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Apresentação

j
o

O presente documento é resultado do trabalho de
compatibilização das ações contidas na Lei Orçamentária Anual LOA/2005 - com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Saúde
-Um pacto pela saúde no Brasil, aprovado pela Portaria Nº 2_.607, de
1O de dezembro de 2004.
Esse trabalho atende a um compromisso assumido no
momento da aprovação da proposta orçamentária da saúde 2005 com
o Conselho Nacional de Saúde - CNS -, que pretende utilizá-lo como
um dos instrumentos de acompanhamento e avaliação do PNS, por
intermédio de sua Comissão de Orçamento e Financiamento
(Cofin/CNS).
.
As principais bases deste · trabalho foram as metas :. ·
estabelecidas no PNS para o período 2004-2007 os programas e as ·
ações constantes da LOA-2005. A part.ir da· análise procedida, que
. gerou a compatibilização aqui apresentada; concluiu-se que as ações
da Lei Orçamentária permitem a viabilização das metas contidas no
Plano Nacional. É importante registrar também que algumas metas do
PNS estão relacionadas de forma direta com a LOA, observando-se,
ainda, que uma ação da Lei Orçamentária pode financiar uma ou mais
·
de uma meta do PNS.
Por outro lado, é possível verificar igualmente ·que algumas
poucas ações não encontram correlação direta com as metas do PNS,
mas sim com o Plano Plurianual - PPA 2004n -, instrumento de
planejamento do Governo Federal. . Isso . evidencia que essas
exceções referem-s~ a ações de responsabilidade própria da Gestão
Federal do Sistema Unico de Saúde (SUS). No entanto, essas poucas
· ações da LOA 2005 estão vinculadas, obviamente, aos objetivos do
Plano Nacional- os quais são os mesmos do PPA -, e relacionadas
estreitamente às diretrizes.
As observações acima assinaladas, além daquelas
verificadas ao longo da consecução deste trabalho, reforçam o papel
de referência do Plano Nacional de Saúde para o SUS e, portanto, a
sua importância para uma eficiente e efetiva gestão do Sistema.
Por fim, cabe assinalar que, mais do que atender a um
compromisso com o CNS, este trabalho constitui, desde já, um dos
instrumentos importantes na gestão do PNS e, certamente, tornará
disponíveis informações para o seu monitoramento e avaliação por
parte do Ministério da Saúde, processo este já iniciado junto à Rede
lnteragencial de Informações para a Saúde - Ripsa- e em parceria
com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
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Compatibilização das metas do Plano Nacional de Saúde - PNS
com a Lei Orçamentária - LOA 2005
Plano Nacional de Saúde· PNS
(Porterla n° 2.607, 10.12.04)

~el Orçament~trla • LOA 2005

Ações

Programas
1215

Alimentação Saudável

4294

Prevenção e Controle das
Carências Nutricionais por
Mlcronutrlentes

Valor(R$)

Metas 2004-2007

6.000.000 Atender com
mlcronutrientes,
anualmente, pelo menos
70% da população em
situação de risco.

Diretrizes
Promoção da alimentação
saudável e combate à
desnutrição.

ObJe.tlvos $'torl~ls
(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -. de portadores de patologias e
deficiências. mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apOiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8519

Monitoramento da Situação
Nutricional da População
Brasileira

4. 704.800 Monitorar a fortificação das Promoção da alimentação
farinhas de trigo e milho
saudável e combate à
nas 27 unidades federadas. desnutrição.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma Intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Monitorar a situação
alimentar e nutricional em
cerca de 60% dos
municípios.

Promoção da alimentação
saudável e combate à
desnutrição.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas-. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Total do programa

10.704.800

4
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1293

Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos

Valor(R$)

Aç6es

Programas
4368.

Promoção da Oferta e da
Cobertura doa Serviços de
Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos no
Sistema Único de Saúde

Metas 2004-2007

(Regionalizada) Assistência
Financeira para Aquisição e
D.latrlbulçio de Medicamentos
EXcepcionais

Diretrizes

Efetivação da poUtica
692.320.000 Atender cerca de 77,5
nacional de assistência
milhões de pessoas/ano
farmacêutica.
com medicamentos
estratégicos, destinados ao
tratamento de portadores
de agravos objeto de
programas nacionais, tais
como malâria e
tuberculose, entre outros.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos Insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas Instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Efetivação da polftica
nacional de assistência
farmacêutica.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Atender 148 mil/ano
portadores de HIV/Aids
com os medicamentos
especfficos.

4705

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral -a exemplo da saúde da
famflia- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nivels de complexidade da atenção à
saúde.

Implementação do Sistema
961.000.000 Oferecer os
Imunobiológicos especiais Nacional de Transplantes.
do Crie (Centro de
Referência para
Imunobiológicos
Especiais), normatizados
pelo Programa Nacional de
Imunização para 100% dos
transplantados e
cómunlcantés domlcll~res.

2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a Integralidade da atenção, com a
redefinlção do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionallzar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua Incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Atender cerca de 402,5 mil
pacientes/ano com
medicamentos de alto
custo.

Efetivação da política
nacional de assistência
farmacêutica.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde. observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.
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Plano Naclonàl de Saúde- PNS
(Portaria n8 2.807, 10.12.04)

~I Orçame~térla - LOA 2005
Ações

Programas
1293

Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos

·7660

Implantação de Farmácias
Populares

Assistência Suplementar à
Saúde

Metas 2004-2007

Valor(R$)

· 24.005.000 Implantar e prover a
manutenção de 430

4339

901 E

Regulação, Fiscalização e
Monitoramento de Operadoras
de Planos e Seguros Privados
de Assistência à Saúde

Implantação de Sistema de
Cobrança do Ressarcimento ao
Sistema Único de Saúde

(PPA 2004·2007)
1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos niveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

20.1 05.000 Conceder o registro
definitivo a 100% das
operadoras de saúde
suplementar e a 100% dos
produtos ofertados no
mercado de saúde
suplementar.

Defesa do interesse público
na assistência suplementar
à saúde.

1. Promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regulando e
fiscalizando as operadoras do setor. bem como as
suas relações com prestadores, trabalhadores e
usuários, em articulação e integração com o SUS.

Defesa do interesse público
na assistência suplementar
à saúde.

1. Promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regulando e
fiscalizando as operadoras do setor, bem como as
suas relações com prestadores, trabalhadores e
usuários, em articulação e integração com o SUS.

O Aperfeiçoar os

Defesa do interesse público
mecanismos de
na assistência suplementar
ressarcimento ao SUS,
à saúde.
ampliando em 50% a
arrecadação pelo
atendimento de usuários de
planos de saúde.

1. Promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regulando e
fiscalizando as operadoras do setor, bem como as
suas relações com prestadores, trabalhadores e
usuários, em articulação e integração com o SUS.

20.105.000

Total do programa
Atenção à Saúde da População
em Situações de Urgências,
VIolências e outras Causas
Externas

Implantação de farmácias
populares.

farmácias populares,
ofertando medicamentos a
preços red~zidos para
cerca de quatro milhões de
pessoas.

Promover a migração de
50% de usuários de planos
de saúde, com contratos
firmados antes da vigência
da Lei NV 9.656198, para o
ambiente regulatórlo
previsto nesta norma legal.

1303

Diretrizes

Objetivos Setoriais

1.677.325.000

Total do programa
1185

o

0816

Apolo a Centros Colaboradores
para a Atenção à Saúde das
Pessoas em Situações de
VIolências e outras Causas
Externas

3.160.000 Aumentar em 25% os
serviços de atendimento a
adolescentes vitimas de
.violênclà ·lntra·familiar nas
cidades pólos das

Promoção da saúde do
adolescente e jovem de
forma articulada com
outras polftlcas
intersetoriais.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais· mais vulneráveis- em especial os
. povos lndfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualida~e de vida.

microrr~.

2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

.
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1303

Atenção à Saúde da População
em Situações de Urgências,
VIolências e outras Causas
Externas

· (Portéiia ni 2;SÓ7, 10.1.2.04)

Aç6es

Programas
·oa16

.

Plano Nactona[de Saúde- PNS

Valor(RS)

~olo

a Centros Colaboradores
para a Atenção à Saúde das
Pessoas em Sltuaç6es de
VIolências e outras Causas
Externas

Diretrizes

Metas 2004-2007
Aumentar em 30% os·
serviços de atenção às
mulheres em situação de
violência nos municrplos
pólos de microrregiões.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

· Promoção da atenção
Integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndrgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

0818

(Regionalizada) Apolo à
Estruturação de Serviços de
Atenção às Urgências e
Emergências por VIolências e
Causas Externas

245.151.928 Implantar e implementar
287 centrais de regulação
médica de urgências
Integradas ao complexo de
regulação do SUS.

Reorganização da atenção
ambulatorial e do
atendimento de urgências e
emergências.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral - a exemplo da saúde da
família- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.

3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Apolo a Centros Colaboradores
para a Atenção à Saúde das
Pessoas em Sltuaç6es de
VIolências e outras Causas
Externas

Implantar 54 núcleos
municipais e estaduais de
prevenção da violência e
de promoção da saúde em
cidades com mals.de 100
mil habitantes. ·

Redução da
morbimortalidade por
acidentes e violências.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Ações

Programas
1303

Atenção à Saúde da População
em Situações de Urgências,
VIolências e outras Causas
Externas

0818

Apolo a Centros Colab~radores
para a Atenção à Saúde das
Pessoas em Situações de
VIolências e outras Causas
Externas

Metas 2004-2007

Valor(R$)

Instalar e implementar a
atenção pré-hospltaJar
móvel em 430 cidades e
adquhir 1.222 ambulâncias
de suporte básico à vida e
420 ambulâncias de
suportá avançado.

