INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE NO BRASIL
Documento 1:
REFLEXÕES E PROPOSTAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA REDE
INTEGRADA DE DADOS BÁSICOS E DE ESTUDOS DE SITUAÇÃO

Antecedentes
1. Existe, no país, grande número de instituições e sistemas de informação voltados para a coleta
de dados e a produção de análises específicas sobre a situação de saúde e seus determinantes, que
estão vinculadas a órgãos de governo, a instituições acadêmicas e a organizações não
governamentais - dentro e fora do setor saúde. No entanto, são notórias as dificuldades no âmbito
do setor saúde para munir-se de informações produzidas por essas entidades, o que resulta no
aproveitamento pouco eficaz do manancial técnico disponível. A propósito, documento apresentado
na I Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, realizada em outubro de 1994,
destacou a proliferação, no setor saúde, de bancos de dados e sistemas de informação
compartimentalizados, pouco acessíveis e desvinculados dos centros de decisão.
2. O Ministério da Saúde, mesmo dispondo de dois importantes órgãos nessa área, ambos
pertencentes à Fundação Nacional de Saúde - o DATASUS, encarregado do processamento de
dados sobre assistência médico-hospitalar e ambulatorial, e o CENEPI, voltado para a reunião de
dados e análises sobre doenças e agravos para a saúde - ressente-se da carência de análises mais
abrangentes, capazes de embasar a formulação estratégica de suas políticas e ações, em face da
desarticulação com outras fontes produtoras de dados e informações.
3. De parte da OPAS, revela-se como uma de suas funções mais importantes a de acompanhar,
analisar, documentar e divulgar as mudanças e os avanços em saúde alcançados nos países
membros. Em cumprimento a esse mandato, a Organização edita quadrienalmente, desde 1954,
“Las Condiciones de Salud en las Américas”, publicação de grande densidade que visa responder a
necessidades e interesses de uma ampla variedade de usuários. Essa temática ganhou especial
relevância na atual administração da OPAS, que deliberou pela organização de um grupo de
atividades dirigidas ao aperfeiçoamento da sistemática até então adotada e à capacitação interna
para descrever, analisar e explicar a situação de saúde, e acompanhar as tendências dos problemas
que a ela estão cometidos.
4. Na Representação da OPAS no Brasil, observa-se que os consultores organizam dados e
informações pertinentes ao desempenho de seus trabalhos a partir de diversas fontes, porém de
forma não sistematizada, carecendo de atualizações continuadas e de análise de consistência. As
informações disponíveis estão voltadas para necessidades de formulação e acompanhamento de
projetos específicos, e têm baixa aplicação em análises de situação de saúde, conjunturais e
prospectivas. De outra parte, a cultura informacional da OPAS está voltada para dar suporte aos
sistemas administrativos, com reduzida contribuição para o aparelhamento dos sistemas técnicos.
Há grande carência de recursos técnicos para organizar e manter uma base integrada de dados,
especialmente no que concerne à coleta regular, ao processamento e à análise estatística.
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5. Em passado recente foram envidados consideráveis esforços, no âmbito da Representação, no
sentido de implantar uma base de dados própria, apoiada em mecanismos destinados à produção de
análises correspondentes, iniciativa essa que foi idealizada segundo o conceito de Sala de Situações.
Embora o projeto tenha sido descontinuado por dificuldades operacionais diversas, essa mesma
questão, por força de sua transcendência, retorna no momento atual, com a proposta de utilização
de uma estratégia mais realista, que permita conduzir à configuração de uma Rede Integrada
envolvendo as principais instituições brasileiras que trabalham com bases de dados e análises de
situação no campo da saúde.

Proposta de Ação
6. Os antecedentes referidos impõem o desenvolvimento de um sistema integrado de informações
no âmbito do país, que possibilite atender às especificidades de uso por parte do Ministério da
Saúde, no que diz respeito ao aprimoramento da capacidade de formulação estratégica de políticas e
ações. Também por parte da OPAS, em cumprimento ao seu mandato de avaliar a situação de saúde
nos países membros, e com vistas a aprimorar a capacidade de oferta de cooperação técnica ao país.
