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A Diplomacia da Saúde Global (DSG) consiste em ações e nos processos de
negociação,  comunicação  entre  as  nações  para  promover  a  saúde  no  âmbito
global  e  nacional,  além  de  ser  utilizada  como  uma  ferramenta  para  fortalecer  a
política  externa  dos  países.  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  propor  um  modelo
conceitual  para  DSG  a  partir  da  análise  da  produção  científica  disponível  sobre
esta  temática.  A  base  de  dados  consultada  foi  o  sítio  eletrônico  da  US  Nacional
Library  of  Medicine  (Pubmed).  Realizou-se  uma  busca  integrada  das  produções
científicas  publicadas  até  outubro  de  2015.  A  busca  incluiu  publicações
selecionadas  a  partir  de  descritores  identificados  no  Medical  Subject  Headings
(MESH)  e  critérios  de  inclusão  adotados  para  seleção  da  amostra.  Foram
identificadas  54  publicações  que  compuseram  a  amostra  final.  Os  conceitos,
principais  resultados  e  objetivos  das  produções  científicas  encontradas  foram
categorizados  a  partir  da  análise  de  conteúdo  temática.  A  partir  desta  análise
construiu-se  uma  árvore  da  DSG,  em  que  as  raízes  representam  os  conceitos  e
teorias sobre o tema, os galhos as consequências da DSG e os frutos os produtos
gerados.   Os  resultados  da  análise  apontaram  que  a  DSG,  através  de  parcerias
entre  governos  e  Organizações  Não  Governamentais,  influencia  na  economia  e
desenvolvimento das nações. melhora a equidade e gera cooperação internacional
para  resolver  e  priorizar  problemas  comuns  de  saúde,  a  fim  de  que  se  atinjam
resultados de saúde sustentáveis, além de colaborar para disseminar a o conceito
de  que  a  saúde  é  bem  comum  para  as  nações  e,  nesta  perspectiva,  redefinir  o
papel  do  Estado  no  cenário  político,  econômico  e  social  mundial.  Promover  a
cooperação  internacional  em  pesquisa,  capacitar  recursos  humanos  nesta  área,
emancipar países emergentes a partir das intervenções realizadas, se constituem
como grandes desafios no âmbito da DSG.
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