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Eixo 1 – Promoção da Saúde

A Constituição de 19881 (art. 196) define que “A Saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido median-

te políticas sociais e econômicas.” Há, assim, uma clara percepção de que a qualidade de vida resulta da convergência 

de um amplo leque de políticas – indo do saneamento, da habitação, da educação e da cultura até as políticas voltadas 

para a geração de renda e emprego.

Esta intersetorialidade das ações relacionadas à saúde manifesta-se concretamente nas localidades e nos ambientes 

institucionais onde vivem as pessoas, condicionando sua qualidade de vida. Neste programa, a busca de ações interse-

toriais, que possuem alta complementaridade e sinergia, será focada principalmente nos municípios (municípios sau-

dáveis), nas escolas e nos ambientes de trabalho. 

Como desdobramento dessa percepção, um ambiente socioeconômico que condiciona uma sociedade saudável as-

socia-se também à disseminação de práticas e comportamentos “promotores de saúde”, permitindo consolidar uma vi-

são de que a saúde é fruto de um amplo processo social no qual a assistência médica é apenas um de seus componentes. 

Diretriz

Mobilizar a sociedade e o Estado em torno de um grande esforço articulado e intersetorial para uma ação con-

vergente nos determinantes sociais da saúde e para a conscientização das pessoas para as práticas e os com-

portamentos saudáveis.

Medidas

 1.1. Propor à Câmara de Políticas Sociais, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a articulação 

dos programas governamentais que têm impacto relevante na saúde e na qualidade de vida.

 1.2. Implementar em 1.000 municípios ações de promoção e monitoramento para gestantes e a população de zero 

a cinco anos, a partir de critérios definidos pela Câmara de Políticas Sociais (Brasileirinhos Saudáveis).

 1.3. Expandir as Ações de Planejamento Familiar.

 1.4. Estimular o aleitamento materno.

 1.5. Implementar o Programa de Saúde nas Escolas em articulação com o Ministério da Educação beneficiando 

pelo menos 26 milhões de alunos de escolas públicas.

 1.6. Estabelecer programas de educação e comunicação para a promoção de hábitos que reduzam os riscos de  doenças.

 1.7. Promover a revisão de medidas legais capazes de reduzir o impacto dos riscos à saúde originados pelo consu-

mo de produtos potencialmente nocivos à saúde.

 1.8. Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.

 1.9. Implementar a estratégia dos ambientes de trabalho saudáveis, no âmbito maior da estratégia dos municípios 

saudáveis, em conjunto com o Ministério do Trabalho “Empresas Promotoras da Saúde”.

 1.10. Fortalecer e ampliar as ações de promoção para a Atenção Integral à Saúde do Idoso.

 1.11. Promover ações de enfrentamento das iniqüidades e desigualdades em saúde (para grupos populacionais de 

negros, quilombolas, GLBTT, ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros).

Valor Total do Eixo Promoção da Saúde para 11 Medidas e 32 Metas: R$ 2,2 bilhões

Plano Plurianual: R$ 0,5 bilhão

Expansão: R$ 1,7 bilhão

1 BRASIL. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.
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Eixo 1 – Promoção da Saúde – Consolidado de Medidas e Recursos

Em R$ 1,00

Medidas
 Recursos 2008/2011 Recursos para Expansão

 Total  PPA  Expansão 2008 2009 2010 2011

1.1 - Propor à Câmara 

de Políticas Sociais, 

coordenada pela Casa 

Civil da Presidência da 

República, a articulação 

dos programas 

governamentais que têm 

impacto relevante na 

saúde e na qualidade de 

vida.

- - - - - - -

1.2 - Implementar 

em 1.000 municípios 

ações de promoção e 

monitoramento para 

gestantes e a população de 

zero a cinco anos, a partir 

de critérios definidos 

pela Câmara de Políticas 

Sociais (Brasileirinhos 

Saudáveis).

199.201.020 - 199.201.020 23.550.255 43.550.255 57.460.255 74.640.255

1.3 - Expandir as Ações de 

Planejamento Familiar.
745.035.176 70.500.000 674.535.176 46.675.856 137.436.452 179.831.686 310.591.182

1.4 - Estimular o 

aleitamento materno.
3.182.524 600.000 2.582.524 430.421 538.026 645.631 968.446

1.5 - Implementar o 

Programa de Saúde nas 

Escolas em articulação 

com o Ministério da 

Educação beneficiando 

pelo menos 26 milhões de 

alunos de escolas públicas.

844.088.062 276.710.890 567.377.172 94.562.862 118.203.578 141.844.293 212.766.440

1.6 - Estabelecer 

programas de educação 

e comunicação para a 

promoção de hábitos 

que reduzam os riscos de 

doenças.

