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I. INTRODUÇÃO
A Programação Anual de Saúde (PAS) constitui importante peça de gestão que
operacionaliza as intenções expressas no Plano Nacional de Saúde (PNS), tendo por objetivo
anualizar as metas do Plano e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados.
O processo de planejamento no âmbito do SUS é norteado por alguns pressupostos que
envolvem o planejamento do sistema como uma responsabilidade de cada um dos entes federados;
a necessidade de monitoramento, avaliação e integração da gestão do SUS; o planejamento
ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por problemas e necessidades de
saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas; compatibilização entre os instrumentos de
planejamento da saúde (PNS e respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os
instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e LOA), em cada esfera de gestão;
transparência e com incentivo à participação da comunidade; concepção do planejamento a partir
das necessidades de saúde da população em cada região de saúde, para elaboração de forma
integrada.
Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS, PNS, as respectivas Programações
Anuais e o Relatório de Gestão interligam-se sequencialmente, compondo um processo cíclico de
planejamento para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS.
O PNS 2020-2023 é o balizador para o planejamento, elaboração do orçamento,
monitoramento e avaliação das políticas e programas do Ministério da Saúde para o quadriênio. A
PAS aqui apresentada refere-se à anualização para 2020 das metas contidas no PNS, além de prever
a alocação dos recursos orçamentários a serem executados no exercício. Assim, a PAS 2020
representa o primeiro ano de abrangência do PNS 2020-2023, demonstra a atuação anual em saúde
do Governo Federal ao definir as ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos 7 objetivos e
o cumprimento das 93 metas do PNS. Ao dimensionar metas e estabelecer valores para a cobertura
financeira das proposições, explicitam-se quais os compromissos previstos para 2020 no âmbito do
PNS.
Para a obtenção dos resultados esperados da execução das metas da PAS deve-se levar em
consideração a descentralização da responsabilidade pelas ações de saúde, de acordo com o
determinado pela Constituição Federal de 1988, referente à ação conjunta e articulada entre as três
esferas de gestão, para ao alcance dos objetivos do SUS. Assim, cabe destacar, dentre os
pressupostos que direcionam o planejamento do sistema: a necessidade de monitoramento,
avaliação e integração da gestão do SUS; o planejamento ascendente e integrado, do nível local até o
federal, orientado por problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos
e metas; concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em cada
região de saúde, para elaboração de forma integrada. Portanto o planejamento do sistema é
responsabilidade de cada um dos entes federados.
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No processo de construção da PAS são as secretarias e entidades vinculadas ao MS que
identificaram os componentes da PAS e realizaram o respectivo dimensionamento físico-financeiro. É
por meio deste instrumento que se institui um referencial para a política de saúde demonstrar a
execução e apurar os resultados anuais das metas propostas para o quadriênio no PNS, a serem
apresentados nos Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas (RQPC) e no Relatório Anual de
Gestão (RAG).
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II. OBJETIVOS E METAS DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 2020
Objetivo 01. Promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada.
Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Percentual

63,50%

69,68%

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

154

170

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

264

1.330

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

119

140

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

357

437

219A (0001)

9.698.000.000

Taxa de ocupação de vagas de programas de
provimento médico federal

Percentual

82%

85%

21BG (0002)
21BG (0003)

2.438.142.350
723.173.392

Proporção de gestantes com pelo menos 6
consultas pré-natal realizadas, sendo a
primeira até a 20ª semana de gestação

Percentual

40%

60%

20YI (000I)

27.050.000

Percentual

45%

46%

219A (0003)

491.000.000

Unidade

579

607

219A (0003)

491.000.000

Percentual

42%

43%

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

2.468

2.630

219A (0003)

