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Resumo
A governança global é um conceito fulcral numa era de globalização económica e
política. A perceção de que existem problemas globais que só poderão ser solucionados
com uma resposta conjunta das nações nunca foi tão clara como agora, momento em
que o Mundo luta contra uma pandemia. Assim, é imprescindível estudar melhor a
aplicação dos princípios de governança global ao setor da saúde.
Esta comunicação pretende refletir sobre a posição da República Popular da China em
matéria de saúde pública e na sua estratégia enquanto ator de relevância cada vez mais
crescente na arena política internacional. Para tal serão evidenciados os planos internos
do governo chinês em matéria de saúde, nomeadamente o plano “Healthy China 2030”;
bem como as ações a nível externo através especificamente da Nova Rota da Seda da
Saúde.
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Conceito de governança global em saúde
O conceito de governança global em saúde tem sido amplamente estudado nas duas
últimas décadas nas várias áreas do saber, desde as ciências naturais e exatas até às
ciências sociais. Da grande variedade de definições possíveis, iremos destacar apenas
duas nesta comunicação.
Segundo a Comissão para a Política de Desenvolvimento das Nações Unidas, "a
governança global engloba a totalidade das instituições, políticas, normas,
procedimentos e iniciativas através das quais os Estados e os seus cidadãos tentam
trazer mais previsibilidade, estabilidade e ordem às suas respostas aos desafios
transnacionais. Uma governança global efetiva só pode ser alcançada com uma
cooperação internacional efetiva".
Também de acordo com Gostin e Mok (2009) a governança global em saúde pode ser
entendida como “[…] a proteção e a promoção da saúde mundial através da ação
coletiva, utilizando mecanismos partilhados e envolvendo vários grupos públicos e
privados numa era de globalização”.
Existem, no entanto, algumas nuances quando nos referimos à governança global em
matéria de saúde, as quais se encontram bem patentes num trabalho de pesquisa da
autora Ilona Kickbusch, que nos remete para as diferenças entre governança global da
saúde, governança global para a saúde e governança da saúde global.
Assim, como é possível observar pelo gráfico abaixo, todos estes conceitos estão
interligados como se fossem parte da mesma engrenagem.

Figure 1 - Global health governance along three political spaces (Kickbusch, 2014)
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De acordo com a autora citada, temos que a governança global da saúde refere-se
principalmente às instituições e processos de governança com um mandato explícito em
matéria de saúde, tais como a Organização Mundial da Saúde. A governança global para
a saúde refere-se principalmente às instituições e processos de governança global que
não têm necessariamente mandatos de saúde explícitos, mas têm um impacto direto e
indireto na saúde, tais como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio ou
o Conselho de Direitos Humanos; e por fim, mas não menos importante, temos a
governança para a saúde global que se refere às instituições e mecanismos estabelecidos
a nível nacional e regional para contribuir para a governança da saúde global e para ela,
tais como estratégias nacionais ou estratégias regionais de saúde global.
A governança global em saúde engloba três principais domínios de atuação: (i) a saúde
pública; (ii) a pesquisa de políticas e (iii) a indústria da saúde. Podemos afirmar que no
que diz respeito à governança global em saúde, existe um certo consenso quanto à
necessidade de convergência em matéria de saúde pública e abordagem conjunta aos
problemas de saúde globais, muito certamente pelo facto de estarmos a falar de um
campo que lida com o valor da vida humana.
Gostin e Mok (2009) identificam seis desafios que se colocam às nações e que têm
dificultado a tarefa de se atingir um bom desempenho nas questões da governança
global em saúde: a falta de liderança global; a falta de empenho, de criatividade e de
recursos dos atores envolvidos; a falta de coordenação entre esses mesmos atores; a
negligência no fortalecimento dos sistemas de saúde nacionais; a questão do
financiamento e da gestão de prioridades; a necessidade de maior transparência e
monitorização dos processos conducentes às metas de saúde global.