Diretrizes
Reorganização da atenção
ambulatorial e do
atendimento de urgências e
··
emergências.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral- a exemplo da saúde da
famrua - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nrveis de complexidade da atenção fi
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a Integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -. a estruturação de rede de
atenção. às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionallzar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientifica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Expandir a Implantação do
•Projeto de Redução da
Morblmortalidade por
Acidente de Trânsito" para
100% das capitais.

Redução da
morblmortalidade por
acidentes e violências.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

0820

Apolo a Estudos e Pesquisas
sobre Acidentes é VIolências

1.072.000 Expandir a implantação do
•Projeto de Redução da
Morbimortalldade por
Acidente de Trânsito" para
100% das capitais.

Redução da
morblmortalidade por
acidentes e violências.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -,de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida .
.2. lnteg~ar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Mlnl~térlo Extraordinário de se·gurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Total do programa

249.383.928
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1312

Atenção à Saúde de Populações
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

Valor(R$)

Ações

Programas
0843

Objetivos Setoriais

(Portiula n1 2~607, 10.12.04)

Auxílio-Reabilitação
Psicossocial aos Egressos de
Longas Internações
Psiquiátricas no Sistema Único
de Saúde (De Volta Pra Casa)

Metas 2004-2007

5.760.000 Conceder auxflio
reabilitação psicossocial a
10.000 egressos de longas
internações psiquiátricas
no SUS ("De volta para

Diretrizes
Ampliação da atenção em
saúde mental.

(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

casaj.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6175

Atenção à Saúde da Mulher

7.500.000 Implantar o rastreamento
populacional mamográfico
oportunístico do câncer de
mama, com periodicidade
bianual, para as mulheres
de 50 a 69 anos de Idade.

Prevenção e controle de
doenças crônicas não
transmissíveis.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

Reduzir em 15o/o.os índices
de mortalidade materna.

PromoÇão da atenção
integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas-, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Aç6es

Programas
1312

Atenção à Saúde de Populações
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

6175

Atenção à Saúde da ~ulher

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Implantar comitês de morte Promoção da atenção
materna em 100% dos
integral à saúde da mulher.
municlpios com população
superior a 50 mil habitantes.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Aumentar em 50% o
número de serviços de
saúde do SUS para a
realização de laqueadura
tubária e vasectomla em
todos os estados.

Promoção da atenção
integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir em 15% o número Promoção da atenção
de complicações de aborto Integral à s~úde da mulher.
no âmbito do SUS.
·

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas-, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Implantar/implementar
cinco centros de referência
para atendimento à
fertilização de casais sorodiferentes para o HIV.

Promoção da atenção
integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

10

~el

Atenção à Saúde de Populações
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

Valor(R$)
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8175

Atenção à Saúde da Mulher

Metas 2004·2007
Aumentar em 15% a
cobertura do exame
Papanlcolau na população
de risco (35 a 49 anos de
Idade).

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes
Promoção da atenção
Integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir em 15% a taxa
nacional de cesariana no

sus.

Promoção da atenção
Integral à saúde da mulher.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Prevenção e controle de
Reorganizar a atenção no
doenças crônicas não
âmbito do câncer de colo
do útero visando atingir a
transmissfvels.
cobertura de 60% das
mulheres de 25 a 59 anos
de Idade e tratar 100% das
mulheres com exame
alterado.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, Individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.
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Aç6es

Programas
1312

Atenção à Saúde de Populações
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

8175

Atenção à Saúde da '-'ulher

Valor(R$)

Metas 2004-2007

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Diretrizes

Aumentar em 25% a
Promoção da atenção
realização de cirurgias para Integral à saúde da mulher.
reconstrução mamária.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndlgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6176

Atenção à Saúde da Criança

7. 724.600 Ampliar em 40% a
Adoção de linhas de
Iniciativa Hospital Amigo da cuidado na atenção integral
à saúde da criança.
Criança.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Implantar 40 novos bancos
de leite humano e postos
de coleta.

Adoção de linhas de
cuidado na atenção Integral
à saúde da criança.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Distribuir 200 mil doses de
surfactante pulmonar
produzido no Brasil para o
atendimento neonatal.

Adoção de linhas de
cuidado na atenção integral
à saúde da criança.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, ~adiante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para -apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Valor(R$)

Ações

Programas
1312

(Portaria n" 2.607. 10.12.04)

Atenção à Saúde de Populações · 6176
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

Atenção à Saúde da. Criança

Metas 2004-2007
Reduzir a mortalidade
Infantil de 27 para 22 por
mil nascidos vivos e em
15% a mortalidade
neonatal.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Diretrizes
Adoção de linhas de
cuidado na atenção integral
à saude da criança.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6177

Atenção à Saúde do
Adolescente e Jovem

5.230.000 Implantar calendário de
vacinação do adolescente
em 100% das unidades
federadas.

Promoção da saúde do
adolescente e jovem de
forma articulada com
outras políticas
intersetoriais.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Implantar o cartão do
adolescente, destinado ao
acompanhámento do . .
crescimento e desenvolvimento juvenil,
em pelo menos 20% dos
municípios com PSF.

6178

Atenção à Saúde do Idoso

3.000.000 Implantar a politica do
Idoso em 50% dos
municípios de residência
da população do campo.

Promoção da saúde do
adolescente e jovem de
forma articulada com
outras políticas
intersetoriais.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Implementação de polftica
de saúde para a população
do campo.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Ações

Programas
1312

Atenção à Saúde de Populações ·6178
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos .

Atenção à Saúde do.l~oao

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Vacinar, anualmente, cerca Promoção da atenção à
de 70% da população idosa saúde do Idoso voltada à
contra a gripe.
qualidade de vida.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma Intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6181

Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência

1.728.000 Implantar 160 unidades de
reabilitação para o
atendimento às pessoas
com deficiência motora,
visual, auditiva e mental.

Consolidação da rede de
atenção à saúde da pessoa
com deficiência.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -,de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6188

Atenção à Saúde do
Trabalhador

4.950. 700 Reduzir em 5% a taxa de
incidência de doenças
relacionadas ao trabalho.

Promoção da saúde do
1. Promover a atenção à saúde de grupos
trabalhador com melhoria
. populacionais mais vulneráveis - em especial os
das condições de vida e da povos indígenas-, de portadores de patologias e
· atenção à saúde.
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8523

Fomento à Constituição de
Equipes para a Melhoria do
Ambiente e Redução de Riscos
no Trabalho

3.000.000 Reduzir em 5% a taxa de
incidência de doenças
relacionadas ao trabalho.

Promoção da saúde do
trabalhador com melhoria
das condições de vida e da
atenção à saúde.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para· apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Ações

Programas
1312

Atenção à Saúde de Populações
Estratégicas e em Situações
Especiais de Agravos

(Portaria ne 2~&o7. 1o.12.04)

'I

852~

Serviços de Atenção à Saúde
da População do Sistema
Penitenciário Nacional

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Implementação da atenção
à saúde da população
Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária nos 27 prisional.
estados e no DF para
ações de controle de riscos
sanitários no Sistema
Penitenciário.

11.000.000 Instrumentar e capaéltar o

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

2. Integrar a rede do SUS de forma Intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8529

Serviços Extra-hospitalares de
Atenção aos portadores de
Transtornos Mentais e de
transtornos Decorrentes do
Uso de Álcool e Outras Drogas

9. 786.000 Expandir a rede de
serviços extra-hospitalares
para transtornos mentais e
transtornos decorrentes do
uso de álcool e outras
drogas em 1.700 novos
serviços (entre os
seguintes dispositivos:
caps, SRTs, unidades
psiquiátricas em hospital
geral).

Ampliação da atenção em
saúde mental.

1 • Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Implantar a política de
Implementação de política
p~evenção e controle do
de saúde para ~ população
consumo de álcool e outras do campo.
drogas em 50% dos
municfplos de residência
da população do campo.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indrgenas -. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8531

Unidades e Serviços de
Reabilitação no SUS

19.471.288 Implantar 160 unidades de
reabilitação para o
atendimento às pessoas
com deficiência motora,
visual, auditiva e mental.

Consolidação da rede de
atençãp à saúde da pessoa
com deficiência.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Total do programa
1214

Atenção Básica em Saúde

n°

Valor (R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

o

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

79.150.588
0442

Incentivo Financeiro para a
Expansão e a Consolidação da
Estratégia de Saúde da Famnta
nos Munlciplos com População
Superior a 100 mil habitantes

101.000.000 Ampliar para 35 mil o
número de equipes de
saúde da famma.

Expansão e efetivação da
atenção básica de saúde.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral - a exemplo da saúde da
famflia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nrvels de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionallzar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-clentffica, e garantir n
acesso universal a sua utilização.

6838

Atenção à saúde bucal

124.390.000 Ampliar para 18 mil o
número de equipes de
saúde bucal, oferecendo a
vacina contra a hepatite B
para todos os profissionais
componentes destas
equipes.

Expansão e efetivação da
atenção básica de saúde.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral - a exemplo da saúde da
família - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Reglonallzar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua Incorporação a partir
de· critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientrfica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Atenção Básica em Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007
Distribuir, anualmente, 1,9
milhão de kits de higiene
oral.

6838 · Atenção à saúde bu~l

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes
Ampliação do acesso_ à
atenção em- saúde bucal~

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais r:nais vulneráveis - em especial os
povos lndigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8573

Expansão e Consolidação da
Saúde da Famflla

38.306.000

Implantar, nos 231
municiplos com mais de
100 mil habitantes, o
Projeto de Expansão do
Saúde da FamRia (Proesf).