491.000.000

Meta

Indicador

Ampliar para 72,71% a cobertura populacional
da Atenção Primária à Saúde
2. Alcançar 185 Equipes de Consultório na Rua
(eCnR) implantadas
3. Alcançar 2.000 Unidades de Saúde da Família
em funcionamento com horário estendido
financiadas pelo Programa Saúde na Hora
4. Alcançar 155 equipes de Atenção Primária à
Saúde de referência para o atendimento aos
adolescentes em medida socioeducativa
5. Alcançar 677 equipes de saúde prisional
habilitadas
6. Alcançar ocupação superior a 85% das vagas
oferecidas em programas de provimento
médico federal (Projeto Mais Médicos +
Programa Médicos pelo Brasil)
7. Alcançar a proporção de 80 % de gestantes
com pelo menos 6 consultas pré-natal
realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana
de gestação
8. Alcançar 49% de cobertura populacional dos
Centros de Especialidades Odontológicas
9. Alcançar 689 Centros de Especialidades
Odontológicas aderidos à Rede de Cuidados da
pessoa com Deficiência
10. Ampliar para 46% a cobertura populacional das
Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária
11. Alcançar 3.118 municípios com serviços de
Laboratório Regional de Prótese Dentária
(LRPD)

Cobertura populacional estimada de Atenção
Primária à Saúde
Número de Equipes de Consultório na Rua
(eCnR) implantadas
Número de Unidades de Saúde da Família em
funcionamento com horário estendido
financiadas pelo Programa Saúde na Hora
Número de equipes de APS de referência para
o atendimento aos adolescentes em medida
socioeducativa em funcionamento
Número de equipes de saúde prisional
habilitadas

1.

Percentual de cobertura populacional dos
Centros de Especialidades Odontológicas
Número de Centros de Especialidades
Odontológicas aderidos à Rede de Cuidados
da pessoa com Deficiência
Percentual de cobertura populacional das
Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária
Número de municípios com serviços de
Laboratório Regional de Prótese Dentária
credenciados

Valor LOA 2020
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Meta
12. Alcançar 60% de gestantes com pré-natal na
Atenção Primária à Saúde que realizaram
atendimento odontológico individual com
Equipes de Saúde Bucal.
13. Implantar 39 Unidades de Saúde da Família
Fluvial
14. Implantar serviço de atendimento psicossocial
extra-hospitalar para o manejo de situações
agudas em 14 capitais
15. Reduzir para 26 dias o tempo médio de
internação psiquiátrica em instituições
hospitalares
16. Ampliar para 1,2% a proporção de
atendimentos a dependentes de álcool no
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
17. Acompanhar, na Atenção Primária, 80% dos
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF)
com perfil saúde nas condicionalidades de
saúde
18. Alcançar 48% de mulheres usuárias do SUS na
faixa etária de 25 a 64 anos com um exame
citopatológico de rastreamento realizado nos
últimos 3 anos
19. Alcançar 35% de mulheres usuárias do SUS na
faixa etária de 50 a 69 anos com realização de
mamografias de rastreamento nos últimos 2
anos
20. Reduzir para 52,4% a proporção de partos
cesáreos

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Percentual

25%

35%

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

19

24

219A (0001)

9.698.000.000

Unidade

0

0

---

Dia

45

44

20YI (000J)

26.000.000

Percentual de atendimento a dependentes de
álcool no CAPS

Percentual

0,6%

0,7%

8535
20YI (000J)

1.874.631.901
26.000.000

Percentual de beneficiários do PBF com perfil
saúde acompanhados nas condicionalidades
de saúde na Atenção Primária

Percentual

76,08%

77%

---

---

Percentual de mulheres na faixa etária de 25 a
64 anos com um exame citopatológico de
Percentual
rastreamento realizado nos últimos 3 anos

36%

39%

8585 (0000)

44.126.634.856

Percentual de mulheres na faixa etária de 50 a
69 anos com realização de mamografias de
Percentual
rastreamento nos últimos 2 anos

23%

26%

8585 (0000)

44.126.634.856

55,7%

55,4%

20YI (000F)
8535

12.500.000
1.874.631.901

Indicador

Proporção de gestantes com atendimento
odontológico realizado
Número de Unidades de Saúde da Família
Fluvial implantadas.
Número de capitais com serviços de
atendimento psicossocial extra-hospitalar
implantados para o manejo de situações
agudas
Tempo médio (em dias) de internação
psiquiátrica