101.094.361 61.900.000 39.194.361 6.532.393 8.165.492 9.798.590 14.697.885

1.7 - Promover a revisão 

de medidas legais capazes 

de reduzir o impacto dos 

riscos à saúde originados 

pelo consumo de produtos 

potencialmente nocivos à 

saúde.

- - - - - - -

continua
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Medidas
 Recursos 2008/2011 Recursos para Expansão

 Total  PPA  Expansão 2008 2009 2010 2011

1.8 - Fortalecer e ampliar 

a Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde 

do Trabalhador.

136.963.636 23.000.000 113.963.636 11.874.609 23.742.424 29.829.343 48.517.260

1.9 - Implementar a 

estratégia dos ambientes 

de trabalho saudáveis, 

no âmbito maior da 

estratégia dos municípios 

saudáveis, em conjunto 

com o Ministério do 

Trabalho "Empresas 

Promotoras da Saúde".

11.900.000 11.900.000 - - - - -

1.10 - Fortalecer e ampliar 

as ações de promoção 

para a Atenção Integral à 

Saúde do Idoso.

137.668.592 61.970.000 75.698.592 12.616.432 15.770.540 18.924.648 28.386.972

1.11 - Promover ações 

de enfrentamento 

das iniqüidades e 

desigualdades em 

saúde (para grupos 

populacionais de negros, 

quilombolas, GLBTT, 

ciganos, prostitutas, 

população em situação de 

rua, entre outros).

27.000.000 24.500.000 2.500.000 541.758 593.712 650.770 713.760

Total 2.206.133.371 531.080.890 1.675.052.481 196.784.586 348.000.479 438.985.216 691.282.200

continuação
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Eixo 1 – Promoção da Saúde – Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 1.1 - Propor à Câmara de Políticas Sociais, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a articulação 

dos programas governamentais que têm impacto relevante na saúde e na qualidade de vida.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.1.1 - Aproveitar sinergias e complementaridades 

essenciais para a melhoria das condições de vida dos 

brasileiros, inserindo a saúde em uma política de 

governo associada com o desenvolvimento econômico e 

social.

- - - - 

Total  Medida não orçamentária 

Medida 1.2 - Implementar em 1.000 municípios ações de promoção e monitoramento para gestantes e população de zero 

a cinco anos, a partir de critérios definidos pela Câmara de Políticas Sociais - Brasileirinhos Saudáveis.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

Total  PPA  Expansão 

1.2.1 - Implantar em 1.000 municípios, até 2011, a 

politica "Brasileirinhos Saudáveis: primeiros passos para 
o desenvolvimento nacional – gestão e primeira infância", 
a partir de critérios e incentivos definidos pela Câmara 

de Políticas Sociais.

1.000 municípios 199.201.020 - 199.201.020

Total 199.201.020 - 199.201.020

Medida 1.3 - Expandir as Ações de Planejamento Familiar.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.3.1 - Ampliar a compra e distribuição de métodos 

contraceptivos (anticoncepcionais orais e injetáveis; 

DIU; diafragma; preservativos) e anticoncepção de 

emergência, garantindo a cobertura de mais 10 milhões 

de mulheres em idade fértil, totalizando 21 milhões de 

mulheres atendidas pelo SUS, até 2011, ao custo médio 

de R$ 21 mulher/ano.

21 milhões de 

mulheres
547.808.035 - 547.808.035

1.3.2 - Ampliar a distribuição de contraceptivos através 

da expansão da rede do Programa Farmácia Popular 

do Brasil e o Programa Aqui Tem Farmácia Popular, até 

2011. Recurso total de R$ 237.057.405

1,3 milhão de pessoas
Recursos assegurados no Programa 

Aqui Tem Farmácia Popular 

1.3.3 - Ampliar a quantidade de vasectomias realizadas 

passando de 20 mil/ano para 31 mil em 2008 e aumentar 

em 20% ao ano até 2011, ao custo de R$ 219 por 

procedimento.

54 mil 

vasectomias/ano
36.738.496 17.500.000 19.238.496

1.3.4 - Ampliar a quantidade de laqueaduras realizadas 

passando de 50 mil/ano para 51 mil em 2008 e aumento 

de 10% ao ano até 2011, ao custo de R$ 266 por 

procedimento.

70 mil 

laqueaduras ano
62.782.286 53.000.000 9.782.286

continua
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Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.3.5 - Qualificar 1.300 profissionais (médicos e 

enfermeiros) em 500 maternidades de referência no 

País, até 2011, para garantir orientação adequada sobre 

Planejamento Familiar imediatamente após o parto, ao 

custo médio de R$ 800 por profissional.

