CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO

1. Combater a fome e promover a
segurança alimentar e nutricional,
garantindo a inserção social e a
cidadania;

1. integrar a rede do SUS ao Fome

Promover o acesso universal e com
qualidade à seguridade social (saúde,
previdência e assistência) e à

educação;

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Zero,utilizando a capilaridade desta

rede para apoiar o desenvolvimento
das ações e articulando os programas
de saúde aos do Ministério
Extraordinário de Segurança
Alimentar.
Promover a UNIVERSALIDADE E
IGUALDADE (cf) na atenção integral
à saúde, aprimorando os mecanismos
de

financiamento,

reduzindo

as

desigualdades regionais e ampliando
o acesso da população a ações e
serviços
EM
QUANTIDADE
SUFICIENTE
E
de
qualidade,
oportunos e humanizados.

Efetivar a atenção básica como porta
de entrada do cidadão no SUS -—

COM A MELHORIA E ADEQUAÇÃO

DE
TODOS
OS
SERVIÇOS
BÁSICOS DE SAUDE E
com a
expansão e aperfeiçoamento da
estratégia de saúde da família -,
promovendo
O
ACESSO
ARTICULADO com os demais níveis,
de modo a garantir a integralidade do
atendimento.
Reorganizar a atenção especializada,
visando garantir a integralidade da
atenção, com a redefinição do papel
dos hospitais na rede assistencial, a

inversão da lógica de pagamento por
procedimento para a de agravos
prioritários, a estruturação de rede de

atenção às urgências e o incremento
do sistema nacional de transplantes

Reduzir
a
morbimortalidade
decorrente das doenças e agravos

prevalentes, mediante a intensificação

de ações de caráter DE PROMOÇÃO

DE SAÚDE,

preventivo e curativo,

levando em conta as diversidades
locais e regionais, bem como os

a

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

grupos ou segmentos populacionais
mais expostos.

Promover a atenção a saúde de
grupos
populacionais
MAIS
vulneráveis e de portadores de

patologias e necessidades especiais,
por meio da adoção de medidas que

contribuam para a sua qualidade de

vida.

Fortalecer a gestão do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde, nas

três esferas de governo, no que se

refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental em saúde, de
forma a ampliar a sua efetividade na
resposta

aos

surtos,

epidemias,

situações de calamidade pública e
outras emergências epidemiológicas.
Melhorar a qualidade dos ambientes e

prevenir e tratar doenças e agravos
decorrentes do processo de trabalho.
Fomentar

ações

de

saneamento

básico voltadas à prevenção e ao
controle de doenças.
10. Garantir a devida segurança, eficácia
e qualidade dos produtos, insumos,
serviços e ambientes de interesse
para a saúde pública.
11. Combater aduiterações de produtos,
concorrências desleais e disfunções
técnicas,

bem

como

apoiar

as

medidas voltadas à preservação do

meio ambiente, visando a proteção da

saúde do consumidor.

12. Promover a defesa do interesse
público na assistência suplementar à
saúde, regulando e fiscalizando as

operadoras do setor, inclusive quanto
as suas relações com prestadores e

usuários INDIVIDUAIS, FAMILIARES
E COLETIVOS DE TRABALHO

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

(HOJE A ANS POUCO TEM
ATUADO SOBRE OS CONTRATOS
COLETIVOS DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA)

- Ampliar a transferência de renda e
aprimorar os seus mecanismos;

.

Promover o aumento da produção e a
redução dos preçosde bens e serviços
de consumo popular,

13. Promover o acesso à assistência
farmacêutica e aos insumos
estratégicos, nos diversos níveis da
assistência à saúde, observando as

especificidades e as prioridades
regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas
que favoreçam a redução dos preços.

- Implantar um efetivo processo de
reforma agrária, recuperar os

assentamentos existentes, fortalecer e

consolidar a agricultura familiar e
promover o desenvolvimento
sustentável do meio rural;

14 CONSTRUIR COM AS TRÊS

ESFERAS DE GOVERNOUM MELHOR
MODELO DE ATENÇÃO À VIDA E
SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL
FACILITANDO SEU ACESSOÀS
AÇÕESE SERVIÇOS DE SAÚDE.

. Implementar o processo de reforma
urbana, melhorar as condições de

habitabilidade e de mobilidade urbana;

Promover a redução da vulnerabilidade
das crianças e dos adolescentes em
relação à marginalização do crime;

Vide 6: Promover a atenção a saúde de
grupos populacionais vulneráveis e de

portadores de patologias e necessidades
especiais, por meio da adoção de
medidas que contribuam para a sua

qualidade de vida.

-. Democratizar e universalizar o acesso à 14. Estabelecer a política nacional de
informação em saúdevoltadas à
informação e ao conhecimento por meio
construção de uma rede de
de novas tecnologias;
informações qualificadas capaz de
subsidiar os processos de

comunicação social, de produção e
difusão do conhecimento — neste
incluídas as de caráter científico e
tecnológico -, da gestão, da
organização da atenção à saúde e do

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
controle social.