Taxa de parto cesáreo

Percentual

Valor LOA 2020

---
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Objetivo 02. Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais.
Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Percentual de macrorregiões de saúde com
oferta concomitante de Serviços
Especializados em Reabilitação nas
Percentual
modalidades: auditiva, física, intelectual e
visual
2. Alcançar 70% de Cobertura da Triagem Auditiva Percentual de Cobertura da Triagem Auditiva
Percentual
Neonatal - TAN
Neonatal - TAN
3. Alcançar 10 milhões de procedimentos de
Número de procedimentos de concessão de
concessão de Órteses, Próteses e Meios
Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de
Unidade
Auxiliares de Locomoção não cirúrgicos
Locomoção não cirúrgicos
4. Ampliar para 60% o número de crianças
Percentual de crianças nascidas com
nascidas com cardiopatia congênita operadas
cardiopatia congênita operadas no primeiro
Percentual
no primeiro ano de vida
ano de vida
5. Ampliar para 60% a cobertura do exame
Percentual de crianças com doença falciforme
doppler transcraniano para crianças com
com 2 anos de idade que realizaram o exame Percentual
doença falciforme com 2 anos de idade
doppler transcraniano
6. Alcançar 70% de recém-nascidos vivos com
Percentual de recém-nascidos vivos com
coleta do teste do pezinho até o 5º dia de vida,
coleta do teste do pezinho até o 5º dia de
Percentual
triados no Programa Nacional de Triagem
vida, triados no PNTN
Neonatal - PNTN
7. Reduzir para 1,54 a frequência de eventos
Nº de eventos hemorrágicos em pacientes
Razão
hemorrágicos em pacientes com hemofilia A e B com hemofilia A e B por paciente/ano
8. Ampliar para 46,7 o índice de transplantes de
Índice de transplantes de órgãos sólidos por
órgãos sólidos realizados/por milhão de
1/1.000.000
milhão de população (pmp)
população (pmp)
9. Alcançar 15.954 leitos de terapia intensiva
Número de Leitos de UTI adulto habilitados
Unidade
adulto habilitados para o SUS
ao SUS
10. Ampliar para 70% a admissão de usuários
Percentual de admissão de usuários
procedentes de unidades hospitalares nos
procedentes de unidades hospitalares nos
Percentual
Serviços de Atenção Domiciliar
Serviços de Atenção Domiciliar
11. Alcançar 221.000 crianças atendidas
anualmente pela Rede de Bancos de Leite
Número de crianças atendidas por ano
Unidade
humano
1.

Alcançar 50% de macrorregiões de saúde com
oferta de reabilitação concomitante nas quatro
modalidades: auditiva, física, intelectual e
visual

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Valor LOA 2020

34%

38%

8535
8585 (0000)

1.874.631.901
44.126.634.856

32%

40%

8535

1.874.631.901

6.712.991

7.552.115

20YI
8535
8585

133.620.272
1.874.631.901
50.196.634.856

37,6%

42%

8585 (0005)

4.930.000.000

25,5%

30%

6516
7690
8535

11.000.000
31.889.000
1.874.631.901

58,25%

60%

6516
8585

11.000.000
50.196.634.856

3,66

2,83

4295

1.455.400.000

42,6

43,6

20SP

42.595.017

14.175

14.620

8585

50.196.634.856

48%

52%

8585

50.196.634.856

191.000

195.000

8305
21BF

106.270.227
201.086.821
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Objetivo 03. Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle.
Meta
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alcançar 18 Unidades da Federação notificando
90% de óbito materno em até 30 dias da data de
ocorrência
Alcançar 18 Unidades da Federação notificando
no mínimo 80% de óbito infantil em até 30 dias
da data de ocorrência
Alcançar 60% dos Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador (Cerest) regionais e
municipais com atuação satisfatória
Alcançar 60% de municípios desenvolvendo ação
de vigilância de qualidade da água para consumo
humano
Implantar em 60% dos municípios prioritários a
Vigilância de Populações Expostas a Agrotóxicos
(VSPEA)
Alcançar no mínimo 3.600 municípios que
cumpram pelo menos 50% das metas do
Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde
- PQAVS
Alcançar 90% dos resultados dos exames de
casos suspeitos de sarampo liberados em até 4
dias, nas Unidades Federativas que não estejam
em situação epidêmica
Aumentar para 77,5% a proporção de cura de
casos novos de tuberculose pulmonar com
confirmação laboratorial
Aumentar para 85% a proporção de contatos
examinados dos casos novos de hanseníase

10. Reduzir para 35% o percentual de casos de sífilis
congênita
11. Aumentar para 50 mil ao ano o número de
pessoas tratadas para hepatite C.