Expansão e efetivação da
atenção básica de saúde.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
família- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nrveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a Integralidade da atenção, com a
redeflnlção do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Ações

Programas
1214

Atenção Básica em Saúde

Plano Nacional de Saúde- PNS
(Portaria n1 2.607, 10.12.04)

Orçamentária - LOA 2005

·8581

Estruturação da Rede de
Serviços de Atenção Básica de
Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007

410.017.084 Garantir a qualificação da
atenção básica em 80%
das unidades de saúde da
famrua.

Diretrizes
Expansão e efetivação da
atenção básica de saúde.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento Integral - a exemplo da saúde da
famrtia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais niveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Promoção da eqüidade na
Capacitar, em 50% dos
munlciplos, os profissionais atenção à saúde da
população negra.
de saúde no atendimento
adequado da população
negra.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Total do programa

673.713.084
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1216

Atenção Especializada em Saúde 429.1

Plaqo N._clonat:de ~lide· PNS
· (Portaiia n12 2~807, 10.12.04)

Valor(R$)

Aç6es
Certificação de Qualidade doa
Estabelecimentos de Saúde da
Rede Pública e Privada

Metas 2004-2007

200.000 Qualificar 60 unidades
hospitalares de urgência
das regiões metropolitanas
e estruturar 11 O serviços
de atenção às urgências e
emergências em
municípios com mais de
100 mil habitantes.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
famflia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.

Reorganização da atenção
ambulatorial e do ·
atendimento de urgências e
emergências.

2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenç~o às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Qualificar, material e
funcionalmente, 1.760
serviços de pronto.
atendimento não hospitalar.

Reorganização da atenção
ambulatorial e do
atendimento de urgências e
emergências. ·

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
famflia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nfvels de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redeflnlção do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-. a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Reglonalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua Incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Ações.

Programas
1216

Plano Nacional de Salide • PNS
(Portarlâ ng 2.807, 10.12.04)

Orçame~tárla • LOA 2005

Atenção Especializada em Saúde . 8265

Implementação da ~tençlo
Domiciliar e de Outras
Modalidades Alternativas à
Internação Hospitalar

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

428.000 Implantar 1.200 equipes
Reorganização da atenção
especializadas em atenção hospitalar.
·
domiciliar.

ObJeUvoa Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
famnia - e promovendo a articulação Intersetorial e
com os demais niveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir n
acesso universal a sua utilização.

8535

(Regionalizada) Estruturação
de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde

741.343.581

Criar 17.000 leitos de
cuidados Intermediários.

Reorganização da atenção
de alta complexidade.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
familia- e promovendo a articulação Intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção A
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinlção do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua Incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnlco-cienutlca, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Programas
1216

Atenção Especializada em Saúde ·&535

Ações
(Regionalizada) Estruturação
de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007
Reformar e equipar 961
serviços de urgências e
emergências.

Diretrizes
Reorganização da atenção
ambulatorial e do
atendimento de urgências e
emergências.

ObJetivos Setoriais

(PPA 2004-2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral- a exemplo da saúde da
famflia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.

2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientffica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
Habilitar 20.000 leitos em
Instituições de cuidados
mínimos.

Reorganização da atenção
ambulatorial e do
atendimento de urgências e
emergências.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
familia - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nfveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel.dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o Incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionallzar a pferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporàção a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientrfica, e garantir o
aces~ universal sua utilização.·

a
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Programas
1216

Atenção Especializada em Saúde 8535

Aç6es

Valor(R$)

Metas 2004-2007
Habilitar 3.651 leitos
adicionais de terapia
Intensiva.

(Regionalizada) Estr~uraçio
de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde

Diretrizes
Reorganização da atenção
de alta complexidade.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral -·a exemplo da saúde da
famflia- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais nfveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação çJe rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Ampliação do acesso à
Implantar 550 centros de
atenção em saúde bucal.
especialidades
odontológicas e ampliar a
capacidade assistencial em
odontologia especializada
em 2,8 milhões
procedimentos.

Total do programa

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

741.971.581
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1220

Valor(R$)

Aç6es

Programas
Atenção Hospitalar e
· 814J
Ambulatorial no Sistema Único
de Saúde

de Saúde· PNS

(Portaria n11 2.607, 10.12.04)

Assistência Médica. Qualificada
e Gratuita a Todos os Nfvels da
População e Desenvolvimento
de Atividades Educacionais e
de Pesquisa no Can:apo da
Saúde • Serviço Social
Autônomo Associação das
Pioneiras Sociais

Metas 2004-2007

408.449.448 Equipar 20.000 serilços de
atenção primária de saúde
(APS)..

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes

Reorganização da atenção 1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
ambulatorial e do
atendimento de urgências e atendimento Integral -a exemplo da saúde da
emergências.
·
famflia- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Reglonalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

408.449.448

Total do programa
1336

Brasil Qullombola

8215

Atenção à saúde das
populações qullombolas

293.200 Implantar a· potrtica de
Implementação de política
incentivo à equiçlade (i) em de saúde para a população
100% dos municípios com do campo.
assentamentos e dos
municípios com quilombos;
(li) em 100% dos
municípios da Amazônia
Legal com população Igual
ou menor que 50 mil
habitantes e IDH igual ou
menor que o. 7; e (lli) em
100% dos municípios com
população Igual ou menor
que 30 mil habitantes e
IDH igual ou menor que 0,7.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

293.200

Total do programa
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Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

!

Programas
1201

Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde

Ações
·4360

6146

6165

6179

Pesquisas Biomédl~as no
Centro Nacional de Primatas

Fomento à Pesquisa e
Desenvolvimento de Insumos
Estratégicos no Complexo
Produtivo da Saúde

Fomento à Pesquisa em
VIgilância, Prevenção e
Controle de Doenças e Agravos
à Saúde

Disseminação da Informação
em Ciência e Tecnologia em
Saúde

Valor(R$).

Metas 2004-2007

Diretrizes

Fomento ao
· 6.507.000 Realizar, anualmente, por
desenvolvimento
Intermédio dos centros de
tecnológico.
pesquisas da gestão
federal do SUS, cerca de
1.500 pesquisas e
desenvolvimento de
Inovações tecnológicas em
diferentes campos (clrnlca
e biomédica, medicina
tropical, melo ambiente,
saúde pública, história da
saúde etc.).
66.743.140 Fomentar cerca de 527
pQsquisas e
desenvolvimento de
Insumos estratégicos no
complexo produtivo da
saúde.
2.566.000 Realizar cinco pesquisas
anuais em áreas de
conhecimento do interesse
da vigilância sanitária,
mediante estabelecimento
de parcerias de
cooperação técnica com
centros de pesquisa e
universidades brasileiras e
estrangeiras e contratação
de pesquisadores e
consultores.
8.760.909

Construção da agenda
nacional de prioridades de
pesquisa em saúde.

Construção da agenda
nacional de prioridades de
pesquisa em saúde.

Construção de rede de
Informações para a gestão
do SUS e a atenção
integral à saúde.
Difusão do conhecimento
em saúde.
Construção da consciência
sanitária da população.

1. Formular e implementar a poUtica nacional de
ciência, tecnologia e Inovação em saúde, orientada
por padrões éticos, buscando a eqüidade e a
regionalização, com valorização de tecnologias
nacionais.

1. Formular e Implementar a política nacional de
tecnologia e inovação em saúde, orientada
por padrões éticos, buscando a eqüidade e a
regionalização, com valorização de tecnologias
nacionais.

ciência~

1. Formular e Implementar a política nacional de
ciência, tecnologia e inovação em saúde, orientada
por padrões éticos, buscando a eqüidade e a
regionalização, com valorização de tecnologias
nacionais.

1. Estabelecer a politica nacional de informação err•
saúde voltada à construção de uma rede de
informações qualificadas, capaz de subsidiar e
fortalecer os processos de gestão, de comunicação
social, de produção e difusão do conhecimento, da
organização da atenção à saúde e de controle
social, e de promover a elevação da consciência
sanitária da população.
2. Formular e Implementar politica de comunicação
social, buscando ampla divulgação do SUS quanto
aos seus prlncfpios, diretrizes e avanços.

Plana Naçl~nat!···Saúde- PNS
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Ações

Programas
1201

Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde

6201 . Funcionamento das Bibliotecas
Técnico-científica e do Museu
da VIda

(Poltárla n8 2~807,10.12.04)

Valor(RS)·

Metas 2004-2007

4.415.550

Diretrizes
Construção de rede de
informações para a gestão
do SUS e a atenção
integral à saúde.
Difusão do conhecimento
em saúde.
Construção da consciência
sanitária da população.

7670

Implantação do Campus da
Fundação Oswaldo Cruz em
Jacarepaguá

Controle da Tuberculose e
Eliminação da Hansenfase

1. Estabelecer a política nacional de informação em
saúde voltada à construção de uma rede de
informações qualificadas, capaz de subsidiar e
fortalecer os processos de gestão, de comunicação
social, de produção e difusão do conhecimento, da
organização da atenção à saúde e de controle
social, e de promover a elevação da consciência
sanitária da população.
2. Formular e implementar política de comunicação
social, buscando ampla divulgação do SUS quanto
aos seus princípios, diretrizes e avanços.

Implementação da
suficiência nacional em
imunobiológicos,
hemoderivados, fármacos e
insumos estratégicos.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Controle da tuberculose e
eliminação da hansenfase.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.

