Sistemas sanitários
para a cobertura
universal de saúde –
uma visão comum
para vidas saudáveis

Resumo

Resumo
O presente documento propõe uma visão comum, para que o reforço dos sistemas
de saúde (HSS) permita atingir a cobertura universal de saúde (CUS). Pretende ser
um documento de referência relevante para a CUS2030, assim como um recurso mais
abrangente, para que a comunidade mundial possa colaborar na agenda do HSS e da CUS.
A visão realça as dimensões do desempenho do sistema de saúde e os pontos de entrada
nas políticas, para promover a CUS através do HSS, incluindo as acções essenciais para
o futuro e os princípios orientadores das acções. Sustenta que o HSS se deverá centrar
em cinco dimensões do desempenho do sistema de saúde: igualdade, qualidade,
capacidade de resposta, eficiência e resiliência.

O reforço dos sistemas
de saúde deverá centrar-se
nas cinco dimensões do
desempenho do sistema
de saúde:
• Igualdade
• Qualidade
• Capacidade de resposta
• Eficiência
• Resiliência
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O aperfeiçoamento do desempenho
dos sistemas de saúde exige a
tomada de medidas a nível nacional,
regional e mundial em três áreas
interrelacionadas das políticas
dos sistemas de saúde:
Prestação de serviços

Financiamento da saúde
• Mobilizar recursos através de taxas progressivas
e priorizar a saúde, dentro de um quadro
macroeconómico sustentável
• Expandir os acordos de comparticipação, para
melhorar a protecção financeira para todos
• Compras estratégicas, para aumentar a eficiência
das despesas da saúde, com incidência nos bens
públicos e na saúde pública

• Expandir os serviços da linha da frente, em
particular os cuidados de saúde primários
• Aumentar o investimento em profissionais
de saúde qualificados

Governação

• Melhorar o acesso aos medicamentos
e tecnologias da saúde

• Incentivar a criação de plataformas de cidadãos
e mecanismos de auscultação das populações

• Inovar para satisfazer as necessidades de saúde
dos grupos mais vulneráveis e marginalizados

• Promover a liberdade de informação e um maior
uso de dados de qualidade

• Aprofundar a colaboração com os prestadores
não estatais

• Adoptar quadros legais que facilitem o acesso
a serviços de saúde de qualidade

• Melhorar a segurança dos doentes e a qualidade
dos serviços de saúde

• Criar plataformas de diálogo político para a
acção multissectorial

• Implementar o Regulamento Sanitário
Internacional e modelos de prestação de
serviços que promovam a resiliência

• Promover a criação de mecanismos regionais
e mundiais para a acção colectiva e para
as parcerias

• Incentivar a acção multissectorial para agir
sobre os determinantes sociais da saúde

• Intensificar a investigação e o desenvolvimento,
incluindo mecanismos de transferência de tecnologias

Não existe um modelo único para
abordar o HSS
Para orientar as acções a empreender na priorização
e implementação do HSS, foram identificados
os seguintes princípios:
• Não esquecer ninguém: um compromisso com a igualdade, a não
discriminação e uma abordagem baseada nos direitos humanos
• Transparência e responsabilização pelos resultados
• Estratégias e liderança nacionais baseadas em evidências
• Apelo à participação de todos nos sistemas de saúde, envolvendo
os cidadãos, as comunidades, a sociedade civil e o sector privado
• Cooperação internacional baseada em aprendizagens mútuas
entre os países e princípios de eficácia no desenvolvimento
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A CSU2030 é um movimento
mundial para a criação de sistemas
de saúde fortes com vista à
cobertura universal de saúde
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