Indicador
Unidades da Federação notificando 90% de
óbito materno em até 30 dias da data de
ocorrência
Unidades da Federação notificando 80% de
óbito infantil em até 30 dias da data de
ocorrência
Percentual de Cerest regionais e municipais
com atuação satisfatória
Percentual de municípios desenvolvendo
ações de vigilância da qualidade da água
para consumo humano
Percentual de municípios prioritários que
implantaram a Vigilância de Populações
Expostas a Agrotóxicos (VSPEA)
Número de municípios atingindo pelo
menos 50% das metas do Programa de
Qualificação da Vigilância em Saúde PQAVS
Proporção de resultados sorológicos de IgM
para sarampo liberados em até 4 dias, nas
Unidades Federativas que não estejam em
situação epidêmica
Proporção de cura de casos novos de
tuberculose pulmonar com confirmação
laboratorial
Proporção de contatos examinados de
casos novos de hanseníase diagnosticados
nos anos das coortes
Percentual de casos de sífilis congênita
Número de pessoas tratadas para hepatite
C ao ano

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Unidade

11

15

20YJ

201.820.227

Unidade

11

15

20YJ

201.820.227

Percentual

0%

10%

20YJ

201.820.227

Percentual

40%

45%

20YJ

201.820.227

Percentual

0%

10%

20YJ

201.820.227

Unidade

3.170

3.200

20AL

2.712.800.000

Percentual

69,43%

75%

20YJ

201.820.227

Percentual

74,1%

76%

20YJ

201.820.227

Percentual

81,4%

82%

20YJ

201.820.227

Percentual

50,1%

40%

20YE

3.906.028.344

Unidade

48.295

50.000

4370

1.352.646.647

Valor LOA 2020
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Meta
12. Reduzir para, no máximo, 94.000 o número de
casos autóctones de malária no Brasil
13. Reduzir para 1.038 o número de casos novos de
leishmaniose visceral (LV) nos municípios
prioritários
14. Reduzir, para menos de 750, o número de óbitos
por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e
febre amarela)
15. Alcançar 50% de municípios com cobertura
vacinal adequada (95%) para 5 vacinas do
Calendário Nacional de Vacinação para crianças
menores de 1 ano de idade: Penta (DTP + Hep B +
Hib), Poliomielite, Pneumocócica 10 valente,
Tríplice Viral e Febre Amarela
16. Reduzir a zero o número de casos autóctones de
sarampo
17. Alcançar 50% dos Centros de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) com
desempenho satisfatório
18. Adquirir e distribuir 100% de imunobiológicos de
responsabilidade do Ministério da Saúde,
conforme programação anual

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Número absoluto de casos autóctones de
malária

Unidade

187.756

150.000

20YJ

201.820.227

Número de casos novos de LV notificados
nos municípios prioritários

Unidade

1.298

1298

20YJ

201.820.227

Número de óbitos pelas arboviroses
dengue, chikungunya, zika e febre amarela

Unidade

1.071

911

20YJ

201.820.227

Percentual de municípios com cobertura
adequada (95%) das vacinas Penta,
Poliomielite, Pneumocócica 10 valente,
Tríplice Viral e Febre Amarela em crianças
menores de 1 ano de idade

Percentual

24%

30%

20YE

3.906.028.344

Unidade

10.330

Até 7 mil

20YE

3.906.028.344

Percentual

14%

20%

20YJ

201.820.227

Percentual

100%

100%

4370

1.352.646.647

Unidade

0

750

20AF
20Q8

23.525.304
19.794.680

Unidade

0

600

20AF
20Q8

23.525.304
19.794.680

Unidade

0

100

6908

17.200.000

Percentual

75%

80%

8327

28.652.797

Indicador

Número de casos autóctones confirmados
de sarampo no Brasil
Percentual dos CIEVS com capacidade
satisfatória de monitoramento, alerta e
resposta às emergências de saúde pública
Percentual de imunobiológicos distribuídos
de acordo com a programação anual

