


Mais SAÚDE: um direito de todos 

Um país verdadeiramente de todos começa por oferecer aos seus 
cidadãos uma Saúde inclusiva e de qualidade. O Mais Saúde foi conce-
bido pelo Governo Federal para promover mudanças radicais no atual 
modelo de gestão e estender o Sistema Único de Saúde (SUS), a 130 
milhões de brasileiros. A partir do novo modelo, a Saúde consolida-se 
como um setor gerador de empregos, renda e de divisas através do 
esforço de indução do Governo e envolvimento da iniciativa privada. 
Serão 3 milhões de novos empregos diretos e indiretos no setor, 
chegando a 12,5 milhões de pessoas.
 
Para tanto, o Governo Federal está destinando recursos da ordem de 
R$ 88,6 bilhões (R$ 64,6 bilhões do PPA e R$24 bilhões da Emenda 29), 
que serão aplicados no Mais Saúde nos próximos quatro anos.

SUS – Aos 20 anos: mudança de rota.

Um dos programas mais solidários e democráticos do mundo chega 
aos vinte anos exigindo uma mudança de rota. Prevenção e acom-
panhamento são pontos chave para uma saúde de excelência. Mas é 
preciso ir além, requalificando a gestão e o gerenciamento de todo o 
sistema, assegurando boa qualidade nos gastos dos recursos 
disponíveis. O Mais Saúde está propondo revolucionar a gestão por 
meio da criação das fundações de Direito Privado, o estabelecimento 
de Contratos de Gestão com as 27 unidades federativas e hospitais 
filantrópicos e a premiação por desempenho para os municípios.
 
A humanização do atendimento ao público que recorre ao SUS 
também será uma das prioridades da nova política-uma compreen-
são que deve estar presente na consciência de todos os agentes de 
saúde que cada brasileiro não é uma estatística, mas um cidadão.

www.saude.gov.br
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