RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
Contribuir para o Desenvolvimento Socioeconômico do País

FOCOS DE ATUAÇÃO

ATENÇÃO À SAÚDE

Integrar as ações
de atenção à saúde
por meio da
estruturação de
Redes

Garantir estratégia
de integração e
articulação entre o
SUS e a
Saúde Suplementar

Reduzir os riscos e
agravos à saúde da
população por meio das
ações de vigilância
epidemiológica, sanitária
e ambiental

Reduzir as
iniqüidades e
ampliar o acesso
às ações e
serviços de saúde

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Promover a
intersetorialidade
entre as políticas
públicas

Reduzir as
iniqüidades no
acesso às ações
de promoção da
saúde voltadas
aos indivíduos e
grupos sociais

Garantir políticas
sociais e
econômicas que
promovam a
saúde da
população

Contribuir para o
fortalecimento da
consciência da população
sobre o seu direito à saúde
e a importância das práticas
e comportamentos
saudáveis

COOPERAÇÃO
INDUSTRIAL /
PRODUTIVO DA
SAÚDE
Reduzir a
vulnerabilidade da
politíca social
brasileira
fortalecendo o
complexo industrial
da saúde
Aumentar a
competitividade em
inovação dos
produtores de
insumos estratégicos
para a saúde

COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL

Fortalecer a
cooperação bilateral
/multilateral em
saúde com ênfase
nos países da
América do Sul,
América Central,
CPLP e África

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE

Ampliar e qualificar
a força de trabalho
do SUS

Promover políticas de
incentivo e de fixação
da força de trabalho

Garantir comunicação interna e
externa efetivas para atender às
demandas do Ministério da Saúde

Pilares:

A Família no Centro da Mudança

QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
Consolidar o modelo
de gestão do SUS
voltado para
resultados em saúde

Promover e apoiar ações efetivas
para otimização de processos e
estruturação das unidades do MS

Mais Acesso. Melhor Qualidade

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Fortalecer a gestão
descentralizada e
participativa do SUS e seus
instrumentos de pactuação

Fortalecer a participação e o
controle social

Assegurar a disponibilidade dos
recursos financeiros, operacionais e
estratégicos

Alinhar, integrar e fortalecer os processos
de planejamento do MS e demais
esferas do SUS

Produção, Desenvolvimento e Cooperação

Gestão, Trabalho e Participação

http://intranet.saude.gov/intranet/maisgestao
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Síntese Mais Saúde

Contribuir para a Melhoria da Saúde e Qualidade de Vida do Cidadão

