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SUS 20 anos e BVS 10 anos SUS 20 anos e BVS 10 anos -- AvanAvançços e Desafiosos e Desafios

 185 milhões de habitantes
 8.547.403 Km2  de território
 5.563 municípios
 26 estados e o Distrito Federal

Brasil

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

Presenter
Presentation Notes
O histórico desafio da saúde no Brasil tem a partir da Constituição Federal de 1988 um novo marco. A chamada Constituição cidadã avança enormemente nas áreas sociais e nesses 20 anos a Politica Nacional de Saúde do Brasil é uma política....



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.




 

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 

Desafios  do SUS:

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).

Presenter
Presentation Notes
A importância da gestão pactuada nos três níveis de governo definindo recursos em função de resultados. Que se materializa no “Pacto pela vida, em defesa do SUS e de gestão”



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.
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Presentation Notes
ITENS DO PAC RELATIVOS A INFORMACAO



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.

Presenter
Presentation Notes
A sistematização, difusão e disseminação da informação em saúde no campo técnico e científico como também para os usuários do sistema.
É possibilitando a transparência pública que viabilizamos uma gestão mais eficiente.
É por meio da informação técnico científica que contribuímos para os avanços na promoção, prevenção e atenção à saúde.
É esclarecendo a população sobre os seus direitos que estimulamos a participação e controle social.
È informando a população sobre nossos programas e formas de acesso que levamos saúde para todos.




Direito à Saúde 
Sistema Único de Saúde 

Direito à Informação

Participação 
Social

Universalidade

Regionalização

Integralidade

Descentralização

Eqüidade

Presenter
Presentation Notes
Os mesmos principios do SUS devem ser traduzidos/compreendidos no campo da informacao em saude

Universalidade�Promoção do acesso universal à  informação em saúde necessário para a tomada de decisão dos gestores, dos profissionais , dos conselheiros, dos usuários e dos cidadãos. 

Eqüidade�Atendimento às diferentes necessidades e finalidades de acesso à informação em saúde, em consonância com as políticas públicas, e as diversidades socioculturais, geográficas, sanitárias, epidemiológicas e demográficas da população. 

Integralidade�Compromisso em garantir o acesso efetivo e qualitativo à informação em saúde,  que atenda o complexo conjunto de temas, fontes e públicos que pautam o trabalho nesse campo.



A expansão do Modelo BVS para o SUS
Um novo marco dessa história

SUS 20 Anos : BVS 10 Anos



 
11 Anos de SciELO.



 
10 Anos de Modelo BVS.



 
8 Anos de BVS Saúde Pública Brasil.

Cooperação nacional e internacional.

Presenter
Presentation Notes
É histórica a cooperação técnica em prol da Gestão da Informação, desenvolvida pela OPAS/OMS, desde a criação da BIREME (em 1967), até o momento atual. 

O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e o Ministério da Saúde, está presente em toda essa trajetória e hoje, tem o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da cooperação entre países para consolidar uma política de fomento à comunicação e ao acesso à informação científica e técnica.

Na história dos 10 anos de desenvolvimento do Modelo Biblioteca Virtual em Saúde, não podemos deixar de citar a importância da construção do Portal SciELO (Scientific Library on Line) desenvolvida em parceria com a FAPESP e o desenvolvimento da BVS Saúde Pública Brasil. Para o Ministério da Saúde a consolidação da BVS SP Brasil internalizou o Modelo para o SUS e ao mesmo tempo, seu desenvolvimento pela BIREME possibilitou as condições para esse significativo processo de inovação que é a Rede da Biblioteca Virtual em Saúde para América - Latina e Caribe e agora envolvendo os paises de lingua portuguesa e Espanha.

No Brasil a expansão do Modelo BVS para  o SUS se caracteriza como um dos grandes eixos da política de informação que estamos construindo.



EM DESENVOLVIMENTO

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

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

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

Iniciativas Nacionais

Presenter
Presentation Notes
As iniciativas temáticas e institucionais em nosso país envolvem importantes instituições líderes da Rede brasileira e após 10 anos de trabalho possibilitaram a atual convergência que permite o lançamento do portal da BVS Brasil.

INICIATIVAS FOMENTADAS PELO MS:
BVS Saúde Pública – BVS BRASIL (com a importante participação da FIOCRUZ e USP)
BVS Ministério da Saúde
BVS Adolescente
BVS RIPSA
BVS Economia
BVS Enfermagem (liderada pela UFMG)
BVS Atenção Primária da Saúde/Telessaúde
Portal Brasileiro de História e Patrimônio Cultural da Saúde

INICIATIVAS FOMENTADAS PELA ANVISA:
BVS Toxicologia
BVS Vigilância Sanitária
Ebulas e Bulário Eletrônico
Sistema Visa Legis

INICIATIVAS FOMENTADAS PELA FIOCRUZ:
BVS Doenças Infecciosas e Parasitárias
BVS Aleitamento Materno
BVS Integralidade
BVS Personalidades
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Presentation Notes
Nota: página principal do site da BVS Saúde Pública Brasil.