Número de comunidades rurais/ especiais
19. Realizar, em 3.000 comunidades rurais/ especiais,
atendidas com ações de promoção e
ações de promoção e proteção da qualidade da
proteção da qualidade da água para
água para consumo humano
consumo humano
20. Realizar, em 2.000 municípios, ações de
Número de municípios com ações de
promoção e proteção da qualidade da água para promoção e proteção da qualidade da água
o consumo humano
para consumo humano
21. Promover a implementação de ações de
educação em Saúde Ambiental em 400
Número de municípios com ações de
municípios com populações rurais em situação de educação em Saúde Ambiental
risco e vulnerabilidade socioambiental e sanitária
22. Atender 90% das demandas de apoio diagnóstico Percentual de atendimento às demandas de
em emergências sanitárias em tempo oportuno
exames de referência em tempo oportuno

Valor LOA 2020
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Objetivo 04. Fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária,
progressiva e sustentável.
Meta
1.

2.

3.

Indicador

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Valor LOA 2020

Fomentar 20 projetos para o desenvolvimento
tecnológico e produtivo no âmbito do
Complexo Industrial da Saúde

Número de projetos de desenvolvimento
tecnológico e produtivo fomentados no
âmbito do Complexo Industrial da Saúde

Unidade

0

5

20K7

Ofertar 8 novos produtos estratégicos para o
SUS por meio de Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo (PDP)

Número de novos produtos estratégicos
ofertados ao SUS por meio de Parcerias para
o Desenvolvimento Produtivo (PDP)

Unidade

0

2

---

Fomentar 500 pesquisas científicas e
tecnológicas visando à produção de evidências
e à geração de soluções tecnológicas para
subsidiar a melhoria da qualidade e da
resolutividade das ações e serviços de saúde

Número de pesquisas fomentadas

Unidade

0

100

21BF

121.668.227

Unidade

0

14

20K3

16.140.000

Unidade

0

45

---

Unidade

0

25

20K3

4.

Elaborar e/ou atualizar 60 Protocolos Clínicos
de Diretrizes Terapêuticas (PCDT)

5.

Elaborar 150 estudos de resposta rápida para a
tomada de decisão no âmbito do SUS

6.

Avaliar 120 tecnologias em saúde para
incorporação no Sistema Único de Saúde

Número de Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) elaborados e/ou
atualizados
Número de estudos de resposta rápida
elaborados
Número de tecnologias em saúde avaliadas
pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde

82.299.000

---

--16.140.000
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Objetivo 05. Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia,
em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.
Indicador

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Adquirir 100% dos medicamentos e insumos
estratégicos sob responsabilidade de compra
centralizada pelo Ministério da Saúde para
abastecimento do SUS

Percentual de aquisições de medicamentos e
insumos estratégicos em relação à
programação

Percentual

100%

100%

4368
4705
20AE

340.000.000
6.234.000.000
1.883.500.000

Expandir o Programa "Aqui Tem Farmácia
Popular" para 90% dos municípios com menos
de 40.000 habitantes

Percentual de municípios com menos de
40.000 habitantes que possuem pelo menos 1
estabelecimento credenciado no Programa
"Aqui Tem Farmácia Popular"

Percentual

75%

77%

20YR
20YS

2.040.000.000
336.553.147

Percentual de municípios brasileiros que
disponibilizam fitoterápicos da Rename

Percentual

10,8%

14%

20K5

7.900.000

Percentual de municípios habilitados no
Programa Qualifar-SUS com modelo de
remuneração por desempenho