9. Promover a redução das desigualdades
sociais; (Obs.:é o próprio
MEGAOBJETIVO)
10. Ampliar a oferta de postos de trabalho,
promover a qualificação dos
trabalhadores e regular o mercado de

trabalho, com ênfase na redução da

15. Regularizar a mão-de-obra da saúde
para que sua contratação e vínculo sejam
estabelecidos segundo a lei e resolvidos
os atuais conflitos trabalhistas

informalidade

11. Alcançar o equilíbrio macroeconômico
com a recuperação e sustentação do

crescimento da renda, do trabalho e do

emprego;

12. Coordenar e promovero investimento

produtivo e a elevação da produtividade
com vistas à redução da vulnerabilidade
extema;

13. Ampliar as fontes de financiamento

intemas e democratizar o acesso ao

crédito para o investimento, a produção
e o consumo;
14. Ampliar e fortalecer as bases científicas
e tecnológicas de sustentação ao
desenvolvimento;

15. Definir a política nacional de ciência,
tecnologia e inovação em saúde —

orientada por padrões éticos e de
equidade regional -, contemplando o

fomento e a disseminação de
conhecimento, a criação de
mecanismosde regulação e a
capacidade de indução em tomo de
uma agenda de prioridades em

pesquisa.

16. Promover o desenvolvimento do
complexo produtivo da saúde,

articulando a política social à política
industrial e tecnológica, buscando
promover a autonomia do País na
produção dos insumosestratégicos 9

só os estratégicos ou todos os demais

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE

insumos de saúde buscando a

minima sufici6encia nacional?)

15. Impulsionaros investimentos em infraestrutura de forma coordenada e
sustentável

16. Reduzir as desigualdades regionais com 17. Aperfeiçoar e consolidar a gestão
descentralizada do SUS, de modo a
integração das múltiplas escalas
efetivar o comando único do Sistema
espaciais (nacional, macro-regional,
em cada esfera de govemo e
sub-regional e local);
aprimorar
o
processo
de

descentralização
progressiva
de
recursos,
contribuindo
para
o
segundo
as
atendimento
necessidades e demandas locais de
saúde.
(o
progressivo
é
um
eufemismo: precisa cumprir a lei da
descentralização e descentralizar os
recursos segundo lei)

17. Melhorar a gestão e a qualidade
ambiental e promover a conservação e
uso sustentável dos recursos naturais,
com justiça ambiental;

18. Oferecer o contributo da saúde para a
questão
ambiental
como
atividade
essencial de promoção da saúde

18. Ampliar a participação do país no

mercado internacional preservando os
interesses nacionais;

19. Fortalecer a cidadania com a garantia
dos direitos humanos;

18. Fortalecer a gestão democrática do

SUS, reforçando as instâncias
formais, ampliando a participação e a
capacitação dos diversos segmentos

da sociedade para o exercício do
controle social e implantando

mecanismos de defesa dos direitos

dos cidadãos no Sistema.
20. Valorizar a cultura nacional em sua
diversidade

21. Garantir a segurança pública com a
implementação de políticas públicas

19 Usar a cultura loco-regional nos
processos educativos de saúde

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA
integradas,
22. Preservara integridade e a soberania
nacionais;

OBJETIVOS SETORIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Ampliar o componente controle da
política de medicamentos n o Brasil no
que tange a patentes, custos de

matéria prima importadaetc.

23. Promover os interesse nacionais e

intensificar o compromisso do Brasil
com uma cultura de paz e de direitos
humanos no cenário internacional;

13. Implementar uma nova gestão pública:
ética, transparente, participativa,
descentralizada, com controle social e

orientada para o cidadão.

19. Fortalecer a atuação internacional do

Ministério da Saúde, contribuindo com

a estratégia de inserção, autonomia e
soberania do Brasil e estimulando a
integração regional em saúde.

20. Envolvere garantir a participação dos
trabalhadores de saúde do SUS na
gestão dos serviços, assegurando a
sua
valorização
profissional,
fortalecendo a democracia nas
relações de trabalho e promovendo a
regulação das profissões, para a

efetivação

da

atuação

humanizada e de qualidade.

solidária,

21. Construir e implementar uma política
de educação para o SUS, enfocando
a mudança na formação superior e
técnica das profissões da saúde e sua
educação permanente e a inserção
da temática da saúde na escola
básica, bem como realizando a
educação para a gestão das políticas
sociais.

DADA A IMPORTÂNCIA DO TEMA

SEPARAR UM ITEM PARA A POLÍTICA
DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DA
SAÚDE E OUTRO PARA A EDUCAÇÃO
DA COMUNIDADE.
22. Modernizar a gestão pública de forma

a racionalizar, potencializar e otimizar
a aplicação de recursos empregados

na prestação de serviços e na
aquisição,
transporte,
armazenamento,
distribuição
e
dispensação de insumos utilizados
nos

processos

desenvolvidos

no

CONASEMS
MATERIAL PARA DISCUSSÃO
DESAFIOS SEGUNDO O PPA

OBJETIVOS SETORIAIS DO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
âmbito do SUS.

ENGLOBAR NA ÁREA DE SAÚDE
PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS
ESPECÍFICAS COMO ADMINSTRAÇÃO
ECONOMIA,
ARQUITETURA,
ENGENHARIA, CONTABILIDADE ETC.