89.892.599

Total do programa
1307

900.000 Implantar e implementar a
fábrica de medicamentos
adquirida de laboratório
multinacional, de modo a
quintuplicar a produção da
Rocruz de remédios
destinados aos programas
nacionais.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

6184

VIgilância, Prevenção e
Controle da Tuberculose e
outras Pneumopatlas de
Interesse em Saúde Pública

14.320.000 Detectar pelo menos 70%
dos casos estlr:nados de ·
tuberculose e curar pelo
menos 85% dos casos ·
detectados da d~ença.

2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
Intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais- em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.
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Ações

Programas
1307

Controle da Tuberculose e
Eliminação da Hanseniase

6185

VIgilância, Prevenção e
Controle da Hansenrase e
outras Dermatoses Relevantes

Doação, Captação e Transplante 6158
de Órgãos e Tecidos

Metas 2004-2007

14.320.000 Reduzir a prevalência da
hansenrase em 30% (hoje
em tomo de 75 mil
doentes), diagnosticar
100% dos casos novos
esperados dà doença e
reduzir em pelo menos
25% a taxa de abandono
(atualmente em 12%).

Diretrizes
Controle da tuberculose e
eliminação da hanseníase.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta ag
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

28.640.000

Total do programa
1218

Valor (R$)

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Operaclonallzação do Sistema
Nacional de Transplantes

1.279.000 Aumentar em 25% ao ano
o número de transplantes
realizados.

Implementação do Sistema
Nacional de Transplantes.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
família - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção ti
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Açõea

Programas
1218

Doação, Captação e Transplante 6158.
de Órgãos e Tecidos

Operaclonallzação dp Sistema
Nacional de Transplantes

Metas 2004-2007

Valor(R$)

Reduzir em 30% a lista de
espera para transplantes
decómea.

Diretrizes
Implementação do Sistema
Nacional de Transplantes.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
famflla- e promovendo a articulação Intersetorial e
com os demais nrveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

7668

Implantação de Rede de
Informações em Transplantes

2.830.000 Aumentar em 30% ao anó
o número de doações de
órgãos. ·

Implementação do Sistema
Nacional de Transplantes.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
famma- e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais niveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinlção do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Reglonalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientifica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Total do programa

4.109.000
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Ações

Programas
1138

Drenagem Urbana Sustentável

· 3883

Implantação e Melhoria de
Serviços de Drenagem e
ManeJo Ambiental para
Prevenção e Controle da
Malária

Total do programa
1311

Educação Permanente e
Quallflcac;ão Profissional no .
Sistema Unlco de Saúde

Valor (R$)

Metas 2004-2007

· 9.130.000 Beneficiar cerca de 40 mil
famfllas/ano com obras e
serviços de drenagem e
manejo ambiental para a
prevenção e controle da
malária. ·

Diretrizes

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Implementação do Sistema
Nacional de Transplantes.

1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento integral - a exemplo da saúde da
família ~ e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção fl
saúde.

9.130.000
0847

Apolo à Capacitação de
Formuladores de Polftlcas em
Áreas Técnicas Especificas
dos Estados e Munlc(plos

13.288.000 Capacitar 2.000
profissionais que atuam na
área de transplantes.

2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.
3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a panir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir n
acesso universal a sua utilização.
Capacitar 100% das áreas Destinação adequada dos
de vigilância sanitária
residuos sólidos urbanos.
estaduais para as ações de
inspeção na área de
resrduos de serviços de
saúde.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.
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1311

Educação Permanente e
Qualificação Profissional no
Sistema Unlco de Saúde

Valor(R$)

Ações

Programas
0847

Apolo à Capacitação de
Formuladores de Polftlcas em
Áreas Técnicas Especificas
dos Estados e Munlcfplos

. Diretrizes

Metas 2004-2007
Capacitar 17 mil
profissionais em
formulação de polrticas em
áreas técnicas especificas
dos estados e municfpios.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Implementação da
educação permanente e da
qualificação profissional no

sus.

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação continua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

0848

Apolo à Constituição de Pólos
de Educação Permanente em
Saúde

3.490.000 Estruturar 110 Pólos de
Implementação da
Educação Permanente em . educação pérmanente e da
· Saúde.
·
qualificação profissional no

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.

sus. :

2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação contínua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
Inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.
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Ações

Programas
1311

Educação Permanente e
auallflca9ão Profissional no
Sistema Unlco de Saúde

0849

Apolo à Mudança na.
Graduação e Pós-Gradua9io
na Área da Saúde

o

Valor(R$)

Metas 2004-2007

36.900.000 Promover mudanÇa em 200
cursos de graduação e pósgraduação na área da
saúde.

Diretrizes
Implementação da
educação permanente e da
qualificação profis~lonal no
SUS.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
Implementando uma polftica nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os prlncfplos e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação continua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
Inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

6149

Residência de Profissionais de
Saúde·SUS

20.862.000 Promover a residência em
saúde para 1,3 mil
· profissionais. ·

Implementação da
educação permanente e da
qualificação profissional no

sus.

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
sa(lde e sua educação contrnua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem: a
inserção da temática da saúde na escola: o trabalhn
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.
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1311

Educação Permanente e
Quallflcavão Profissional no
Sistema Unico de Saúde

Valor(R$)

Ações

Programas
'8196

Serviço Civil Profissional em
Saúde

Metas 2004·2007

·22.000.000 Elaborar e aprovar o
projeto de serviço civil
profissional em saúde e
fixar 1.000 profissionais.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes
Instituição e
operacionalização do
serviço civil profissional em
saúde.

1: Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.

2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação continua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS: os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

8199

Formação de Profissionais
Técnicos de Saúde

124.000.000 Capacitar 52.800
trabalhadores em pronto
atendimento não hospitalar,
200.000 em APS e 15.000
em pronto atendimento,
bem como 150.000
trabalhadores das portas
de entrada das urgências
hospitalares.

Reorganização da atenção 1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
ambulatorial e do
de organização do SUS, usando estratégias de
atendimento de urgências e atendimento integral - a exemplo da saúde da
emergências.
famma - e promovendo a articulação intersetorial e
com os demais níveis de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários-, a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.

3. Reglonalizar a ·oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-cientrfica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.
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Ações

Programas
1311

Educação Permanente e
QualificaÇão Profissional no
Sistema Unlco de Saúde

'6199

Formação de Profissionais
Técnicos de Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007
Formar 600 especialistas
em gestão de sistemas e
serviços de urgência e criar
85 núcleos de educação às
urgências•.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Diretrizes
Reorganização da atenção 1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário
de organização do SUS, usando estratégias de
ambulatorial e do
atendimento de urgências e atendimento Integral - a exemplo da saúde da
famrua - e promovendo a articulação intersetorial e
emergências.
com os demais n(vels de complexidade da atenção à
saúde.
2. Reorganizar a atenção especializada, visando
garantir a Integralidade da atenção, com a
redefinição do papel dos hospitais na rede
assistencial, combinando o critério de pagamento
por procedimento com outros critérios - como o de
agravos prioritários -. a estruturação de rede de
atenção às urgências e o incremento do sistema
nacional de transplantes.

3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior
complexidade, regulando a sua incorporação a partir
de critérios de necessidades, eficiência, eficácia e
efetividade e qualidade técnico-científica, e garantir o
acesso universal a sua utilização.

Capacitar 300 mil
profissionais de nlvel
técnico do SUS.

Implementação da
educação permanente e da
qualificação profissional no

sus.

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurandn
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.

2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na fonnação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação contfnua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como IQC~is de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.
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1311

Educação Permanente e
Qualificação Profissional no
Sistema Unlco de Saúde

Valor(R$)

Aç6es

Programas
8200

Promoção dos Prtncjplos da
Educação Popular em Saúde

Matas 2004-2007

Diretrizes

Implementação da
·7.242.000 Realizar a capacitação de
12 milhões de pessoas na
educação permanente e da
promoção dos princfplos da qualificação profissional no
educação popular em
sus.
saúde.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação contínua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

8541

Formação de RH em educação
profissional e pós-graduação
strlctu e latu sensu em saúde

49.426.000 Formar cerca de 35 mil
Implementação da
pessoas em cursos de pós- educação permanente e da
graduados (stricto lato
qualificação profissional no
sensu) e em cursos para·
sus.
atuação em educação
profissional.

e

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação continua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

Total do programa

277.208.000
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Ações

Programas
0016

Gestão da Polftlca de Saúde

"2272

Gestão e Administração do
Programa

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes
Revisão da lógica de
alocação de recursos na
direção do estabel~lmento
de compromissos e metas
de saúde e de gestão.

13.000.000

Estabelecimento e
Estabelecer, em parceria
com o Congresso Nacional, Implementação de código
e Implementar o Código de de defesa dos usuários do
Defesa dos Usuários.
SUS.

Ob)eUvos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.
1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercrcio do
controle social e implantando mecanismos de defesr~
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

6180

Consolidação da atuação
lntemaclonal do Ministério da
Saúde

336.000

Elaboração e
Implementação de Plano
Nacional de Investimentos
em Saúde.

1. Gerir a política nacional de investimento em
saúde, articulando a polftica social à política
industrial e tecnológica, buscando promover a
autonomia do Pais na produção dos insumos
estratégicos.

Fortalecimento da atuação
Internacional do SUS.

1. Fortalecer a capacidade de gestão pública no
âmbito da saúde, de forma a potencializar e otimizar
a aplicação de recursos empregados na prestação
de serviços e na aquisição de materiais e insumos.
utilizados nos processos desenvolvidos no SUS,
visando a qualidade da atenção à população.
2. Fortalecer a atuação internacional do Ministério tl;t
Saúde, contribuindo com a estratégia de inserção,
autonomia, solidariedade e soberania do Brasil e
estimulando a integração regional em saúde.