Breve descrição do sistema de saúde chinês de 2002 até à atualidade
Nesse período, liderado pelo presidente Jiang Zemin, o sistema de saúde permaneceu,
grosso modo, como estava desde os anos 90. Esta década não foi marcada por grandes
mudanças nesse campo, portanto o acesso a cuidados de saúde na RPC era
extremamente deficiente devido aos custos dispendiosos de consultar um médico ou
comprar medicamentos, até os considerados mais básicos. A agitação social começou a
aparecer e a desafiar o lema superior do Partido Comunista Chinês de alcançar uma
"sociedade harmoniosa".
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Consequentemente, o governo começou a pensar em possíveis reformas na saúde, as
quais pudessem melhorar o acesso, a qualidade dos serviços e os custos com saúde.
Assim, em 1998 e em 2000, as reformas em saúde foram realizadas para restabelecer
alguns dos fundos e seguros de saúde existentes na época de Mao Ze Dong e, a fim de
alocar mais recursos em instalações de cuidados primários, hospitais públicos, e assim
por diante, com o propósito último de alcançar um acesso mais amplo da população aos
serviços de saúde e a preços mais acessíveis.
A grande reforma viria, no entanto, a ocorrer no final de 2003 com a reintrodução do
seguro de saúde para toda a população – naquela época, 75% da população não estava
coberta por nenhum seguro – e em 2009 com o sistema de saúde a ser colocado como
uma das principais prioridades da ação do governo (Yip & Hsiao, 2015).
Em 2013, quando Xi Jin Ping assumiu a liderança do governo da RPC, uma nova
reforma do sistema de saúde foi iniciada, com uma ligeira mudança nos valores sociais.
De fato, Xi decidiu aprofundar a reforma económica e confiar mais nas regras do
mercado. De acordo com Yip e Hsiao (2015), “esta abordagem pró-mercado também se
aplica ao último ciclo de reforma da saúde”. O objetivo agora é introduzir regras de
mercado como forma de promover o investimento privado, mas também motivar os
hospitais públicos a melhorarem o seu desempenho, pois passariam a enfrentar a
concorrência privada. Além disso, a RPC designou como principais indústrias de
crescimento os serviços de saúde e a biomedicina, beneficiando essas duas áreas de
incentivos fiscais.
Os efeitos dessa reforma recente ainda não são conclusivos, pois é necessário mais
tempo para se poder avaliar o impacto das medidas aplicadas. No entanto, pode-se
apontar desde já que o sistema de saúde nas últimas décadas, oscilou sempre entre duas
ideologias principais – a abordagem centrada no Estado e a abordagem de mercado – de
acordo com o conjunto predominante de valores sociais assumidos pelo líder do PCC.

Posição da República Popular da China em matéria de governança global em
saúde
No que se refere ao caso específico da República Popular da China, passou de um país
destinatário da assistência humanitária em termos de saúde para um país emissor da dita
assistência com um papel cada vez mais ativo em termos de governança global. Tal
4

afirmação pode ser feita com base em vários indicadores, tais como a adesão crescente a
organismos internacionais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, estando
presente em vários comités responsáveis pela formação da agenda política e pela
decisão, assim como a priorização de campanhas de inovação em medicamentos e
determinantes sociais de saúde (Tang et al., 2017). O desejo de assumir uma posição de
destaque na área da saúde está relacionado com o objetivo de desenvolvimento baseado
na investigação científica e tecnológica inserida no "Sonho Chinês" defendido pelo seu
Presidente Xi Jin Ping.
Três tópicos resumem o enfoque da República Popular da China no que respeita ao seu
compromisso com a governança global em saúde: (i) a segurança sanitária, (ii) a Nova
Rota da Seda da Saúde e (iii) o financiamento da saúde global, através da criação de
novos veículos de investimento. Com efeito, inserida na sua estratégia da “Faixa e
Rota”, a República Popular da China tem vindo a implementar algumas ações e
programas no setor da saúde, nomeadamente o plano "Healthy China 2030",
conduzindo ao que é atualmente reconhecido como a Rota da Seda da Saúde. Partindo
das reformas internas dos cuidados de saúde nas últimas três décadas – visando alcançar
uma cobertura universal da saúde e uma boa rede de serviços de cuidados primários – a
República Popular da China está a definir a sua estratégia para ser um ator relevante na
governança global da saúde.
No entanto, a República Popular da China ainda está a trilhar o seu percurso rumo à
assunção de uma posição de liderança na arena internacional em termos de governança
global em saúde deparando-se com desafios internos e externos que carecem de
resolução para que tal se concretize, como sejam:
- resolver problemas internos (envelhecimento da população, doenças provocadas pelos
problemas ambientais, rede de cuidados de saúde primários eficiente, entre outros);
- construir capacidade governativa;
- criar capacidade para aconselhamento técnico especializado;
- aprender a partir de intervenções de pequena escala;
- reforçar a cooperação com parceiros globais.
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Historicamente, a política chinesa tem feito uso de vários mecanismos para apoiar a
aprendizagem intra-sistémica, incluindo ciclos de reuniões governamentais para rever e
ajustar continuamente as políticas, visitas e inspeções no terreno, utilização de briefings
políticos e meios de comunicação social para divulgar práticas consideradas úteis e
encorajar