Percentual

0%

25,8%

20AH

83.348.000

Percentual

0%

15%

4705

6.234.000.000

Percentual

84,96%

86%

---

---

Dia

146

146

---

---

302.261.250

4370
20AE
4368
4705

Meta
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ampliar para 25% o número de municípios que
disponibilizam fitoterápicos da Rename na
Atenção Primária à Saúde
Adequar em 100% dos municípios brasileiros
habilitados no Programa Qualifar-SUS o
modelo de remuneração por desempenho nas
ações de Assistência Farmacêutica na Atenção
Primária à Saúde
Efetivar o Cuidado Farmacêutico no âmbito do
Sistema Único de Saúde em 75% das
Secretarias Estaduais de Saúde e Distrito
Federal
Alcançar 87,5% de processos de Licença de
Importação com conclusão da análise em até 5
dias
Reduzir para 134 dias o tempo médio da
primeira decisão de petições primárias de
produtos para saúde
Fornecer 1,3 bilhão de medicamentos para
doenças prevalentes (negligenciadas, de alto
custo e de alta incidência)

Percentual de Secretarias Estaduais e Distrital
de Saúde que efetivaram o Cuidado
Farmacêutico no âmbito da Assistência
Farmacêutica
Percentual de processos de Licença de
Importação com conclusão da análise em até
5 dias
Tempo médio da primeira decisão de petições
primárias de produtos para saúde
Número de medicamentos para doenças
prevalentes (negligenciadas, de alto custo e
de alta incidência) fornecidos por
Farmanguinhos ao SUS

Unidade

0

Valor LOA 2020

527.885.520
1.883.500.000
340.000.000
6.234.000.000
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Objetivo 06. Fortalecer a proteção, promoção e recuperação da Saúde Indígena.
Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Percentual

83,7%

86%

20YP

1.386.098.701

Percentual

38,5%

40%

20YP

1.386.098.701

Percentual

82,8%

85%

20YP

1.386.098.701

Percentual

34%

39%

20YP

1.386.098.701

Percentual

87,6%

89%

20YP

1.386.098.701

Percentual

86,6%

87%

20YP

1.386.098.701

Percentual

41,38%

45%

20YP

1.386.098.701

Percentual

54,26%

55%

20YP

1.386.098.701

Cobertura de aldeias com destinação
adequada dos resíduos sólidos domésticos.

Percentual

11%

13%

7684

46.700.000

Cobertura de aldeias com acesso à água
potável

Percentual

54%

56%

7684

46.700.000

Cobertura de aldeias com tratamento da água

Percentual

56%

65%

7684

46.700.000

Cobertura de aldeias com monitoramento da
qualidade da água

Percentual

8%

10%

7684

46.700.000

Meta

Indicador

Alcançar 90% das crianças indígenas menores
de 5 anos com esquema vacinal completo (EVC)
2. Alcançar 60% das crianças indígenas menores
de 1 ano com acesso às consultas preconizadas
de crescimento e desenvolvimento (C & D)
3. Alcançar 92% de crianças indígenas menores de
5 anos com acompanhamento alimentar e
nutricional
4. Alcançar 50% das gestantes indígenas com no
mínimo 6 consultas de pré-natal
5. Alcançar 92% de investigação de óbito materno
em mulheres indígenas
6. Alcançar 90% de investigação de óbitos em
crianças indígenas menores de um ano
7. Alcançar 60% da população indígena com
primeira consulta odontológica programática
8. Alcançar 60% de tratamento odontológico
básico concluído na população indígena com
primeira consulta odontológica
9. Ampliar para 26% a cobertura de aldeias com
destino adequado de resíduos sólidos
domésticos
10. Ampliar para 61% a cobertura de aldeias
indígenas com água potável
11. Alcançar o tratamento da água em 100% das
aldeias com Sistemas de Abastecimento de
Água
12. Ampliar para 23% a cobertura de aldeias com o
monitoramento da qualidade da água

Percentual de crianças indígenas menores de
5 anos com esquema vacinal completo
Proporção de crianças indígenas menores de
1 ano com acesso às consultas preconizadas
de crescimento e desenvolvimento
Percentual de crianças indígenas menores de
5 anos com acompanhamento alimentar e
nutricional
Percentual de gestantes indígenas com no
mínimo 6 consultas de pré-natal
Proporção de óbitos maternos em mulheres
indígenas investigados
Proporção de óbitos em crianças indígenas
menores de um ano investigados
Percentual da população indígena com
primeira consulta odontológica programática
Percentual de tratamento odontológico
básico concluído na população indígena com
primeira consulta odontológica

1.

Valor LOA 2020
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Objetivo 07. Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade.
Meta

Indicador

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Valor LOA 2020

1.

