
As promessas por região

Regiões listadas por ordem de maior recebimento de verbas

Sudeste

ES 1,3 bilhão

MG 7,4 bilhões

RJ 6,1 bilhões

SP 16,8 bilhões

Total 31,7 bilhões

Nordeste

AL 1,1 bilhão

BA 5,3 bilhões

CE 3 bilhões

MA 2,2 bilhões

PB 1,3 bilhão

PI 1,1 bilhão

PE 3,3 bilhões

RN 1,1 bilhão

SE 777,3 milhões

Total 19,6 bilhões

Sul

PR 4,2 bilhões

RS 4,6 bilhões

SC 2,2 bilhões

Total 11,1 bilhões

Norte

AC 276, 6 milhões

AM 1,1 bilhão

AP 221,9 milhões

PA 2,5 bilhões

RO 552,6 milhões

RR 153,5 milhões

TO 530,4 milhões

Total 5,4 bilhões

Centro-Oeste

DF 950,3 milhões

GO 2,1 bilhões

MS 1 bilhão

MT 1,1 bilhão

Total 5,2 bilhões

Fonte: Ministério da Saúde

Metas do Mais Saúde

NO BRASIL E NO SUL 



Ampliar o número de equipes do Saúde da Família de 27 mil, em 2007, para 40 mil até 2011, 
aumentando a cobertura de 47% para 70%. O Sul deve passar das atuais 3.792 para 5.632 equipes até 
2011

Ampliar o programa Brasil Sorridente aumentando o número de equipes de saúde bucal de 16,5 mil em
2007 para 24 mil até 2011, aumentando a cobertura de 41% para 70% da população. No Sul, a meta é 
ter 3.452 equipes até 2011

Ampliar o número de agentes comunitários de saúde de 225 mil em 2007 para 240 mil em 2011, 
ampliando a cobertura de 50% para 70%. A meta no Sul é ter passar de 26.624 para 30.449 até 2011

Construir 7.665 unidades básicas de saúde para regiões metropolitanas e cidades com menos de uma 
unidade para cada 20 mil habitantes. No Sul, a meta é construir 1.165 unidades

Ampliar o acesso aos serviços de cardiologia, habilitando mais 155 unidades até 2011, passando de 
187 serviços para 342. A meta na região Sul é ter 52 serviços do tipo até 2011

Ampliar o acesso e qualificar os serviços de traumato-ortopedia, habilitando 186 unidades até 2011, 
passando das atuais 82 para 268 unidades. A região Sul deve ter 41 unidades até 2011

Aquisição e custeio de 4.176 ambulâncias do SAMU/192. A região Sul deve ampliar a cobertura para 
27,3 milhões de pessoas até 2011

Habilitar 6.370 novos leitos para terapia intensiva e semi-intensiva, passando de 12.167 leitos SUS para 
18.537 até 2011. A região Sul terá 2.821 leitos

Implantar 302 complexos reguladores, com um em cada estado e 275 em municípios com mais de 100 
mil habitantes para o agendamento de consultas, internações e exames especializados. No Sul, 46 
centros devem ser implantados Realizar consulta oftalmológica em 30% dos alunos da rede pública de 
ensino e fornecer 1,6 milhão de óculos no programa Olhar Brasil. Na região Sul, 2,6 milhões de alunos 
devem ser beneficiados com a consulta e 255,9 mil devem receber os óculos