• 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.

Principais avanços de expansão do Modelo BVS no SUS

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



Presenter
Presentation Notes
Nota: página principal do site da BVS Ministério da Saúde que dá destaques a parcerias estratégicas junto às áreas técnicas, incluindo

Desenvolvimento de uma política editorial e gestão arquivística e da destaque a importantes projetos do Ministério da Saúde tais como  o PAC MAIS SAÚDE, SUS 20 ANOS E O CRICS 8

QUADRO DE EVOLUÇÃO DE ACESSOS À BVS MS:

2001 – 37.000
Os acessos crescem significativamente a cada ano
2007 foram 2,5 milhões e este ano 2008 chegaremos 4 milhões de visitas à pagina 


NOTA: mencionar a equipe da Coordenacao-Geral de Documentação e Informação composta pela Editora, Biblioteca, Centro Cultural da Saúde e Arquivo.





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.





• 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.

Desafios



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.

Estratégias

Implementação do Cartão Nacional de Saúde e do 
Prontuário Eletrônico dos usuários.



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.

Estratégias



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.

Presenter
Presentation Notes
- Viabilizar por intermédio dos fundos de saúde das três esferas de gestão do SUS o financiamento de planos, programas e projetos de informação, educação e comunicação em saúde, para estruturar atividades e serviços qualificados de atendimento aos usuários
- Fomentar a preservação da memória institucional e o uso da literatura técnico-científica nacional e internacional para qualificar os processos de trabalho e a tomada de decisões dos gestores, profissionais, usuários e conselheiros; bem como expandir o modelo Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para o registro, acesso e disseminação das informações produzidas pelas instituições do SUS e consolidar a BVS Brasil como instâncias nacional da rede BVS da América Latina e Caribe. Implantar as estações BVS nos postos de saúde de todo o Brasil com recursos financeiros do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST), incluindo um profissional capacitado para o atendimento das demandas de informação dos usuários nos serviços de saúde.



• 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.

Perspectivas: Construção da Política Nacional de Informação

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

Presenter
Presentation Notes
Garantir que a Comissão de Comunicação e Informação em Saúde do Conselho Nacional de Saúde trabalhe e exerça suas atividades de forma a favorecer a intersetorialidade, ampliando a interação e articulação entre os demais conselhos de direitos e de políticas setoriais.
Criar e implementar comissões de comunicação, informação e informática em saúde nos conselhos estaduais e municipais de saúde, com o objetivo de subsidiá-las na divulgação de suas atividades, em defesa do SUS e para mobilização da sociedade e o fortalecimento do controle social, estimulando a criação de uma rede de comunicação entre os conselhos de saúde.
Que os conselhos e as secretarias de saúde divulguem a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde, viabilizando mecanismos de acesso a toda sociedade pelos vários meios de comunicação, contemplando as pessoas com deficiência visual.
Que o Governo Federal estruture 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.
Que a Comissão de Comunicação, Informação e Informática do CNS estabeleça estratégias permanentes de fiscalização dos conselhos estaduais e municipais que não estão cumprindo com o programa de inclusão digital (desvio de materiais para outros fins) e comunique  periodicamente no site quais são os conselhos que realizam irregularidades.
Que o Ministério da Saúde, por meio do Datasus, promova a retomada da discussão da Política Nacional de Informação e Informática (PNIIS), com o objetivo de adequá-la à realidade atual, enfatizando os interesses do controle social e de estados e municípios.



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

Presenter
Presentation Notes
ENTRA A VINHETA DOS 20 ANOS DO SUS – com estatisticas importantes (com fudo musical).

Logo após LANCAMENTO DO PORTAL BVS BRASIL – convergencia de todas as iniciativas nacionais tematicas e institucionais (Rede BVS no Brasil).

PORTAL DE EVIDENCIAS EM SAÚDE PUBLICA – desenvolvido em parceria com a Ouvidoria-Geral do SUS que apresenta os principais temas demandados pela populacao. Sao informacoes relacionadas às melhores evidencias para a tomada de decisao (revisoes sistematicas, estudos de coorte, ensaios clinicos) que compoem a Biblioteca Cochrane (Medicina Baseada em Evidëncias).
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