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SUS 20 anos e BVS 10 anos - Avanços e Desafios
Brasil
 185 milhões de habitantes
 8.547.403 Km2 de território
 5.563 municípios
 26 estados e o Distrito Federal

Constituição Federal de 1988: a Saúde é direito de todos.

Avanços do Sistema Único de Saúde (SUS): 20 anos
 Significativa redução da mortalidade infantil.
 Aumento da expectativa de vida.
 Distribuição de medicamentos para todos os pacientes com AIDS.
 Maior financiamento público no mundo de transplante de órgãos.
 Vigilância sanitária de produtos e serviços beneficia a todos os brasileiros com
segurança e qualidade.
 Programa Nacional de Imunização aplica 130 milhões de vacina por ano - uma
referência internacional neste campo.
 Regulação do setor privado.
 Ampliação da atenção básica.

As equipes de Saúde da Família acompanham mais de
90 milhões de pessoas em todo o território nacional,
inclusive nas regiões mais afastadas.

Desafios do SUS:
 Financiamento estável e adequado da receita pública EC 29.
 Redução das iniqüidades de acesso às ações e serviços.
 Humanização no atendimento e diminuição das filas de espera.
 Redução da vulnerabilidade e dependência do setor em insumos
estratégicos.
 Aperfeiçoamento da gestão e valorização dos trabalhadores
 Ressarcimento dos planos de saúde ao SUS, quando um assegurado
utiliza o atendimento hospitalar

A estratégia é a implementação do “Pacto pela
vida, em defesa do SUS e de gestão”, instituídos
em todos os três níveis de gestão (2006).

Momento atual
Programa PAC MAIS SAÚDE
1.

Atenção à saúde.

2.

Promoção da Saúde.

3.

Força de trabalho em saúde.

4.

Qualificação da gestão.

5.

Complexo industrial.

6.

Cooperação internacional.

7.

Participação e controle social.

O SUS é a maior política de inclusão social brasileira
e a sistematização da informação para tomada de
decisão é estratégica para consolidar o sistema.

 Transparência pública e gestão mais eficiente.
 Informação técnico científica para promoção, prevenção,
atenção à saúde e vigilância em saúde.
 Maior participação e controle social.
 Tomada de decisão com base no conhecimento.

A informação é um componente de estruturação da
gestão do Estado e do exercício da cidadania.
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SUS 20 Anos : BVS 10 Anos

A expansão do Modelo BVS para o SUS
Um novo marco dessa história
 11 Anos de SciELO.
 10 Anos de Modelo BVS.
 8 Anos de BVS Saúde Pública Brasil.

Cooperação nacional e internacional.

Iniciativas Nacionais
CERTIFICADAS

Adolescência
Adolpho Lutz
Aleitamento Materno
Doenças Infecto
Parasitárias
Educação Profissional
Enfermagem
História da Saúde
Homeopatia
Integralidade
Psicologia
RIPSA
Saúde Pública

Toxicologia

EM DESENVOLVIMENTO

Determinantes Sociais
em Saúde
Economia da Saúde
Educação em Ciências
da Saúde
Hanseníase
Odontologia
Atenção Primária à
Saúde
Veterinária
Violência e Saúde

INSTITUCIONAIS

Ambiente Aprendiz
FAPESP
Memorial da América
Latina
Ministério da Saúde
Fiocruz
OPAS Brasil
Secretaria de Estado de
São Paulo
Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária
Ceará

Principais avanços de expansão do Modelo BVS no SUS
•
•
•
•

•
•

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS).
Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da
Saúde (BiblioSUS).
Estações BVS nas secretarias estaduais e municipais de saúde.
Construção da base de dados Coleção Nacional das Fontes de
Informação do SUS (ColecionaSUS) – registro do conhecimento
gerado no SUS.
Capacitação e mobilização de profissionais para a
construção da política nacional de informação.
Convênios de cooperação e fomento junto às secretarias estaduais.

A implantação do Portal Nacional de Telessaúde e
Atenção Primária, qualificando as equipes de saúde
da família.

Projeto Direitos dos Usuários
Parcerias:
 Assessoria de Comunicação Social do MS – ASCOM/GM/MS
 Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS – PNH/SAS
 Coordenação-Geral de Documentação e Informação – CGDI/SAA/SE/MS

Carta dos direitos dos usuários da saúde – aprovada pela
Portaria MS/GM nº. 675, de 30 de março de 2006.