7. Trata essa nova estratégia da promoção e organização de uma rede de produtores de
informações, a ser estruturada em bases condominiais, cujos requisitos estarão definidos em três
eixos principais: dados básicos, estudos de situação - conjunturais e de perspectivas - e
documentação bibliográfica aplicada. O sistema deverá estar direcionado para analisar aspectos
relevantes na estruturação e avaliação de políticas e ações públicas de interesse para a saúde, assim
como para acompanhar as tendências dos problemas que a OPAS e os governos membros têm como
competência manejar.
8. A concepção da Rede pressupõe a manutenção de um fluxo contínuo e dinâmico de informações
analíticas - não somente dados e indicadores - abrangendo, além dos problemas e ações de saúde,
toda a situação econômica, social e política, que condiciona e influencia a situação sanitária. Com
isso, se pretende prover as condições necessárias para melhor aproveitamento da infraestrutura
técnico-científica e institucional brasileira, e da massa crítica de profissionais existente no país, bem
como a de proporcionar maior dinâmica às bases bibliográficas que dão suporte técnico à definição
de indicadores e à produção de informes de análise de situação de saúde.
9. Essa iniciativa proporcionará condições objetivas para articular a OPAS - no conjunto de
atividades que desenvolve no país - com o Ministério da Saúde e os centros integrantes da rede,
configurando um sistema coordenado e integrado de informação voltado para a análise estratégica,
para a formulação e avaliação de planos e programas setoriais, e para a capacitação do setor saúde
em interagir nas políticas públicas que repercutam sobre a situação de saúde. É também objeto da
Rede Integrada contribuir para o aprofundamento de aspectos ainda pouco explorados, ou
identificados como de especial relevância para a saúde pública no Brasil, através da realização de
estudos a serem desenvolvidos por instituições acadêmicas ou institutos de pesquisa
especificamente vocacionados. Por fim, o funcionamento de uma rede com as características
mencionadas propiciará utilização mais dinâmica dos sistemas de informação ora existentes, o que
por certo virá resultar no progressivo aperfeiçoamento da qualidade dos dados primários
produzidos.
10. Em síntese, a rede integrada teria como objetivos: (i) proporcionar o aperfeiçoamento das
capacidades institucionais para descrever, analisar, explicar e documentar a situação de saúde,
compreendendo as tendências dos problemas mais significativos que a conformam, bem como dos
fatores que a condicionam e determinam; (ii) proporcionar, em decorrência, análises conjunturais e
prospectivas, com vistas ao processo de formulação e avaliação de políticas públicas de saúde e a
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situar o quadro sanitário brasileiro no contexto da Região das Américas e no cenário mundial; e (iii)
propiciar condições para a organização e articulação de bases de dados e de bibliografias aplicadas.
11. A construção desse modelo, a ser efetivada em estreita articulação com o Ministério da Saúde
e com o programa HDA/HDP da Oficina Central, implica a adoção de uma estratégia de avanços
sucessivos, balizados nos interesses mais imediatos e relevantes das organizações participantes. Tal
sistemática possibilitará o delineamento de compromissos a serem objetivados em 1996,
compreendendo:
• o estabelecimento das bases de intercoordenação da Rede Integrada, considerados os seus
aspectos de natureza política, gerencial e operacional;
• a atualização dos indicadores básicos utilizados na publicação “Las Condiciones de Salud
en las Américas”, de acordo com as possibilidades das fontes primárias de informação
disponíveis no país;
• a identificação - e desenvolvimento dos trabalhos daí decorrentes - de um sub-conjunto de
indicadores básicos considerados de maior expressão para o país, e desagregados por
grandes regiões brasileiras;
• a elaboração de informes de situação sobre questões relevantes, desenvolvidos a partir da
análise do sub-conjunto de indicadores a serem trabalhados, que viriam subsidiar a
elaboração de relatórios situacionais periódicos de avaliação;
• a organização de foros de debates, constituídos para apreciar o conteúdo de informes
específicos de situação produzidos, estabelecer suas correlações com outras áreas temáticas
e para recomendar medidas de política e de ações relativas às questões neles abordadas;
• a identificação das instituições nacionais que deverão compor o núcleo inicial da rede
integrada, entre aquelas cujas atividades correspondam aos sub-conjuntos temáticos
selecionados, e o conseqüente estabelecimento dos compromissos institucionais respectivos;
• a organização de bases bibliográficas correspondentes a essas mesmas áreas temáticas,
tendo em vista o cumprimento do importante papel da OPAS e do Ministério da Saúde na
disseminação do conhecimento.
