“(...) porque a vida é mutirão de todos,
por todos remexida e temperada.
O mais importante e bonito, do mundo, é isto:
que as pessoas não estão sempre iguais,
ainda não foram terminadas,
mas que elas vão sempre mudando.”
Riobaldo, personagem de Grande Sertão Veredas (Guimarães Rosa)

ÍNDICE PULSE DE REPUTAÇÃO DA FIOCRUZ
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Pobre: < 39
Fraca: 40 – 59
Mediana: 60 – 69
Forte: 70 – 79
Excelente: > 80
DIFERENÇA SIGNIFICANTE: População Geral = 1,4 | Complexo Econômico da Saúde = 3,2 | Formadores de Opinião = 2,3 | Estudantes = 2,0 | Pacientes = 1,8
AMOSTRA: População Geral = 509 | Complexo Econômico da Saúde = 129 | Formadores de Opinião = 229 | Estudantes = 223 | Pacientes = 100
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PESQUISA DE REPUTAÇÃO 2014 - Destaques da ASSISTÊNCIA
• A reputação da Fiocruz é avaliada como EXCELENTE pelos Pacientes em todas as unidades de
Assistência
• Os Pacientes tem FAMILIARIDADE de 100% em relação à Fiocruz
• Os Pacientes avaliaram a Fiocruz como EXCELENTE nas Dimensões: Produtos, Serviços e Pesquisa,
Ciência e Inovação, Ambiente de Trabalho, Contribuição social, Liderança e Desempenho.
• Em Serviços, o atributo Tratamento de Saúde de Referência e Qualidade, foi avaliado como
EXCELENTE pelos Pacientes
•
•

Público Pesquisado: População em geral, Pacientes, Estudantes, Governo, Imprensa, Academia, Controle Social, Financiadores, Parceiros e
Fornecedores
Foram pesquisados sentimentos de Empatia, Estima, Admiração e Confiança + Indicadores em Produtos, Serviços e Pesquisa, Ciência e Inovação,
Ambiente de Trabalho, Governança e Responsabilidade, Contribuição social, Liderança e Desempenho.

O Papel dos Institutos e da Assistência no Nosso Projeto Institucional
- Impacto direto sobre a saúde e a qualidade de vida da população atendida
- Atuação nacional na formulação e implementação de políticas, programas e de
diretrizes clínicas que qualificam a atenção à saúde em todo o sistema de saúde
- O enfrentamento de emergências sanitárias, como nos casos recentes de Ebola
e Zika, em que INI e IFF tiveram papel de destaque

- A geração de conhecimentos para subsidiar as políticas públicas através de
pesquisa clínica e pesquisa em saúde pública
- Formação para o sistema de CT&I – programas de pós-graduação stricto sensu

O Papel dos Institutos e da Assistência no Nosso Projeto Institucional
- Participação em todo o sistema de inovação
- A formação de trabalhadores para o SUS através das diversas modalidades:
estágios curriculares, residência médica e multiprofissional, cursos de
especialização, pós-graduação lato sensu
- A cooperação nacional e internacional, especialmente nas áreas de treinamento
em serviço, pesquisa clínica e Banco de Leite Humano

10 Compromissos da candidatura
1. Defender o direito universal à saúde:
compromisso com o SUS

6. Promover educação e divulgação cientifica para a
ciência, a saúde e a cidadania

2. Promover a ciência, a tecnologia e a inovação
em beneficio da sociedade

7. Promover a informação e a comunicação como
fatores estratégicos do desenvolvimento
institucional e como direitos da sociedade

3. Valorizar os trabalhadores e promover relações
8. Orientar a cooperação internacional para o
de trabalho inclusivas e com
fortalecimento de sistemas universais de saúde e o
respeito à diversidade
desenvolvimento cientifico e tecnológico
4. Promover a qualidade e a integração na
9. Realizar uma gestão democrática comprometida
atenção, na vigilância e na promoção à saúde
com o papel de instituição estratégica de Estado
5. Fortalecer a saúde na agenda ambiental e do
10. Contribuir para a construção da Fiocruz do
desenvolvimento sustentável
Futuro

Algumas Propostas do Compromisso 4 - Promover a qualidade e a
integração na atenção, na vigilância e na promoção à saúde

4 eixos centrais:
1.
2.
3.
4.

Consolidação do papel dos institutos nacionais
Valorização dos trabalhadores
Qualidade da atenção
Integração e visibilidade

Consolidação do Papel dos Institutos Nacionais
1. Continuar o projeto do Complexo dos Instituto Nacionais de Infectologia e de
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
2. Ampliar o papel dos institutos nacionais na qualificação de recursos humanos
para o Sistema Único de Saúde
3. Ampliar o aporte de recursos dos projetos indutores destinados à pesquisa
clínica e à pesquisa translacional
4. Fortalecer o papel dos institutos na cooperação internacional em saúde, em
especial nos países da América Latina e da África

Valorização dos Trabalhadores
1. Programa de educação permanente para os profissionais dos serviços de
referência (laboratoriais, assistenciais e de controle da qualidade), incluindo
capacitação em serviço, pesquisa, pós-graduação acadêmica ou profissional,
entre outros
2. Desenvolver mecanismos que favoreçam a participação de profissionais da
assistência em programas de indução à pesquisa como o PMA (Políticas
Públicas e Modelos de Atenção à Saúde)
3. Implantar o Adicional de Plantão Hospitalar
4. Dimensionamento de pessoal assistencial e adequação aos padrões exigidos
pelas normas de qualidade

Qualidade da Atenção
1. Implantar o Programa Integrado de Qualidade do Cuidado e Segurança do
Paciente, envolvendo todos os serviços de atenção à saúde da Fiocruz
2. Apoiar os ambulatórios nos processos de certificação / re-certificação de
acreditação internacional
3. Investir em infra-estrutura e manutenção que garantam o funcionamento
adequado às necessidades dos institutos e permitam avançar na capacidade
tecnológica assistencial voltada para a atenção de referência de alta
complexidade a curto, médio e longo prazos.

Integração e Visibilidade
1. Instituir a Mostra Bienal de Serviços da Fiocruz, voltada para a troca de
experiências, apresentação de resultados de estudos e pesquisas e debates
sobre principais desafios
2. Criar publicação especializada para as ações de assistência à saúde da Fiocruz,
disponibilizando as produções de estudos e pesquisas dos profissionais,
iniciativas no campo da inovação, boas práticas a partir de experiências em
curso
3. Efetivar o sistema integrado de compras e contratos de serviços

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre outros galos
E se encorpando em tela, entre todos,
Se erguendo tenda, onde entre todos,
Se entretendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
Que, tecido, se eleva por si: luz balão
João Cabral de Melo Neto

Obrigada!
#nisia2017
#Fiocruz
#construcaodetodos