Desafios
•

Institucionalização do Modelo BVS no âmbito do SUS.

•

Adequação de tecnologias para convergência das fontes de
informação locais, nacionais e institucionais.

•

Disponibilidade da informação necessária para tomada de decisão
do gestor, dos profissionais e dos usuários.

•

Maior comunicação e desenvolvimento de conteúdos relevantes
para o controle social (conselhos de saúde).

•

Maior sustentabilidade e capacidade de gestão da rede nacional e
de seus serviços.

•

Necessidade de maior intercâmbio das experiências dos centros de
documentação e informação da OPAS, Ministérios e demais
entidades gestoras

•

Maior interface e integração com a educação e
comunicação.

Estratégias

Cooperação com a OPAS ampliada, inovação do modelo de
gestão e avaliação e maior integração entre os centros de
documentação e informação
Fortalecimento da Bireme como instituição de referência para gestão
da informação e maior cooperação entre países para o
desenvolvimento de sistemas públicos de saúde.
Projeto BVS Brasil 2008/2010
Fortalecimento da Rede BVS Brasil e do Modelo BVS para a
AL&C.
Expansão da Rede BiblioSUS para todos os municípios.
Profissionais capacitados para acesso à informação em saúde
por meio da BVS.
Maior capacidade de gestão da informação institucional
e de indexação da literatura do SUS em bases de
dados especializadas.
Fortalecimento da Rede Brasileira de História e Patrimônio
Cultural da Saúde.

Estratégias

• Implementação do PAC MAIS SAÚDE
– Aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento e promover o
desenvolvimento de equipes e a Inteligência Organizacional
– Ampliar o apoio às unidades de documentação e informação de
todas as secretarias estaduais de saúde.
– Aperfeiçoar o Portal Telessaúde.
– Consolidar a BVS Enfermagem no Brasil e outras iniciativas.
– Fortalecer o sistema nacional de ouvidoria do SUS.
– Promover o lançamento do Portal e da Carta dos Direitos dos
Usuários dos Serviços de Saúde.
– Apoiar a implementação do Projeto ePORTUGUÊSe/OMS.
Implementação do Cartão Nacional de Saúde e do
Prontuário Eletrônico dos usuários.

Estratégias
Integração com as unidades de gestão de documentos arquivísticos
agilizando o acesso à informação corrente.
Cooperação para o desenvolvimento de sistemas digitais de documentos
arquivísiticos, com garantia de autenticidade e preservação (Projeto
Interpares com Arquivo Nacional e British Columbia University).
Desenvolvimento de Política Editorial junto às instituições gestoras do
SUS.
Modernização da gestão editorial do Ministério da Saúde com a
adequação de mídias e maior acessibilidade física e virtual aos
conteúdos e com ampla distribuição de produtos informacionais
em todo o território nacional.
Mostras culturais e abordagem histórica de temas relevantes de
saúde pública junto à população, a exemplo do Centro Cultural
da Saúde/MS.

Perspectivas: Construção da Política Nacional de Informação

• Fomentar a preservação da memória institucional e o
uso da literatura técnico-científica nacional e
internacional no setor saúde.
• Qualificar os processos de trabalho e a tomada de
decisões dos gestores, profissionais, usuários e
conselheiros.
• Implantar as estações BVS nos postos de saúde de todo
o Brasil, com profissional capacitado para o atendimento
das demandas de informação dos usuários.
Diretrizes apresentadas pela 13. Conferência Nacional de
Saúde, realizada em 2007, com a participação de mais de
4 mil participantes de todo o Brasil.

Perspectivas: Construção da Política Nacional de Informação

• Estruturar uma política de informação e comunicação
direcionada às comunidades rurais, aos assentamentos,
aos ribeirinhos, aos acampamentos, aos quilombolas,
aos indígenas, entre outras, e que garanta o acesso às
ações e aos serviços de saúde e às demais políticas
públicas.
• Expandir o Modelo BVS para o registro, acesso e
disseminação das informações produzidas pelas
instituições do SUS e consolidar a BVS Brasil como
instância nacional da rede BVS AL&C.

A Política Pública de Saúde do Brasil como referência de
sistema público.

Lançamento da BVS Brasil
http://brasil.bvs.br