1.300 profissionais 1.043.444 - 1.043.444

1.3.6 - Produzir 6,52 milhões de cartilhas, até 2011, 

ao custo médio de R$ 0,15 por unidade, sobre direitos 

sexuais e reprodutivos e métodos anticoncepcionais para 

usuários(as), adolescentes, adultos e profissionais de 

saúde da atenção básica.

6,52 milhões 

de cartilhas
3.912.915 - 3.912.915

1.3.7 - Implantar Centros de Reprodução Assistida em 5 

universidades, até 2011.
5 centros 92.750.000 - 92.750.000

Total  - 745.035.176 70.500.000 674.535.176

Medida 1.4 - Estimular o aleitamento materno.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

1.4.1 - Ampliar o número de bancos de leite humano 

em 15% ao ano, passando de 190 para 304, em 2011, ao 

custo médio de R$ 30 mil a unidade e criar o Centro 

de Referência Latino Americano para Pasteurização de 

Leite Humano.

304 bancos de leite 3.182.524 600.000 2.582.524

Total 3.182.524 600.000 2.582.524

Medida 1.5 - Implementar o Programa de Saúde nas Escolas em articulação com o Ministério da Educação beneficiando 

pelo menos 26 milhões de alunos de escolas públicas.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.5.1 - Implantar incentivo financeiro de R$ 7.800 

equipe/ano para Equipes de Saúde da Família para 

realizar avaliação clínica, avaliação nutricional, 

detecção precoce de hipertensão arterial, avaliação 

de saúde bucal e avaliação psicossocial em 

17.472.000 alunos de escolas públicas, até 2011.

 18.260 ESF 305.970.352 - 305.970.352

1.5.2 - Realizar consulta oftalmológica com cerca de 

30% dos alunos da rede pública de ensino (ou 4,3 

milhões de alunos ao ano) no Programa Olhar Brasil 

ao custo de R$ 14,29/consulta.

 17.323.200 

alunos 
247.548.528 247.548.528 0

1.5.3 - Fornecer 1.682.000 óculos no Programa Olhar 

Brasil ao custo médio de R$ 15,55.
1.682.000 óculos 26.162.362 26.162.362 0

1.5.4 - Realizar 1.630.381 consultas com 

otorrinolaringologista ao custo unitário de R$ 7,55.

 1.630.381 

consultas 
12.309.377 - 12.309.377

1.5.5 - Realizar 1.630.381 avaliações audiológicas ao 

custo unitário de R$ 30,00.

 1.630.381 

avaliações 
48.911.432 - 48.911.432

1.5.6 - Fornecer 78.053 próteses auditivas ao custo 

unitário de R$ 775,00.
 78.053 próteses 60.490.518 - 60.490.518

continua

continuação
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Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.5.7 - Fornecer 180.000 próteses auditivas bilaterais 

ao custo unitário de R$ 750,00.

180.000 próteses 

bilaterais 
134.999.997 - 134.999.997

1.5.8 - Promover atividade física e incentivar hábitos 

de alimentação saudável nas escolas ao menos uma 

vez por ano, por Equipes de Saúde da Família, em 

3.500 municípios.

 3.500 municípios - - -

1.5.9 - Promover educação para a saúde sexual, 

saúde reprodutiva e prevenção de gravidez precoce 

e de DST em 74.890 escolas de 3.500 municípios, 

para alunos do ensino técnico, médio e fundamental 

mediante a realização de oficinas e distribuição de 

kits.

 3.500 municípios 4.304.305 3.000.000 1.304.305

1.5.10 - Promover educação para prevenção do uso 

do álcool, tabaco e outras drogas em 56.550 escolas 

de 3.500 municípios, para alunos do ensino técnico, 

médio e fundamental mediante a realização de 

oficinas e distribuição de material instrucional.

 3.500 municípios 3.391.193 - 3.391.193

Total  - 844.088.062 276.710.890 567.377.172

Medida 1.6 - Estabelecer programas de educação e comunicação para a promoção de hábitos que reduzam os riscos de 

doenças.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.6.1 - Criar o Dia Nacional de Mobilização pela 

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, em 2008, com 

a realização de campanhas anuais de mídia e produção 

de material educativo contemplando as seis prioridades 

da Promoção da Saúde: Atividade Física, Alimentação 

Saudável, Tabagismo, Álcool, Violência e Meio Ambiente.

- Combater o uso abusivo do álcool, anfetaminas e 

outras drogas.

- Estimular práticas de alimentação saudável, 

regulamentação de produtos industrializados pelo teor 

de sal e gordura trans, regulamentação da propaganda 

de alimentos infantis etc.

