




A MISSÃO DO COMSUS
Contribuir com o desenvolvimento da atenção 
secundária à saúde, em todas as regiões do Paraná, 
para atender as necessidades da população nas Redes  
de Atenção à Saúde prioritárias.



Objetivo Geral
Implementar a gestão das Redes de Atenção à Saúde, por meio da parceria 

dos Consórcios Intermunicipais de Saúde e, por conseguinte, melhorar a qualidade da 
atenção à saúde de nível secundário no Paraná. 

Objetivos Espec íficos
� Alinhar o modelo de atenção dos  CIS de acordo com as redes de atenção à saúde 
prioritárias para a SESA. 
� Implantar incentivo de custeio para ampliar a oferta de serviços em consonância 
com as redes de atenção à saúde prioritárias para a SESA.
� Implantar incentivo de investimento para a melhoria da infra-estrutura e de 
equipamentos.
� Inserir os CIS nas Redes de Atenção à Saúde integrado com a atenção primária e 
atenção terciária.
� Operar com eficiência e efetividade e preencher vazios assistenciais



Estratégias

a) assistencial: implementar o modelo de atenção com base nas redes  de 
atenção à saúde prioritárias para a SESA, de forma que integre a atenção 
primária, secundária e terciária, melhorando o acesso e a resolubilidade dos 
serviços;

b) econômica: a alocação de recursos financeiros para melhoria das 
estruturas físicas e de equipamentos, para capacitação dos profissionais de 
saúde, e para a modernização gerencial do CIS, de acordo com o perfil 
assistencial que se espera para a região ou microrregião;

c) redistributiva: estabelecer um fator de alocação segundo necessidades;

d) gerencial: estabelecer uma lógica contratual por meio da assinatura do 
Termo de Adesão e Convênio com a definição de metas e indicadores;



Estratégias

e) educacional: participar das Oficinas gerenciais e do curso de 
especialização em gestão de saúde; 

f) parceria com os gestores locais: participação dos gestores locais nas 
comissões de avaliação do programa na região e definição da carteira de 
serviços necessários para o atendimento das necessidades de saúde da 
população;

g) cooperação técnica horizontal: por meio realização de cursos de 
capacitação gerencial e curso de especialização possibilita-se a 
transferência de conhecimentos entre os CIS participantes do programa, a 
troca de experiências, contribuindo para capacitação de recursos 
humanos, a melhoria da qualidade da atenção e do acesso aos usuários e 
da resolubilidade dos serviços.





Os Consórcios de Saúde já fazem parte 
da história do SUS no Paraná.

Existem desde a década de 1990 e tem 
como finalidade prestar assistência 

especializada ambulatorial – consultas e 
exames especializados



ESTRUTURA:

� INSTALAÇÕES FISICAS: próprias, alugadas, cedidas e 
em mais de um endereço e em muitos casos, situação de 
conservação e manutenção deficiente;

� MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: próprios, cedidos pelo 
estado e/ou municípios, adquiridos com recursos próprios ou 
através de emendas parlamentares, também em condições 
desfavoráveis;

� RECURSOS HUMANOS: várias modalidades de vínculo.



FINANCIAMENTO ATUAL

� Contribuição dos municípios: várias modalidades;

� Contratos custeados pelo tesouro do Estado 60% 
consultas e exames e 40%órteses e próteses;

� Convênios e Contratos com a SESA.

� Recursos de Emendas Parlamentares. 



� Definição da carteira de serviços;

� Elaboração dos protocolos clínicos;

� Elaboração de projeto: planta física, planta de pessoal, relação de 
materiais e equipamentos e custos de investimentos e de manutenção;

� Elaboração de sistema de educação permanente;

� Elaboração de projeto de contratualização: definição de metas 
quantitativas e qualitativas definição de indicadores de desempenho 
definição de sistema de monitoramento e avaliação do contrato; 

A MODELAGEM DE UM PONTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIO 
AMBULATORIAL - CONSÓRCIOS
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Componentes do COMSUS:

� Custeio: Incentivo financeiro proporcional à população e 
considerando o Fator de Redução das Desigualdades Regionais 
para Alocação de Recursos Estaduais.

� Estrutura: Recursos Financeiros para investimento em Obras 
de Construção, Reforma e Ampliação dos CIS. 

� Capacitação: Implantar processo de qualificação gerencial em 
parceria com os CIS e ACISPAR 



COMSUS passo a passo

� Março: Apresentação CIB e CES 
Seminário  COMSUS – 28/03/2012 com a participação de 
todos os CIS e Associações Intermunicipais de Saúde do 
Estado para validar o Termo de Adesão ao COMSUS;

� Abril: Lançamento do Programa (11 de abril)

� Abril e Maio: Formalização dos termos de adesão e 
formalização dos Convênios junto aos Consórcios.



Recursos previstos para 2012:

Incentivo para custeio: R$ 13.500.000,00

Recursos para Investimento:

Obras: R$ 9.000.000,00

Equipamentos: R$ 4.100.000,00

Totalizando: R$ 26.600.000,00



Obrigado!

Isaias Cantoia Luiz

Departamento de Apoio à
Descentralização

cantoia@sesa.pr.gov.br 


