MISSÃO

Formular e desenvolver a Política Estadual de Saúde, de forma a organizar o SUS no Paraná, exercendo
sua função reguladora, garantindo atenção à saúde para a população com qualidade e equidade

VISÃO

Ser até 2020 uma instituição inovadora, Modelo de Gestão em Saúde Pública no Brasil,
articulada com outras áreas governamentais e sociedade civil, garantindo atenção à saúde
e qualidade de vida a todo cidadão paranaense

VALOR ES

ÉTICA

SOCIEDADE

Reduzir a
Mortalidade
Materno-Infantil

TRANSPARÊNCIA

Reduzir a Mortalidade
por Causas
Externas

COMPROMISSO

COMPETÊNCIA

SENSO
DEMOCRÁTICO

Reduzir a morbi mortalidade
Ampliar a longevidade
por
doenças crônico degenerativas
reduzindo
com enfoque no
incapacidades
Risco Cardiovascular Global

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PLANO DIRETOR
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

PROCESSOS

REDE DA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

REDE
MÃE
PARANAENSE

REDE DE
ATENÇÃO À
SAÚDE
DO IDOSO

REDE DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

REDE DE
SAÚDE
MENTAL
HOSPSUS
REGULAÇÃO

GESTÃO

Programa de enfrentamento às violências no Estado do Paraná articulado com outras áreas do governo

Promover a descentralização e
o desenvolvimento regional
da saúde, articulado com
outros setores governamentais
e não governamentais

FINANCEIRA

Implantar na SESA uma gestão
pública voltada para resultados,
em consonância com o Governo
do Estado

Implantar o Plano de
Qualificação dos Pontos
de Atenção das Redes
Desenvolver e incorporar
novas tecnologias de
gestão da saúde
Ampliar e fortalecer os
espaços de participação da
sociedade e do controle social

Promover a
reestruturação
organizacional da SESA,
para cumprimento de
seu papel de gestor
estadual do SUS
Democratizar a gestão
do trabalho na SESA,
valorizando o servidor
público da saúde

Desenvolver a política
estadual de formação e
de educação
permanente, de acordo
com as necessidades
de saúde da população
e voltadas para os
trabalhadores da saúde

Qualidade dos Gastos

Quantidade de Recursos

Otimizar e racionalizar os recursos orçamentários e financeiros
redefinindo sua alocação conforme planejamento estratégico

Garantir a aplicação integral da EC 29

Prestar contas de forma transparente da aplicação dos
recursos orçamentários e financeiros

Ampliar a captação de recursos dentro da área
governamental e em instituições financeiras internacionais

