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GLOSSÁRIO 

Carga global de doença - impacto geral das doenças e ferimentos a nível individual, societal ou em 

relação ao seu custo económico, medida em DALY (anos de vida ajustados pela incapacidade), anos 

de vida perdidos (mortalidade prematura) e HALE (esperança de vida ajustada pela saúde). 

Cooperação para o desenvolvimento (ou ajuda ao desenvolvimento) - transferência de fundos 

públicos sob a forma de empréstimos ou bolsas, quer directamente de um Governo para outro 

(ajuda bilateral), quer indirectamente, através de organizações não-governamentais ou de uma 

agência multilateral (ajuda multilateral), como o Banco Mundial ou a OMS. 

Diplomacia em Saúde (global) – processos através dos quais o Governo, os intervenientes 

multilaterais e a sociedade civil procuram colocar a saúde global nas negociações de política externa 

e criar novas formas de governação em saúde global. Reúne as disciplinas da Saúde Pública, Relações 

Internacionais, Gestão, Direito e Economia e centra-se nas negociações que definem e são 

responsáveis por gerir as políticas globais em saúde.  

Globalização – alargamento, aprofundamento e aceleração da interconectividade internacional em 

todos os aspectos da vida social contemporânea. Inclui a abertura de fronteiras a um fluxo crescente 

de bens, serviços, finanças, pessoas e ideias através de fronteiras internacionais, bem como 

mudanças em regimes institucionais e políticos a nível nacional e internacional que facilitam ou 

promovem esse fluxo. 

Governação – forma como as sociedades estruturam as respostas políticas aos desafios que 

enfrentam e às responsabilidades que têm. Envolve o Governo, mas pode ocorrer fora dos moldes 

formais institucionais e legais que os caracterizam.  

Governação Global – forma como as questões globais são geridas. Envolve intervenientes como os 

Estados e organizações regionais e internacionais. Uma organização pode, no entanto, assumir a 

liderança de um determinado assunto, como a OMC com o comércio internacional. A governação 

global é um processo de obtenção de consensos através de guidelines e acordos que influenciam os 

governos e organizações internacionais (e.g. políticas da OMS em questões de saúde).  

Iniciativas globais de saúde – tendência emergente a nível global em saúde, incluindo parcerias e 

iniciativas globais de saúde. Estas são, geralmente, programas destinados a doenças específicas, 

tendo como finalidade reunir maiores recursos para as iniciativas em saúde.  

Investigação em Saúde – trabalho de investigação desenvolvido de forma sistemática e rigorosa, 

utilizando métodos quantitativos e qualitativos para gerar novo conhecimento. 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) – decorrentes da Declaração do Milénio. São 

identificadas sete áreas de compromissos específicos: paz, segurança, desarmamento; 

desenvolvimento e erradicação da pobreza; protecção do ambiente; direitos humanos, democracia e 
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boa governação; protecção dos mais vulneráveis; resposta às necessidades especiais de África; e 

reforço das NU. 

Perfil global de saúde – distribuição da saúde e dos seus determinantes, que afecta a carga de 

doença em diferentes países e regiões do mundo. 

Política externa – políticas implementadas pelos Estados em relação a outros Estados, directamente 

ou através de organizações internacionais. 

Políticas comerciais – afectam a troca comercial internacional de bens  ou serviços e, em particular, a 

regulação de trocas e acordos multilaterais que gerem a aplicação de taxas e barreiras não 

relacionadas com taxas ao comércio.  

Regulamento Sanitário Internacional – instrumento juridicamente vinculativo de direito 

internacional que tem origem na preocupação com as ligações entre o comércio e a propagação da 

doença (riscos de saúde transfronteiriços). Têm origem nos RSI de 1851, revistos em 1969, 1974 e 

1981 e são a única legislação internacional de protecção da saúde pública da ameaça global de 

determinadas doenças infecciosas. 

Saúde Global – questões de saúde cujos determinantes contornam, enfraquecem ou ignoram as 

fronteiras territoriais excedendo a capacidade de abordagem através de instituições nacionais. 

Centra-se na população mundial e reconhece que a saúde é determinada por problemas, questões e 

preocupações que transcendem as fronteiras nacionais.   

Saúde Internacional – práticas, políticas e sistemas de saúde noutros países, salientando mais as 

diferenças entre países do que os aspectos comuns. Coloca maior ênfase sobre as actividades de 

ajuda externa bilateral do que sobre a acção colectiva para o controlo da doença em países pobres. 

Saúde Pública – todas as medidas organizadas (quer públicas, quer privadas) para prevenir a doença, 

promover a saúde e prolongar a vida da população como um todo. As principais funções são: 

avaliação e monitorização da saúde das comunidades e populações em risco; formulação de políticas 

públicas destinadas a abordar problemas e prioridades de saúde nacionais e locais; garantia de que 

todos têm acesso a cuidados adequados e custo-efectivos, incluindo promoção da saúde e de 

prevenção da doença. 

Segurança – protecção de perigos ou ameaças. Inclui protecção contra a carência e o medo, 

colocando o indivíduo no centro das preocupações com segurança, e não o Estado. 

Sustentabilidade em Saúde – concretizar as necessidades actuais em saúde sem comprometer a 

capacidade de gerações futuras. 