6183

Promoção de Conferências e
Eventos na Área de Saúde para
a Consolidação da Reforma
Sanltárl~

1.200.000 Realizar a 131 Conferência
Nacional de Saúde.

Aprimoramento das
Instâncias e processos de
participação social no SUS.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as Instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e Implantando mecanismos de defesa
do~ direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua Importância para a
promoção e a proteção da saúde.

.
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Programas
0016

Gestão da Polftlca de Saúde

Valor(R$)

Ações
81~

Metas 2004-2007

Diretrizes
Consolidação do processo
de reforma -sanitária no
Pars.

Promoção de Conferências e
Evéntos na Área de Saúde para
a Consolidação da Reforma
Sanitária

Objetivos Setoriais

(PPA 2004-2007)
1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercfclo do
controle social e implantando mecanismos de defesa
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

8219

Banco de Preços e Economia
em Saúde

1.234.500 Promover a economia de
recursos financeiros em
cerca de 2% ao ano com a
racionalização dos gastos.

Monitoramento, avaliação e
controle das ações de
saúde e dos recursos
financeiros despendidos
pelo SUS.

1. Fortalecer a capacidade de gestão pública no
âmbito da saúde, de forma a potencializar e otimizar
a aplicação de recursos empregados na prestação
de serviços e na aquisição de materiais e insumos,
utilizados nos processos desenvolvidos no SUS,
visando a qualidade da atenção à população.
2. Fortalecer a atuação internacional do Ministério da
Saúde, contribuindo com a estratégia de inserção,
autonomia, solidariedade e soberania do Brasil e
estimulando a integração regional em saúde.

8220

Monitoramento e
Acompanhamento das Receitas
e Gastos Públicos em Saúde
nos Estados e Munlcfploa

2.432. 700 Aumentar em 1Oo/o a coleta
de informaçqes sobre
receita total e gastos em ·
saúde. nos muntcrptos.

Estabelecer novos
processos de regulação e
controle sobre 80% dos
recursos transferidos a
estados e munlcfpios.

Regulamentação da
Emenda Constitucional 29.

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

Monitoramento, avaliação e
controle das ações de
saúde e dos recursos
financeiros despendidos
pelo SUS.

1. Fortalecer a capacidade de gestão pública no
âmbito da saúde, de forma a potenciallzar e otimizar
a aplicação de recursos empregados na prestação
de serviços e na aquisição de materiais e insumos,
utilizados nos processos desenvolvidos no SUS,
visando a qualidade da atenção à população.
2. Fortalecer a atuação internacional do Ministério da
Saúde, contribuindo com a estratégia de inserção,
autonomia, solidariedade e soberania do Brasil e
estimulando a Integração regional em saúde.
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n°

i

Aç6es

Programas
0016

Gestão da Polftlca de Saúde

·6220

6472

Monitoramento e
Acompanhamento das Receitas
e Gastos Públicos em Saúde
nos Estados e Munlcfplos

Estruturação dos Centros de
Economia da Saúde e Ciência e
Tecnologia no SUS

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Promover a estruturação
de cerca de 28 núcleos
regionais de ciência,
tecnologia e economia da
saúde.

8287

Apolo a Estados e Munlcfplos
na Qualificação da Gestão
Descentralizada do Sistema
Único de Saúde

Diretrizes

Promover a estabilidade de Regulamentação da
recursos das três esferas
Emenda Constitucional 29.
de gestão do SUS
mediante a
regulamentação da E.C 29
e acompanhamento pelo
Sistema de Informações
sobre Orçamento Público
em Saúde (Siops),
mediante a implantação de
quatro sistemas.
1.965.200 Implantar e operacionalizar
26 núcleos estaduais do
Siops.

10.594.598 Criar 120 instâncias de
planejamento e co-gestão
das ações e serviços
regionalizados do SUS.

Desenvolver projeto de
fortalecim~nto da gestão
em todos os estados e em
400 municfplos.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

Regulamentação da
Emenda Constitucional 29.

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

Fomento ao
desenvolvimento
tecnológico.

1. Formular e implementar a política nacional de
ciência, tecnologia e inovação em saúde, orientada
por padrões éticos, buscando a eqüidade e a
regionalização, com valorização de tecnologias
nacionais.

Regulação da Incorporação
de tecnologias em saúde.

1. Formular e implementar a política nacional de
ciência, tecnologia e inovação em saúde, orientada
por padrões éticos, buscando a eqüidade e a
regionalização, com valorização de tecnologias
nacionais.

Aperfeiçoamento da gestão
descentralizada e
regionalização do SUS.

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

Aperfeiçoamento da gestão
descentralizada e
regionalização do SUS.

1. Aperfeiçoar ·e consolidar a descentralização do
SUS, fortalece11do a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o· comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.
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Programas
0016

Gestão da PoUtlca de Saúde

·8287

Apolo a Estados e Munlc(plos
na Qualificação da Gestão
Descentralizada do Sistema
Único de Saúde

8619

Aperfeiçoamento,
Implementação e
Acompanhamento dos
Processos de Planejamento e
de Avaliação do Ministério da
Saúde

Total do programa
1318

Gestão do Trabalho no Sistema
Único de Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Diretrizes

Reglonalizar e hierarquizar . Aperfeiçoamento da gestão
descentralizada e ·
regionalização do SUS. ·
saúde do SUS,
Implementando 200 regiões
de saúde.

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

as ações e serviços de

3.708.100

Elaboração e
implementação de Plano
Nacional de Investimentos
em Saúde.

1. Gerir a política nacional de investimento em
saúde, articulando a política social à politica
industrial e tecnológica, buscando promover a
autonomia do Pafs na produção dos insumos
estratégicos.

Implementação da
educação permanente e da
qualificação profissional no

1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.

34.471.098
003H

Harmonização das Carreiras do
Sistema Único de Saúde no
âmbito dos Entes Federativos

1.000.000 Promover a
desprecarização do
trabalho do agente .
comunitário de saúde.

sus.

2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação contínua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino·aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das poHticas sociais.
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Ações

Programas
1318

Gestão do Trabalho no Sistema
Único de Saúde

0~46

Apolo aos Obaervat4floa de
Recursos Humanos em Saúde

Valor(R$)

Metas 2004-2007

· 2.000.000 Criar 20 observatórios de
recursos humanos em
saúde/ano.

Diretrizes
Fortalecimento da gestão
do trabalho no SUS.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Garantir a participação dos trabalhadores de
saúde do SUS na gestão dos serviços, assegurando
a sua valorização profissional, fortalecendo a
democracia nas relações de trabalho e promovendo
a regulação das profissões, para a efetivação da
atuação solidária, humanizada e de qualidade, e
implementando uma política nacional para os
trabalhadores do SUS, segundo os princípios e
diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
2. Implementar uma política de educação
permanente para o SUS, em conjunto com o
Ministério da Educação, os demais entes federados
e as instituições formadoras, enfocando a mudança
na formação superior e técnica das profissões da
saúde e sua educação contínua, de acordo com as
necessidades de saúde e do SUS; os serviços de
saúde como locais de ensino-aprendizagem; a
inserção da temática da saúde na escola; o trabalho
na equipe de saúde; e a realização de educação
constante para a gestão das políticas sociais.

3.000.000

Total do programa
0150

Identidade Étnica e Patrlm6nio
Cultural dos Povos Indígenas

3869

Estruturação de Unidades de
Saúde para Atendimento à
População Indígena

8.606.000 Beneficiar cerca de 500
comunidades
indígenas/ano com
ampliação de ações de
saneamento básico.
Implementar ações de
vigilância sanitária em
1OOo/o dos Distritos
Sanitários Especiais
Indígenas.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Promoção da saúde da
população Indígena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
·para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de.outros Ministérios.
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Programas
0150

Identidade Étnica e Patrimônio
Cultural dos Povos lndfgenas

3869

Estruturação de Unidades de
Saúde para Atendimento à
População lndfgena

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Promoção da saúde da
Reduzir em 25% a
população indígena
Incidência de tuberculose
pulmonar com baclloscopla segundo as suas
especificidades.
positiva na população
Indígena.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir em 60% a
Incidência de malária na
população indfgena.

Promoção da saúde da
população indfgena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir em 60% a
mortalidade .infantil na
população ind~gena.

Promoção da saúde da
população indígena
segundo as suas
especlflcidades. ·

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

6140

Promoção da Segurança
Alimentar e Nutricional dos
Povos lndfgenas

3.214.000 Reduzir em 85% a
incidência de desnutrição
em menores de cinco anos
de Idade na população
Indígena.

Promoção da saúde da
população Indígena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos Indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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Programas
0150

Identidade Étnica e Patrlm6nlo
Cultural dos Povoa lndigenas

8501

Atenção à Saúde do~ Povos
lndigenas

Valor{R$).

Metas 2004-2007

170.260.000 Implantar a atenÇão
Integral à saúde da mulher
lndfgena em 100% dos
Distritos Sanitários
Especiais l~dfgenas.

Diretrizes
Promoção da saUde da
população lndfgena
segundo as suas .
especificidades. ·

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos lndfgenas -. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir em 60% a
· mortalidade infantil na
população indfgena.

Promoção da saúde da
população indfgena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -,de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Promoção da saúde da
Reduzir em 25% a
população lndfgena
incidência de tuberculose
pulmonar com baciloscopla segundo as suas
especificidades.
positiva ná população
lndfgena.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indrgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta redP.
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar t!
de outros Ministérios.

Implementar ações de
vigilância sanitária em
100% dos Distritos
Sanitários Especiais
lndfgenas.

