade da radioterapia; 

Objetivo principal: Organização de uma comunidade regional 

de boas práticas para o controle do câncer. 

Financiamento: Ministério da Saúde através do TC 54, Fundação 

Ary Frauzino – FAF. 

Países da América Latina e 

Caribe. 
Formação de grupos de trabalho e 

desenvolvimento de projetos nas seguintes 

áreas: prevenção e controle dos cânceres de 

colo do útero e de mama, implementação e 

desenvolvimento de bancos de tumores, 

registros de câncer e qualidade da 

radioterapia; 

Instalação da Secretaria Executiva da RINC 

no INCA; 

Desenvolvimento de ferramentas de 

comunicação (boletins, site) para a RINC; 

Elaboração do Regimento Interno da RINC; 

Ações de advocacy através da nomeação de 

uma líder e mobilizadora social ( primeira 

dama do Peru) 

Fonte: Elaboração própria, a partir de documentos técnicos fornecidos pelos informantes chave e demais publicações oficiais disponíveis no site do INCA (INCA, 2013-2014). 