Realizar 3.100.000 laudos de diagnóstico por
meio do Telessaúde

Número de laudos realizados por meio do
Telessaúde

Unidade

0

700.000

20YD

1.068.714.000

2.

Alcançar 4.400 entes federados com Relatório
Anual de Gestão enviados ao Conselho.

Número de entes federados com Relatório
Anual de Gestão enviado ao Conselho

Unidade

0

1.320

8287

27.630.000

3.

Alcançar 400 estabelecimentos de saúde
gerando informações de custos por meio do
Sistema de Apuração e Gestão de Custos do
SUS (APURASUS)

Número de estabelecimentos de saúde que
geram informações de custos no sistema
APURASUS

Unidade

161

206

8648

10.000.000

Aumentar em 50% o número de bolsas de
residências em saúde.

Percentual de aumento do número de bolsas
de residências em saúde

Percentual

19.879

10%

20YD

1.068.714.000

Número de bolsas de residência médica em
Medicina de Família e Comunidade ou em
área profissional da saúde na Atenção
Primária/Saúde da Família custeadas pelo
PRÓ-RESIDÊNCIA

Unidade

5.722

6.272

21BG (0001)

251.947.850

Percentual de Equipes de Saúde da Família e
de Atenção Primária à Saúde Informatizadas

Percentual

62%

75%

219A (0004)

385.000.000

Unidade

0

100.000

20YD

1.068.714.000

Unidade

0

6.000

20YD

1.068.714.000

Unidade

0

100.000

20YJ

201.820.227

Unidade

2.280.000

2.376.000

6182

15.165.000

4.
5.

Alcançar 8.072 bolsas nos Programas
Residência Médica de Medicina de Família e
Comunidade e nos Programas de Residência
em área profissional da saúde na Atenção
Primária/Saúde da Família custeadas pelo PRÓRESIDÊNCIA
6. Ampliar para 92% a informatização das equipes
da Atenção Primária à Saúde
7. Realizar 460.000 certificações de qualificação
para profissionais, trabalhadores, gestores e
acadêmicos ligados ao SUS
8. Desenvolver ações do Programa de Educação
para o Trabalho na Saúde (PET-SAÚDE)
direcionadas a 10.000 professores, estudantes,
trabalhadores e profissionais da saúde, no
âmbito do SUS.
9. Certificar 380.000 profissionais em iniciativas
educacionais relacionadas à vigilância em
saúde
10. Realizar, anualmente, 4.560.000 contatos
ativos e receptivos pela Ouvidoria

Número de certificações emitidas
Número de professores, estudantes,
trabalhadores e profissionais da saúde
envolvidos em ações do Programa de
Educação para o Trabalho na Saúde (PETSAÚDE)
Número de certificações em iniciativas
educacionais (presenciais e à distância) em
vigilância em saúde
Número de contatos ativos e receptivos
realizados pela Ouvidoria por ano
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Meta
11. Qualificar 14.334 profissionais do SUS nos
níveis técnico e de especialização
12. Capacitar 12.000 profissionais de saúde e
gestores com cursos de educação continuada e
permanente para qualificação da Assistência
Farmacêutica do SUS
13. Disponibilizar informações qualificadas e
sistematizadas de 100% das políticas públicas
implementadas pelo Ministério da Saúde, em
plataforma digital.
14. Conectar 27 Unidades da Federação à Rede
Nacional de Dados em Saúde - RNDS

Unidade
de Medida

Índice de
Referência

Meta 2020

Ação
Orçamentária
com PO

Número de profissionais do SUS qualificados
nos níveis técnico e de especialização

Unidade

3.234

4.057

20YD

121.490.000

Número de profissionais capacitados para a
qualificação da Assistência Farmacêutica no
SUS

Unidade

700

3.000

20AH

83.348.000

Percentual

0%

9%

8753

6.925.000

Unidade

0

4

20YN

309.602.000

Indicador

Percentual de políticas públicas
implementadas pelo Ministério da Saúde com
informações disponibilizadas em plataforma
digital
Número de UF conectadas à Rede Nacional de
Dados em Saúde - RNDS

Valor LOA 2020
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