Promoção da saúde da
população indígena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma Intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar P.
de outros Ministérios.
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Ações

Programas
0150

Identidade Étnica e Patrimônio
Cultural dos Povos Indígenas

6501

Valor(R$)

Diretrizes

Metas 2004-2007
Reduzir em 60% a
Incidência de malária na
população Indígena.

Atenção à Saúde dos Povos
lnd(genas

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

Promoção da saúde da
população indígena
segundo as suas
especificidades.

2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

182.080.000

Total do programa
1300

Investimento para Humanização
e Ampliação do Acesso à
Atenção à Saúde

6152

8627

Cartão Nacional de Saúde

Fomento a Projetos da
Melhoria da Gestão e
Humanização dos Serviços de
Saúde

Total do programa
1314

Participação Popular e
lntersetorlalldade na Reforma
Sanitária e no Sistema Único de
Saúde

89.606.000 Emitir e operacionalizar
120 milhões de unidades
do Cartão Nacional de
Saúde.

Qualificação e
humanização na gestão do

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

17.991.000 Definir e Implementar
práticas de qualificação e
humanização da gestão do
SUS nas 27 UF e em 500
munlcfplos.

Qualificação e
humanização na gestão do

1. Aperfeiçoar e consolidar a descentralização do
SUS, fortalecendo a gestão descentralizada, de
modo a efetivar o comando único do Sistema em
cada esfera de governo e aprimorar os processos de
negociação e pactuação, contribuindo para o
atendimento segundo as necessidades e demandas
regionais e locais.

sus.

sus.

107.597.000
6182

Ouvldoria Nacional de Saúde

8. 719.760 Estabelecer a Polftlca
Nacional de Ouvidorla em
Saúde e implantar
ouvldorias nos 26 Estados
e Distrito Federal e em
25% munlcfpios de grande
porte.

Implementação de práticas
de gestão partlcipatlva.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercfclo do
controle social e implantando mecanismos de defesa
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contrl.bulr para a sua disseminação no Brasil e no
mundo.·conslderando a sua Importância para a
promoção e a proteção da saúde.
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Ações

Programas
1314

Participação Popular e
· 6182
lntersetorlalldade na Reforma
Sanitária e no Sistema Único de
Saúde

Ouvldorla Nacional ~e Saúde

Valor (R$)

Metas 2004-2007
Implantar Ouvidoria
Nacional de Saúde e
atender cerca de 1,5
milhão/ano de usuários.

Diretrizes
Implementação de práticas
de gestão participatlva.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as Instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercfcio do
controle social e implantando mecanismos de defesr~
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visandn
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

6804

Mobilização da sociedade para
a Gestão Partlclpatlva no SUS

1.993.500 Criar o cadastro dos
Conselhos de Saúde dos
municípios e estados e
estabelecer rede de
Intercâmbio entre estes
Conselhos.

Aprimoramento das
instâncias e processos de
participação social no SUS.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e implantando mecanismos de defesr:~
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo. considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

Realizar cursos de
Informação sobre o SUS
para programadores de
2.000 emissoras de rádio
comunitárias.

Implementação de práticas
de gestão partlcipativa.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e implantando mecanismos de defe~;-J
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visanri0
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

Promover a formação de
cerca de 20 miVano
conselheiros para o
controle social.

Implementação de práticas
de bastão participativa.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle socia·l e implantando mecanismos de defesr~
dos direitos da população no Sistema.
2•. Estimular a cultura de paz e não violência, visanoo
contnbuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.
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Programas
1314

Participação Popular e
·6808
lntersetorlalldade na Reforma
Sanitária e no Sistema Único da
Saúde

I

Ações
Controle Social no Sistema
Único de Saúde
·

Valor(R$)

Metas 2004-2007

· 1.872.800 Criar o cadastro dos
Conselhos de Saúde dos
munlcrplos e estados e
estabelecer rede de
intercâmbio entre estes
Conselhos.·

Obj~tlvos

Setoriais
. (PPA 2004-2007)

Diretrizes
Aprimoramento das .
instâncias e processos de
participação social no SUS.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e implantando mecanismos de defesa
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua Importância para a
promoção e a proteção da saúde.

Promover a formação de
cerca de 20 miVano
conselheiros para o
controle social.

Implementação de práticas
de gestão particlpativa.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e implantando mecanismos de defesa
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

Realizar cursos de
informação sobre o ·sus
para programadores de ·
2.000.emissoràs ·de rádio
comunitárias.

Implementação de práticas
de.gestão partlclpativa.

1. Fortalecer a gestão democrática do SUS,
reforçando as instâncias formais, ampliando a
participação e a capacitação dos diversos
segmentos da sociedade para o exercício do
controle social e implantando mecanismos de defesa
dos direitos da população no Sistema.
2. Estimular a cultura de paz e não violência, visando
contribuir para a sua disseminação no Brasil e no
mundo, considerando a sua importância para a
promoção e a proteção da saúde.

Total do programa

12.586.060
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Ações

Programas
1186

Prevenção e Controle das
Doenças lmunoprevenfvela

·4383

Vacinação da Popul~çio

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Prevenção e controle das
. 8.570.000 Assegurar índices de
doenças imunoprevenrveis.
cobertura vacinal de pelo
menos 95% em relação às
doenças do calendário
básico para as vacinas
contra pólio, tetravalente.
hepatite B. tríplice vlral,
bem como 90% para BCG
e 100% para febre amarela.

Alcançar 1OOO.k de
cobertura com a vacina
dupla adulto em mulheres
em idade fértil de 15 a 49
anos de idade, nas regiões
Norte, Nordeste, norte de
MG e no estado de Goiás,
correspondendo a 2.288
munlclpios, com vistas à
proteção da mãe e
concepto contra o tétano
acidental e neonatal.
Alcançar a homogeneidade
da cobertura vacinal em
100% dos Distritos
Especiais Indígenas e
garantir todas as vacinas
preconizadas no calendário
vacina! ind(gena.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Promoção da atenção
integral à saúde da mulher.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbirnortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -. de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Promoção da saúde da
população indígena
segundo as suas
especificidades.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - ern especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
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1186

Prevenção e Controle das
Doenças lmunoprevenfvefs

Valor(R$)

Ações

Programas
4383

Vacinação da População

Metas 2004-2007

Dlretrlzea

Manter erradlcada a
transmissão da poliomielite
no Pafs.

Prevenção e controle das
doenças lmunoprevenfvt;tls.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental. de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

Evitar a ocorrência de
casos de sarampo.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.

Prevenção e controle das
doenças imunoprevenfveis.

2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -. bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

6031

Imunobiológicos para
Prevenção e Controle de
Doenças

550.000.000 Distribuir, anualmente,
cerca de 230 milhões
doses de Imunobiológicos
para a prevenção e o
controle de doenças.

Prevenção e controle das
doenças imunoprevenfveis.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde. nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -. bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

45
O·

o

Q.

Plano Naclolial.de Saúde· P"S
(Portaria n8 2.607, 10.12.04)

lei Orçamentária • LOA 2005
Ações

Programas
1186

Prevenção e Controle das
Doenças lmunoprevenívels

·so31

7484

Adequação da Rede de Frio de
Imunobiológicos

Resfduos Sólidos Urbanos

Metas 2004·2007
Alcançar a homogeneidade
da cobertura vacina! em
100% dos Distritos
Especiais lndfgenas e
garantir todas as vacinas
preconizadas no calendário
vacinal indfgena.

Imunobiológicos para
Prevenção e Controle de
Doenças

Diretrizes
Promoção da saúde da
população indlgena
segundo as suas
especificidades. ·

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Prevenção e controle das
4.980.000 Assegurar lndices de
doenças imunoprevenrveis.
cobertura vacina! de pelo
menos 95% em relação às
doenças do calendário
básico para as vacinas
contra pólio, tetravalente,
hepatite B, tríplice viral,
bem como 90% para BCG
e 100% para febre amarela.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

563.550.000

Total do programa
8007

Valor (R$)

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

002N

(Regionalizada) Apolo à
Implantação, Ampliação,
Melhoria do Sistema Público
de Coleta, Tratamento e
Destinação Final de Resfduos
Sólidos para Prevenção e
Controle de Agravos em
Municfplos com População
acima de 250.000 Habitantes ou
Integrantes de Regiões
Metropolitanas

23.828.800 Beneficiar cerca de 200 mil
famílias/ano com a
implantação, ampliação ou
melhoria do sistema de
coleta, tratamento e
destinação final de
resfduos sólidos para
prevenção e controle de
agravos, prioritariamente
em municfpios com risco
de dengue e em regiões
metropolitanas.

Destinação adequada dos
resfduos sólidos urbanos.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.
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Ações

Programas
8007

Resfduos Sólidos Urbanos

· 11 KO (Regionalizada) Implantação,
Ampliação ou Melhoria do
Sistema de Coleta, Tratamento
e Destinação Final de Resfduos
Sólidos para a Prevenção e
Controle de Agravos em
Munlcfplos de até 30.000
habitantes ou com Risco de
Transmissão de Dengue

Saneamento Ambiental Urbano

Valor(R$)

Metas 2004-2007

2oo

·42.049.088 Beneficiar cerca de
mil
famílias/ano com a
Implantação, ampliação ou
melhoria do sistema de
coleta, tratl;lmento e
destinação final de
resfduos sólidos para
prevenção e controle de
agravos, prioritariamente
em municípios com risco
de dengue e em regiões
metropolitanas.

