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IdeiaSUS 

Breve 

Histórico 
 

 

 

• Iniciativa desenvolvida a partir  de 2013, no 

âmbito da cooperação técnica entre a Fiocruz, 

Conass e Conasems; 

• Coordenado pela Presidência da Fiocruz,  

• Em 2017, firmada cooperação com o Cosems 

RJ para desenvolvimento de atividades no 

âmbito do estado do Rio de Janeiro; 

• 2019, firmada nova cooperação entre Fiocruz, 

Conass e Conasems 

 

 

 



Constatação 

 Existência de experiências nacionais e 

internacionais na manutenção de bancos de 

práticas e / ou experiências, principalmente 

no desenvolvimento de tecnologias sociais, 

que acumulam  numerosos registros 

 Baixo aproveitamento pelas esferas de 

gestão e esferas acadêmicas, das 

experiências tanto em sua reaplicação 

quanto para reflexão em programas de pós 

graduação e programas de pesquisa 

X 

IdeiaSUS   

Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente  

Plataforma Colaborativa 

 

Proposição 



IdeiaSUS -   

Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente  

Definição: 

Plataforma colaborativa para a identificação, o registro, o mapeamento, a 

sistematização, a divulgação e a reaplicação de práticas e soluções 

inovadoras para o SUS nos diversos territórios do país, por meio do 

desenvolvimento e da integração de redes colaborativas virtuais e locais 

para gestão do conhecimento em saúde e ambiente, tendo como 

finalidade o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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O Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente – IdeiaSUS – é resultado 
da cooperação técnica entre a FIOCRUZ, CONASS e CONASEMS,  

Banco  

de 

Cadastro 

e Consulta 

Plataformas 

Colaborativa

s 
Redes, Rodas e 

Publicações Comunidades 

de  

práticas 

Objetivos: 

Identificar, mapear, registrar, 
sistematizar, divulgar e 
disseminar práticas e soluções 
para o SUS, implantadas nos 
diversos territórios do país. 

 
Princípio básico: 

“As trocas de experiências, 
exitosas ou não, são essenciais 
para o fortalecimento do SUS e 
para os processos de inovação 
em políticas públicas inclusivas”. 

Comunidade de 

Práticas em Saúde 

Mental e Atenção 

Psicossocial  

Comunidade das 

Práticas Integrativas 

e Complementares 

em Saúde 

 Comunidade de 

Experiências e 

Práticas Acessíveis 

e Inclusivas 

 Comunidade 

de Práticas 

Saúde e 

Ambiente 



 DISSEMINAÇÃO DE 
SOLUÇÕES 



Oficina de Sistematização, 

COSEMS-PB e UFPB 

Mostra Estadual e 

Rodas Regionais 

de Práticas - 

IdeiaSUS 

Cooperação 

FIOCRUZ 

COSEMS RJ 

Mostra Estadual e 

Rodas Regionais 

de Práticas - 

IdeiaSUS 

Cooperação 

FIOCRUZ 

COSEMS RJ 

 

 

IdeiaSUS 

e  

COVID – 19 

 

 

 

IdeiaSUS 

na Paraíba 

 

 



PUBLICAÇÕES 



Projeto desenvolvido no âmbito do  

EDITAL INOVA GESTÃO FIOCRUZ 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Desenvolver 
metodologia, recursos 
tecnológicos e 
expertise 

Promover análise 
crítica e reflexão sobre 
a produção 
desenvolvida, 
utilizando a 
metodologia da 
sistematização de 
práticas 

Fortalecer a missão da 
Fiocruz 



A CURADORIA EM SAÚDE 

Ato de apoiar, acompanhar e 
qualificar práticas em saúde 

Em cooperação com gestores, 
profissionais de saúde e usuários 

Através de mediações que 
possibilitem a troca de 

conhecimentos e socialização dos 
saberes, análise crítica e reflexão 

sobre a prática em saúde 

O propósito do Programa IdeiaSUS em torno das Curadorias de Práticas é dinamizar e qualificar o 

processo de evidenciação e compartilhamento de experiências em saúde, convidando-as a 

aderirem a um processo de reflexão crítica sobre o seu trabalho no cotidiano do SUS. 

 
Curador ia  em Saúde,  o  desaf io  de  apoiar,  qual i f icar  
e  mul t ip l icar  prát icas  e  so luções em saúde  



PARCEIROS 
Nosso caminho é o SUS 



 

Total de Práticas 

2303 

 

 

Estados com Práticas + DF 

27 

 

 

Municípios com Práticas 

784 
 

 



 

 COSEMS MG  - 
IdeiaSUS/Fiocruz 
Sistematizando as 
práticas de saúde 



   

107 municípios mineiros (13% dos municípios de Minas Gerais) 

registraram práticas no IdeiaSUS 

   

Os municípios de Minas Gerais registraram 191 práticas, 

correspondendo a 8% das práticas registradas no IdeiaSUS 

   

7 municípios, representando 26% dos municípios da Região 

Metropolitana de BH, registraram 49 práticas, correspondendo a 

aproximadamente 1/4 das práticas mineiras presentes no IdeiaSUS 
  



CATEGORIA QTDE. % 

Promoção da Saúde  59 30% 

Atenção Básica  27 13% 

Planejamento, Gestão em Saúde, 

Estratégica e Participativa  

21 11% 

Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde  

14 7% 

Participação da Comunidade e 

Controle Social  

13 7% 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial  12 6% 

Atenção Especializada (Ambulatorial 

e/ou Hospitalar)  

11 6% 

CATEGORIA QTDE. % 

Vigilância em Saúde  11 6% 

Arboviroses, Zoonoses e Doenças 

Negligenciadas  

7 4% 

Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde  

6 3% 

Educação, Informação e 

Comunicação em Saúde  

5 3% 

Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação em Saúde  

3 2% 

Assistência Farmacêutica  2 1% 

Atenção integral às Populações do 

Campo, Floresta e Águas  

2 1% 



Nosso caminho é o SUS !!! 
OBRIGADO 

 
 
 
 
 
 
 

www.ideiasus.fiocruz.br 

www.ideiasus.fiocruz.br 
ideiasus.fiocruz@gmail.com 
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