12. A Representação da OPAS/OMS no Brasil promoverá, com vistas ao desenvolvimento da
proposta:
• a constituição de grupo inter-programático, do qual participem todas as Unidades Básicas de
Produção (UBP) que aglutinam o conjunto de projetos em desenvolvimento, para conduzir
as atividades pertinentes à Rede, no âmbito interno da Representação;
• a organização do suporte técnico interno para a rede, assim entendido como o conjunto das
áreas de informática e de documentação, e que deve estar integrado ao grupo interprogramático supracitado;
• o estabelecimento de matriz orçamentária inter-programática, que possibilite assegurar a
integralidade de esforços realizados na Representação para implementar a Rede;
• a captação de recursos do país destinados à estruturação e ao funcionamento da Rede;
• a utilização do projeto Rede Integrada como instrumento estratégico de modernização do
perfil e da prática de cooperação da OPAS no Brasil;
• a utilização dos informes de situação sobre questões relevantes, para subsidiar a elaboração
dos relatórios de avaliação da cooperação OPAS no país.
13. O Programa HDA/HDP, da Oficina Central da OPAS, assumiu, por sua vez, os seguintes
compromissos quando da visita à Representação no Brasil dos Drs. Carlos Castillo e Clovis Tigre,
em novembro de 1995, durante a qual foi discutida e ajustada a proposta de ação da Rede Integrada:
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• organização de sistemática de disseminação de informações sobre a realização de eventos
em saúde, em atendimento a demanda geral das Representações;
• fornecimento do conjunto de disquetes referentes à análise de situação de saúde no Brasil,
produzida para fins de publicação da edição de 1994 de “Las Condiciones de Salud en las
Américas”;
• fornecimento de disquetes contendo os dados da recente publicação “Indicadores Básicos
1995”;
• fornecimento de material informativo sobre a metodologia de “Health Policy Analysis” do
Congresso dos Estados Unidos, desenvolvida para elaboração de informes de situação;
• participação de componentes da equipe de HDA/HDP da Oficina Central em alguns dos
foros a serem programados para a implementação do projeto no Brasil, assim como na
prestação de consultorias específicas que se fizerem necessárias;
• envio de cópia de comunicação interna encaminhada por HDA/HDP aos programas técnicos
no nível regional, contendo diretrizes para atuação no processo de produção e atualização de
dados básicos e de análises de situação;
• fornecimento de disquete de demonstração referente ao software de informação geográfica;
• envio de memorando explicativo sobre os critérios pelos quais as sugestões apresentadas
pela Representação, referentes a dados do Brasil, não foram incluídas publicação
“Indicadores Básicos 1995”;
• efetivação de outras medidas de apoio que, dentro das possibilidades regionais, possam
contribuir para a concretização do projeto no Brasil.
14. Concluída a formulação da proposta de organização de uma Rede de Informações, foi a mesma
submetida, em dezembro de 1995, à apreciação do Secretário-Executivo do Ministério da Saúde,
Dr. José Carlos Seixas, e a posterior audiência com o Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, ficando
deliberada ação conjunta entre o Ministério da Saúde e a OPAS para o desenvolvimento da proposta
em pauta. Também ficou acertada a continuação dos trabalhos de implementação da referida Rede,
com a participação dos setores do Ministério da Saúde envolvidos na temática: a CoordenaçãoGeral de Planejamento (Dr. Álvaro); a Secretaria de Assistência à Saúde (Dr. Keiji); e a Fundação
Nacional de Saúde - DATASUS (Dr. Bandarra); e CENEPI (Dr. Cláudio Amaral).
15. A coordenação geral para o desenvolvimento das ações conjuntas ficou a cargo do SecretárioExecutivo do Ministério, Dr. Seixas, apoiado pela área de Políticas Públicas da Representação da
OPAS.
OPAS / BRA, 2.4.96
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