Diretrizes
Destinação adequada dos
resfduos sólidos urbanos.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

65.877.888

Total do programa
0122

(Portaria n' 2.eó1, 1o.12.04)

002K

Apolo para o Desenvolvimento
Institucional de Operadores
Públicos de Saneamento
Ambiental em Munlcfplos com
População Superior a 30.000
habitantes

002L

(Regionalizada) Apolo à
Implantação, Ampliação ou
Melhoria de Sistema Público de
Esgotamento Sanitário em
Municfplos Integrantes de
Regiões Metropolitanas e
Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econõmlco
(Ride) para Prevenção e
Controle de Doenças

002M

(Regionalizada) Apolo à
Implantação, Ampliação ou
Melhoria de Sistema Público de
Abastecimento de Água em
Munlcfplos Integrantes de
Regiões Metropolitanas e
Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econ6mlco
(Ride) para Prevenção e
Controle de Doenças

15.000.000 Promover a
sustentabilidade das ações
de saneamento mediante
apoio a cerca de 200
serviços públicos de
saneamento por ano.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

110.431.118 Beneficiar cerca de 180 mil
f~milias/ano com a·
implantação, ampliação ou
melhoria de sistema
público de esgotamento
sanitário para a prevenção
e controle de agravos,
prioritariamente em
municipios de até 30 mil
habitantes e em regiões
metropolitanas.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

37.332.190 Beneficiar cerca de 250 mil
familias/ano com a
implantação, ampliação ou
melhoria de sistema
público de abastecimento
de água para a prevenção
e controle de agravos,
prioritariamente em
municfpios de até 30 mil
habitantes e em regiões
metropolitanas.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.
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Ações

Programas
0122

Saneamento Ambiental Urbano

· 0798

Diretrizes

"26.600.000 Promover a implantação de Ampliação da cobertura
1.200 sistemas de
dos serviços de
.fluoretação da água.
saneamento amb~ental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Promover em cerca de 500
munlcrpioslano o controle
da qualidade da água para
consumo humano.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

(Regionalizada) Implantação,
Ampliação ou Melhoria de
Sistema Público de
Abastecimento de Água para a
Prevenção e Controle de
Agravos em Municfpfos de até
30.000 habitantes

163.100.238 Beneficiar cerca de 250 mil
familiaslano com a
implantação, ampliação ou
melhoria de sistema
público de abastecimento
de água para a prevenção
e controle de agravos,
prioritariamente em
municípios de até 30 mil
habitantes e em regiões
metropolitanas.

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

6908

Apolo ao desenvolvimento de
ações de comunicação e
educação em saúde voltada
para o saneamento ambiental

4.414.000 Promover o
desenvolvimento de ações
de educação em saúde
voltadas para o
saneamento ambiental em
100% dos municipios de
até 30 mil habitantes.

7652

(Regionalizada) Implantação de
Melhorias Sanitárias
Domiciliares para Prevenção e
Controle de Agravos

3881

Total do programa

Apolo ao Controle de
Qualidade da Água para
Consumo Humano

Metas 2004·2007

Valor (R$)

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

96.986.919 Beneficiar cerca de 6.300
Ampliação da cobertura
famílias/ano com melhorias dos serviços de
habitacionais para o
saneamento ambiental.
controle da doença de
Chagas em áreas
endêmicas.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Beneficiar cerca de 75 mil
Ampliação da cobertura
famílias/ano com melhorias dos serviços de
sanitárias domiciliares para saneamento ambiental.
a prevenção e controle de
agravos.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

453.864.465 .
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Programas
1287

Saneamento Rural

Ações
7656

Implantação, Ampliação ou
Melhoria do Serviço de
Saneamento em Áreas Rurais,
em Áreas Especiais
(Quilombos, Assentamentos e
Reservas Extratlvlstas) e em
Localidades com População
Inferior a 2.500 Habitantes para
Preservação e Controle de
Agravos

Segurança Transfuslonal e
Qualidade do Sangue

Valor(R$)

Metas 2004-2007

26.580.000 Beneficiar cerca de 1 .300
famflias/ano com
implantação, ampliação ou
melhoria de serviço de
saneamento básico em
áreas rurais, e em áreas
especiais (quilombos,
assentamentos e reservas
extravistas).

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Diretrizes
Ampliação da cobertura
dos serviços de
saneamento ambiental.·

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Promoção da eqüidade na
atenção à saúde da
população negra.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.

26.580.000

Total do programa
1291

(Portaiia n1 2.007,10.12.04)

4295

Atenção aos Pacientes
Portadores de
Hemogloblnopatlas

6.400.000 Implantar o programa de
controle da anemia
falclforme nas 27 unidades
federadas.

2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
lmplementar,.em 50o/~ dOs
munlcfpios, serviços de
diagnóstico e tratamento
das hemoglobinopatias.

Promoção da eqüiçfade na
atenção à saúde da
população negra.

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indígenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

8142

Atenção aos Pacientes
Portadores de Coagulopatlas

223.000.000 Atender 8.500/ano
portadores de hemofilia
com medicamentos
especrticos.

Efetivação da poUtica
nacional de assistência
farmacêutica.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

49
o

11

"

Plano Nacional ~e Saude ··PNS.
(Portatla ne2.607,10.12.04)

L~l Orçamen~rla • LOA 2005

Ações

Programas
1291

Segurança Tranafualonal e
Qualidade do Sangue

Transferência de Renda com
Condiclonalldades - Bolsa
Famflia

Metas 2004-2007

Diretrizes

6516

Qualificação e Avaliação doa
Serviços de Hemoterapla e
Hematologia

2.712.520 Estruturar 862 seriiços de
hemoterapia, de modo a
fomentar o
desenvolvimento de
tecnologia nacional com
impacto no ciclo de
produção de
hemocomponentes e na
segurança transfusional.

Implementação da
suficiência nacional em
imunobiológicos,
hemoderivados, fármacos e
Insumos estratégicos.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos Insumos estratégicos, nos diversos niveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas Instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

7692

Implantação da Unidade de
Fracionamento do Plasma

6.640.000 Implantar a fábrica de
fracionamento do plasma.

Implementação da
suficiência nacional em
imunobiológicos,
hemoderivados, fármacos e
insumos estratégicos.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos niveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

238.752.520

Total do programa
1335

Valor(RS)

099A

Auxilio à Famflia na Condição
de Pobreza extrema, com
Crianças de Idade entre Oe 6
anos, para Melhoria das
Condições de Saúde e
Combate às Carências
Nutricionais

1.100.000.000 Garantir a pelo menos 60% Adoção de linhas de
das crianças integrantes
cuidado na atenção Integral
das Iam ílias beneficiárias
à saúde da criança.
do Bolsa Famflia o
acompanhamento segundo
· a agenda· de compromissos
do setor saúde (vigilância
alimentar e nutricional,
crescimento e
·
desenvolvimento e
vacinação).
Garantir a pelo menos 60% Promoção da atenção
das gestantes integrantes
integral à saúde da mulher.
das famílias beneficiárias
do Bolsa Famflia o
acompanhamento segundo
a agenda de compromissos
do setor saúde (vigilância
alimentar e nutricional,
vacinação e pré-natal).

Total do programa

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis - em especial os
povos indigenas -,de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

1.100.000.000
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Ações

Programas
1371

VIgilância Ambiental em Saúde

6192

6847

Sistema Nacional de Vigilância
Ambiental em Saúde

VIgilância ambiental em saúde
relacionada à qualidade da
água para consumo humano

Total do programa

1370

VIgilância e Prevenção de
Doenças e Agravos Não
Transmlssfvels

Valor(R$)

Diretrizes

Metas 2004-2007

7.745.000 Implantar Sistema de
Informação de Vigilância
Ambiental em Saúde sobre
contaminação de solo
(Sissolo) e implementar o
Subsistema Nacional de
Vigilância Ambiental em
Saúde relacionado à
qualidade da água para
consumo humano
(Vigiagua) nas 27 UF.

1.600.000 Implantar Sistema de
Informação de Vigilância
Ambiental em Saúde sobre
contaminação de solo
·(Sissolo) e Implementar o
Subsistema Nacional de
Vigilância Ambiental em
Saúde relacionado à
qualidade da água para
consumo humano
(Vigiagua) nas 27 UF.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)

Estruturação da vigilância
ambiental em saúde no

sus.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.

2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.

Estruturação da vigilância
ambiental em saúde no

sus.

2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

9.345.000
6170

Sistema Nacional de Vlgllãncla
das Doenças e Agravos Não
Transmlssfvels

3.000.000 Implantar a vigilância
epidemiológica de doenças
e agravos não
transmlssiveis nas 27 SES
e SMS das capitais.

Prevenção e controle de
doenças crônicas não
transmisslvels.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
VIgilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
inten~ificação de ações de caráter preventivo e
curativo; Individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-. bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

'"
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Programas

Ações

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

3.000.000

Total do progra~a
1289

(Portaria nR 2~607, 10.12.04)

VIgilância Sanitária de Produtos, 2272
Serviços e Ambientes

6133

Gestão e Administração do
Programa

Vigilância Sanitária de Produtos

o

61.000.001

Implementar as câmaras
setoriais da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, previstas no seu
regulamento.

Vigilância sanitária de
produtos, serviços e
ambientes.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde dA
população.

Implantar sistema de bula
Ampliação das ações de
eletrônica, com consulta de · regulação de mercado.
informações, via Internet,
de 11.000 apresentações
de medicamentos
comercializados.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Implementar as câmaras
setoriais da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, previstas no seu
regulamento.

Vigilância sanitária de
produtos, serviços e
ambientes.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde dA
população.

Realizar cerca de 27 mil
Vigilância sanitária de
inspeções/ano relativas a
produtos, serviços e
produtos sujeitos ao regime ambientes.
de vigilância sanitária
(medicamentos e produtos
para a saúde, alimentos,
cosméticos e saneantes
domissanitários).