2 campanhas anuais 52.485.751 15.900.000 36.585.751

1.6.2 - Expandir o Projeto Pratique Saúde abrangendo 

1.000 municípios, incluindo todas as capitais.
1.000 municípios 48.608.610 46.000.000 2.608.610

1.6.3 - Ampliar ações de prevenção de acidentes 

de trânsito em 80% dos municípios com mais de 

100 mil habitantes com projetos de redução da 

morbimortalidade por acidentes de trânsito. Recurso 

total R$ 49.200.000

214 municípios Recursos do DPVAT/Ministério das Cidades

Total - 101.094.361 61.900.000 39.194.361

continuação
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Medida 1.7 - Promover a revisão de medidas legais capazes de reduzir o impacto dos riscos à saúde originados pelo 

consumo de produtos potencialmente nocivos à saúde.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.7.1 - Aprovar legislação ampliando a proibição do 

consumo de tabaco em locais públicos.

Proibir a venda de bebidas alcoólicas nas estradas e 

postos de gasolina.

Regulamentar a propaganda de bebidas alcoólicas 

como cervejas e coolers.

- - - - 

Total  Medida não orçamentária 

Medida 1.8 - Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.8.1 - Implantar 140 novos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador, passando de 150 centros para 290, 

em 2011, ao custo médio de R$ 50 mil para instalação e 

R$ 30 mil mensais para manutenção.

290 centros 108.431.967 23.000.000 85.431.967

1.8.2 - Implantar 326 novos Serviços Sentinela em Saúde 

do Trabalhador, passando de 500 serviços para 826, até 

2011, ao custo médio de R$ 30 mil anuais.

826 serviços 24.455.716 - 24.455.716

1.8.3 - Implantar 163 Municípios Sentinela em Saúde do 

Trabalhador, ao custo de R$ 10.000 ano, até 2011.
163 municípios 4.075.953 - 4.075.953

Total  136.963.636 23.000.000 113.963.636

Medida 1.9 - Implementar a estratégia dos ambientes de trabalho saudáveis, no âmbito maior da estratégia dos 

municípios saudáveis, em conjunto com o Ministério do Trabalho "Empresas Promotoras da Saúde".

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.9.1 - Transformar 10.000 empresas em “Empresas 

Promotoras da Saúde” até 2011, segundo as metas 

pactuadas no contexto da estratégia dos municípios 

saudáveis.

10.000 empresas 11.900.000 11.900.000 -

Total  11.900.000 11.900.000  - 

Medida 1.10 - Fortalecer e ampliar as ações de promoção para a Atenção Integral à Saúde do Idoso.

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.10.1 - Qualificar como cuidadores de idosos 65.800 

pessoas, até 2011, sendo 28.000 pessoas de famílias de 

idosos vinculados ao Programa de Internação Domiciliar, 

e 37.800 potenciais cuidadores de idosos para o mercado 

de trabalho, ao custo médio de R$ 188,00 por cuidador.

 65.800 cuidadores 12.402.479 8.470.000 3.932.479

continua
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Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.10.2 - Duplicar o número de consultas oftalmológicas 

em idosos, alcançando 5,4 milhões de consultas, em 2011, 

e fornecer 2,68 milhões de óculos bifocais e monofocais 

ao custo médio unitário de R$ 15,50, até 2011.

 2,68 milhões 

de óculos 
120.465.119 51.500.000 68.965.119

1.10.3 - Distribuir 10 milhões de Cadernetas de Saúde 

da Pessoa Idosa com abordagem de condições de saúde, 

prevenção de doenças, riscos e agravos, com valor 

unitário de R$ 0,48 e distribuir 163 mil exemplares do 

Caderno de Atenção Básica em Envelhecimento e Saúde 

da Pessoa Idosa para agentes comunitários de saúde, até 

2011, ao custo unitário de R$ 0,22.

10 milhões de 

cadernetas 163.000 

cadernos

4.800.994 2.000.000 2.800.994

Total  - 137.668.592 61.970.000 75.698.592

Medida 1.11 - Promover ações de enfrentamento das iniqüidades e desigualdades em saúde (para grupos populacionais 

de negros, quilombolas, GLBTT, ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros).

Meta(s) Meta Física até 2011
 Meta Financeira 2008/2011 

 Total  PPA  Expansão 

1.11.1 - Formar 5.000 lideranças de movimentos sociais 

sobre os determinantes e o direito à saúde e implantar e 

apoiar 27 equipes estaduais em todos municípios acima 

de 100 mil habitantes para o planejamento e a execução 

de ações de enfrentamento de iniqüidades.

5.000 lideranças 

27 equipes
27.000.000 24.500.000 2.500.000

Total  27.000.000 24.500.000 2.500.000

continuação