a

aprendizagem

mútua,

rotação

e

destacamento

de

funcionários

governamentais (Tang et al., 2017). Uma colaboração mais efetiva no desenvolvimento
global pressupõe um maior envolvimento da República Popular da China na criação de
novas instituições, numa maior alocação de fundos para apoiar estas instituições e numa
maior discussão e presença de temas de saúde em discursos oficiais, apesar de isto já
estar a acontecer desde a pandemia de Covid-19 e mesmo antes. De facto, relacionado
com este último ponto, observamos que muitos grupos de reflexão e agências
relacionadas com a investigação têm proliferado na China desde 2010, fruto de
discursos oficiais que colocam a saúde como uma área de grande proeminência para o
desenvolvimento harmonioso da sociedade chinesa. Contudo, existem ainda algumas
questões internas que a República Popular da China precisa de abordar para estar em
melhores condições de desempenhar um papel relevante na governação global da saúde,
nomeadamente: (i) uma população envelhecida; (ii) problemas de saúde causados por
questões ambientais; (iii) maior resistência aos medicamentos; (iv) novas doenças
infeciosas e (v) um elevado nível de custos dos serviços de cuidados primários (Tan et
al., 2018).
O já mencionado plano “Healthy China 2030” é precisamente uma ação do governo
chinês levada a cabo para atingir metas internas em termos de saúde. Vem na sequência
de imensas reformas do setor da saúde que ocorreram nas últimas décadas, uma das
mais importantes em 2009. É uma iniciativa nacional para promover a saúde e o bemestar, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas,
que traça os caminhos para alcançar estes sete objetivos estratégicos (Zhuang, 2016):
- Uma vida saudável;
- Otimizar os serviços de saúde;
- Melhorar a segurança sanitária;
- Construir um ambiente saudável;
- Desenvolver a indústria dos cuidados de saúde;
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- Construir mecanismos de apoio;
- Reforçar a organização e implementação.
Desde a sua criação em 2015, há um grande apelo para "colocar a saúde em todas as
políticas": um grande número de sectores - indústria, ambiente, educação, ciência - já
está a cooperar para fornecer cuidados de saúde de alta qualidade, acessíveis a todos os
cidadãos chineses, e para desenvolver a indústria da saúde de modo a estar no ranking
das indústrias de alta tecnologia até 2030. A saúde “from the craddle to the grave” (ao
longo de todo o ciclo de vida) está no centro das atuais reformas e políticas de saúde. O
governo do Presidente Xi Jin Ping está empenhado em conduzir a República Popular da
China para o caminho do crescimento sustentável, afirmando que: "A inovação
científica e tecnológica não é apenas a investigação no laboratório, mas sim a
transformação da inovação tecnológica numa força motriz realista para o
desenvolvimento económico e social".