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde dn
população.

Renovar 3/5 dos registros
Ampliação das ações de
de medicamentos similares regulação de mercado.
em comercialização no
mercado brasileiro, com
base na comprovação de
testes de equivalência
farmacêutica.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.
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1289

Valor(R$)

Ações

Programas
Vlgllêncla Sanitária de Produtos,· 6133
Serviços e Ambientes

6134

Plano Na.clonai·Cia Saúde- PNS
(Portaria ne 2.807, 10.12.04)

2005

Vlgllêncla Sanltárla.de Produtos

Vlgllêncla Sanitária em
Serviços de Saúde

Metas 2004-2007

(PPA 2004-2007)

Ampliação das ações de
Renovar 315 dos registros
de medicamentos similares regulação de mercado.
das classes terapêuticas antibióticos, antlneoplásicos e
antiretrovirals - com base
na comprovação de testes
de biodisponlbilldade
relativa.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Proceder à análise fiscal de Ampliação das ações de
regulação de mercado.
cerca de 17% das
especialidades de
medicamentos disponíveis
para o consumo.

1. Promover o acesso à assistência farmacêutica e
aos insumos estratégicos, nos diversos níveis da
atenção à saúde, observando as especificidades e
as prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS e adotando medidas que
favoreçam a redução dos custos e dos preços.

Destinação adequada dos
19.400.000 Atingir cobertura de 100%
resrduos sólidos urbanos.
na fiscalização do
Programa de
Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de
Saúde em
estabelecimentos novos ou
que solicitem reforma ou
reestruturação de serviços.
Garantir 100% de
fiscalização do Programa
de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de
Saúde nos
estabelecimentos a serem
inspecionados, objeto do
Termo de Ajustes e Metas
(TAM).

Destinação adequada dos
resíduos sólidos urbanos.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

1. Fomentar ações de saneamento ambiental
voltadas à prevenção e ao controle de doenças.

Vigilância sanitária de
produtos, serviços e
ambientes.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
Interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde da
população.

Implementar as câmaras
Vigilância sanitária de
setoriais da Agência
produtos, serviços e
Nacional de Vigilância ·
.. ambientes.
Sanitária, previstas no seu
regl:'lamento.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde da
população.

Realizar inspeção sanitária
anual em cerca de 7 mil
serviços de saúde.

,.

Diretrizes

Objetivos Setoriais

..
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Aç6es

Programas
1289

VIgilância Sanitária da Produtos, · 6138
Serviços Ambientas

e

6174

VIgilância Sanitária em Portos,
Aeroportos, Fronteiras a
Recintos Alfandegados

Análise Técnico-Laboratorial
da Qualidade dos Produtos
ofertados à População

Total do programa
1306

Vigilância, Prevenção e Atenção
em HIV/AIDS e outras Doenças
Sexualmente Transmlsafvela

Valor(R$)

Metas 2004-2007

Diretrizes

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)

Vigilância sanitária de
produtos, serviços e
ambientes.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidade
dos produtos, Insumos, serviços e ambientes de
Interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde nr~
população.

Vigilância sanitária de
Realizar cerca de 3,3
milhões de fiscalizações no produtos, serviços e
ambientes.
âmbito da vigilância
sanitária em portos,
aeroportos, fronteiras e
recintos alfandegados.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidadP.
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
Interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde nr~
população.

Vigilância sanitária de
5.100.550 Realizar a análise técnicolaboratorial da qualidade de produtos, serviços e
cerca de 5,4 mil
ambientes.
produtos/ano ofertados
para o consumo da
população.

1. Garantir a devida segurança, eficácia e qualidadP.
dos produtos, insumos, serviços e ambientes de
interesse para a saúde pública, bem como combater
adulterações de produtos, concorrências desleais e
disfunções técnicas, visando a proteção da saúde c1fl
população.

11.100.000 Implementar as câmaras
setoriais da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária, previstas no seu
regulamento.

96.600.551
2721

Promoção à Saúde e às
Práticas Seguras de Prevenção
e Proteção doa Direitos
Humanos das Pessoas vivendo
com HIV/AIDS e outras
Doenças Sexualmente
Tranamlsaivels

61.000.000 Dobrar o quantitativo de
preservativos colocados à
disposição no Pais,
passando de 550 mil para
1,2 milhão (somatório dos
distribufdos e
comercializados).

Prevenção e controle da
Aids e outras doenças
sexualmente transmitidas.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo.
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em contA
diversidades locais e regionais- em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

;1s
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1306

VIgilância, Prevenção e Atenção
em HIV/AIDS e outras Doenças
Sexualmente Transmlssrvels

Valor(R$)

Aç6es

Programas
2721

Promoção à Saúde e às
Práticas Seguras de Prevenção
e Proteção dos Direitos
Humanos das Pessoas vivendo
com HIV/AIDS e outras
Doenças Sexualmente
Transmfsslvels

Metas 2004-2007
Reduzir em 6o/o a
incidência de Aids em
mulheres.

Diretrizes
Promoção da atenção
integral à saúde da mulher.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004-2007)
1. Promover a atenção à saúde de grupos
populacionais mais vulneráveis- em especial os
povos indfgenas -, de portadores de patologias e
deficiências, mediante a adoção de medidas que
contribuam para a sua qualidade de vida.
2. Integrar a rede do SUS de forma intersetorial e
transversal, aproveitando a capilaridade desta rede
para apoiar o Fome Zero e outros programas do
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e
de outros Ministérios.

Reduzir o número de casos
de Aids de 15 para 10/1 00
mil habitantes/ano e em
30% o indica de
mortalidade pela doença.

Prevenção e controle da
Aids e outras doenças
sexualmente transmitidas.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análi!)e de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

4327

Atenção à Saúde das Pessoas
com HIV/AIDS e outras
Doenças Sexualmente
Transmlsslvels

50.000.000 Aumentar em ·1,5 vez o
número de exames
realizados/ano para o
diagnóstico do HIV.

Prevenção e controle da
Aids e outras doenças
sexualmente transmitidas.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.
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Programas
1306

VIgilância, Prevenção e Atenção ·4370
em HIV/AIDS e outras Doenças
Sexualmente Transmlsarvela

Ações
Atendimento à População com
Medicamentos para Tratamento
doa Portadores de HIV/AIDS e
outras Doenças Sexualmente
Tranamlsarvels

Valor(RS)

Metas 2004-2007

550.000.000 Realizar 100% de
tratamento para gestantes
HIV positivo Identificadas.

Diretrizes
Prevenção e controle da
Aids e outras doenças
sexualmente transmitidas.

Objetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
. capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

Reduzir o número de casos
de Aids de 15 para 10/1 00
mil habitantes/ano e em
30% o fndice de
mortalidade pela doença.

Prevenção e controle da
Aids e outras doenças
sexualmente transmitidas.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta <ls
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

661.000.000

Total do programa
1308

VIgilância, Prevenção e Controle 6186
da Malária e da Dengue

VIgilância, Prevenção e
Controle da Malária

21.450.000 Reduzir em pelo menos
40% a incidência da
malária.

Prevenção e controle da
malária, da dengue e de
outras doenças
transmitidas por vetores.

1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo.
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
Intensificação de ações de caráter preventivo e
cúrativo, Individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica-, bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.
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VIgilância, Prevenção e Controle ·s235
da Malária e da Dengue

Metas 2004-2007

Valor(R$)

Ações

Programas

22.450.000 Reduzir em 50% os casos
de dengue no Pafs.

VIgilância, Prevenção e
Controle da Dengue

Diretrizes
Prevenção e controle da
malária, da dengue e de
outras doenças
transmitidas por vetores.

ObJetivos Setoriais
(PPA 2004·2007)
1. Fortalecer a gestão do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde, nas três esferas de governo,
no que se refere à vigilância epidemiológica,
sanitária e ambiental, de forma a ampliar a sua
capacidade de análise de situação de saúde e de
resposta às necessidades da população.
2. Reduzir a morbimortalidade decorrente das
doenças e agravos prevalentes, mediante a
intensificação de ações de caráter preventivo e
curativo, individuais e coletivos, levando em conta as
diversidades locais e regionais - em particular a
região Amazônica -. bem como os grupos ou
segmentos populacionais mais expostos.

43.900.000

Total do programa

7.872.280.81 o

Total do orçamento das ações compatibilizadas com PNS

Síntese:

11. Orçamento total do MS autorizado para 2005

11

40.542.754.8901

j2. Orçamento de outras ações de custeio e capital (OCC) do MS

11

32.777.290.4031

la. Total do orçamento das ações compatibilizadas com PNS

11

1.872.280.81

oi

OBS.: Considerando as ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade (MAC) e o Piso de Atenção Básica (PAB Fixo), com valor total de R$ 20.006.487.265,00, e que não foram discriminadas
neste trabalho, pois contribuem com várias ações, a participação no total do orçamento das ações compatibilizadas com PNS representa 78,0% do OCC.
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Ministério da Saúde
Secretaria E"ecutiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Coordenação Geral de Planejamento

Equipe do MS responsável pela compatibilização das ações contidas na LOA/2005
com as metas estabelecidas no PNS

Luiz Antônio Nolasco de Freitas
Subsecretário de Planejamento e Orçamento Interino
Jonice M. Ledra Vasconcellos
Coordenadora-Geral de Planejamento
Equipe de elaboração

Aristel Gomes Bordini Fagundes
Ayrton Galiciani Martinello
Fernando Ferreira Daltro
Márcia Batista de Souza Muniz
Suely Oliveira Campos
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