
 

 

 

 
Resumo

Este texto apresenta um panorama da atuação de algumas agências internacionais, no que se refere às políticas de saúde da

década de 1990. Essas agências integram a comunidade internacional de ajuda ao desenvolvimento, constituída pelas agências e

fundos das Nações Unidas, pelo Banco Mundial, pelos bancos regionais de desenvolvimento e pelas agências governamentais de

cooperação internacional. O artigo destaca que as agências internacionais têm-se dedicado cada vez mais à oferta de idéias

sobre quais seriam as políticas mais adequadas aos países em desenvolvimento. O texto defende a tese de que a oferta de idéias

pode ser melhor compreendida no contexto da dinâmica de competição/cooperação entre os membros daquela comunidade. Com

a publicação do documento Investindo em saúde (1993), o Banco Mundial alcançou um lugar proeminente no cenário do debate

internacional acerca das políticas de saúde. Desde os últimos anos da década, contudo, a OMS vem tentando obter um lugar

mais relevante quanto ao oferecimento de conselhos para os governos dos países-membros, sobre as reformas em seus sistemas

nacionais de saúde. São apresentados os principais eixos das propostas feitas ao longo da década pelo Banco Mundial e pela

OMS, para o conjunto dos países.
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