A Rota da Seda da Saúde como agente propulsor
Inserida num projeto mais abrangente que é o da “Faixa e Rota”, a Rota da Seda da
Saúde constitui-se como um elemento preponderante na ação da República Popular da
China em matéria de governança global no que diz respeito à saúde. A expressão foi
utilizada pela primeira vez pelo Presidente Xi Jin Ping em 2017 numa visita a Genebra
que culminou na assinatura de vários Memorandos de Entendimento com a Organização
Mundial de Saúde, comprometendo-se a melhorar a saúde pública na China e nos países
ao longo da iniciativa “Faixa e Rota”.
O Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, no seminário organizado
pelo governo chinês em Pequim “Belt and Road High Level Meeting for Health
Cooperation: Towards a Health Silk Road”, em 2017, elogiou a proposta de Xi Jinping
de utilizar a “Faixa e Rota” para fortalecer a cooperação no setor da saúde e terminou o
seu discurso com o desejo de construir uma Rota da Seda da Saúde saudável em
conjunto. Com o surgimento da pandemia Covid-19 em final de 2019, a Rota da Seda
da Saúde ganha uma dimensão ainda mais relevante, no âmbito da diplomacia política
da China pela via da saúde.
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A ação humanitária que tem desenvolvido junto dos países em vias de desenvolvimento,
nomeadamente em África, assim como o envio de equipas médicas, dispositivos e ajuda
a países inclusive da Europa no combate à pandemia são ações bandeira no que diz
respeito à ação chinesa na esfera global internacional que muitos consideram ser uma
manifestação de Soft Power. Pelo surgimento da pandemia, toda a iniciativa da “Faixa e
Rota” está a ser readaptada: deste modo, ainda que o projeto não esteja posto em causa,
tem de se restruturar em função das prioridades dos vários países parceiros da República
Popular da China. A Rota da Seda da Saúde adquire uma maior dimensão no contexto
da iniciativa global, pois reveste-se de uma importância e necessidade acrescidas. Os
temas de saúde que já começavam a estar presentes nos discursos oficiais pela via da
segurança na produção alimentar, e em co-relação com temáticas ligadas aos problemas
ambientais e alterações climáticas, passaram a estar na ordem do dia, em virtude do
quadro pandémico que o Mundo atravessa. A cooperação científica entre equipas
chinesas e estrangeiras é cada vez mais uma realidade numa busca de transferência de
tecnologia e, acima de tudo, de know-how entre as partes.
Na Cimeira de Davos 2021, o Presidente chinês Xi Jin Ping referiu-se por diversas
vezes ao setor da saúde:
- “Precisamos de desempenhar plenamente o papel da Organização Mundial de Saúde
na construção de uma comunidade global de saúde para todos. (…). Precisamos de dar
prioridade

contínua

ao

desenvolvimento,

implementar

a

Agenda

para

o

Desenvolvimento Sustentável de 2030, e assegurar que todos os países, especialmente
os países em desenvolvimento, partilhem dos frutos do desenvolvimento global.”
- “Na era da globalização económica, emergências de saúde pública como a COVID-19
podem muito bem repetir-se, e a governação global da saúde pública precisa de ser
melhorada. A Terra é a nossa única casa. Ampliar os esforços para enfrentar as
alterações climáticas e promover o desenvolvimento sustentável tem a ver com o futuro
da humanidade. Nenhum problema global pode ser resolvido por um só país. Tem de
haver uma ação global, uma resposta global e uma cooperação global”.
Estas afirmações mostram bem a posição chinesa quanto ao rumo a adotar em matéria
de política externa, continuando a seguir na linha do multilateralismo e das relações
mutuamente vantajosas entre os povos.
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Conclusões
A necessidade premente de respostas globais para problemas globais, no caso concreto,
em termos de saúde pública, leva ao surgimento de ações concertadas e políticas de
cooperação entre os estados. A governança global em saúde torna-se um desafio ao qual
a República Popular da China pretende responder de forma a marcar também a sua
relevância na esfera global internacional, pautando-se por um posicionamento
diplomático de recurso ao Soft Power, materializado na assistência a países terceiros,
em termos de estruturas físicas e apoio material, mas também na esfera da cooperação
científica e transferência de conhecimento.
A República Popular da China visa colmatar os seus problemas a nível interno e incluir
Saúde em Todas as Políticas e a par com isso, projetar a sua influência no domínio da
governança global em Saúde, materializando a sua estratégia em parte na iniciativa da
Rota da Seda da Saúde.
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