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SAÚDE MAIS PRÓXIMA 
DO CIDADÃO



● Apoio do Governo do Estado para garantir 
serviços de saúde nas cidades, o mais próximo de 
onde as pessoas vivem.

● Eliminação de vazios assistenciais.

● Implantação das Redes de Atenção à Saúde – 
fortalecimento dos pontos de atenção com 
garantia de investimentos aos 399 municípios, 
prestadores de serviços e instituições parceiras.



Rede Mãe 
Paranaense

● Presente nos 399 municípios
● 130 hospitais vinculados
● Redução da mortalidade materna e infantil 

– desafio permanente
● Realização do pré-natal com sete consultas 

ou mais e pelo menos 23 exames; vinculação 
da gestante ao hospital adequado para a 
realização do parto; acompanhamento do 
bebê até um ano de idade; ações de apoio à 
primeira infância – até 6 anos de vida da 
criança

● Evento em junho marcou o lançamento da 
resolução que institui incentivo para 
aquisição de equipamentos aos hospitais da 
Rede Mãe Paranaense – Cotas de R$ 200 mil 
aos hospitais que aderirem ao projeto – 
previsão de investimento estadual – 
R$ 26 milhões



Amplia o acesso da população a serviços de urgência e 
emergência com a implantação de Samus Regionais, 
fortalecimento do Siate, renovação da frota de 
ambulâncias municipais, implantação do serviço de 
transporte aeromédico com cinco bases e a qualificação 
dos prontos-socorros do Estado.

Redução dos Índices de mortalidade: 26,8% a 
mortalidade por acidentes (exceto violência), 21,5% a 
mortalidade por doenças cardio e cerebrovasculares 
precoces.

Paraná Urgência



PARANÁ

1º lugar no país em 
doações efetivas de 

órgãos para 
transplantes



DOAÇÕES

PARANÁ

ESPANHA

BRASIL

51,1 ppm

43,4 ppm

14,6 ppm

1º do mundo

28º do mundo



Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso

Tem o objetivo de oferecer condições para que as 
pessoas atinjam idades avançadas mantendo a 
independência, a autonomia e a qualidade de vida.

Adequar os serviços de saúde para mudança do 
perfil epidemiológico e a expectativa de vida.

Parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa para 
identificação de idosos frágeis, formação de grupos 
de idosos nas Unidades Básicas de Saúde.



Estímulo à prevenção e 
controle das doenças bucais

Parceria com as 
Universidades 
Estaduais/Federais para 
ampliar atendimento nas 
regiões

Evitar  a cárie dental

Ampliar atendimentos nos 
Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO)

Rede de Saúde Bucal



Rede de Saúde Mental

Oferece atendimento diferenciado às pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de crack e outras drogas.

Uma das estratégias é a implantação do SIMPR – Serviço Integrado 
de Saúde Mental, que oferece serviço ambulatorial e residencial 
temporário, atuação regional, plantão 24 horas, atendimento 
multiprofissional e, quando necessário, moradia temporária, Rede 
CAPS, suplementação do valor de produção hospitalar psiquiátrica. 



PROGRAMAS ESTRUTURANTES 
GARANTEM RETAGUARDA ÀS REDES



Atenção 
Primária
APSUS

● Destinação de recursos para custeio, obras, 
equipamentos e capacitação profissional.

● Kit de equipamentos para as Unidades de 
Saúde e Kits de fisioterapia – infraestrutura 
adequada para qualificar o atendimento

● Tutoria – certificação de qualidade das 
Unidades Básicas de Saúde – 334 selos 
Bronze; 57 selos prata e 3 selos ouro.

● Transporte sanitário – cada prefeitura 
decide qual é a melhor aquisição para o 
transporte de pacientes ou de equipes

● Evento em junho marcou o reajuste do 
incentivo estadual de custeio em 35% - 
R$ 52 milhões ao ano



Vigilância em 
Saúde

 VIGIASUS

● Recursos de custeio e investimentos aos 
399 municípios.

● Recursos estaduais repassados devem ser 
aplicados no combate à arboviroses e 
outras doenças, vacinação, investigação e 
controle de doenças transmissíveis – 
vigilância epidemiológica, vigilância 
sanitária, vigilância ambiental, saúde do 
trabalhador, laboratórios de saúde pública e 
ações de promoção da saúde;

● Evento em junho marcou a destinação de 
R$ 35 milhões aos 399 municípios – 
R$ 22 milhões/custeio e R$ 13 
milhões/capital



Saúde do Viajante

● Recursos do Governo do Estado para 
auxiliar no custeio de serviços e na 
aquisição de equipamentos em 
cidades que recebem grande fluxo 
de turistas ou estão em regiões de 
fronteira;

● R$ 15,5 milhões destinados 
a 17 municípios em junho



Lançamento do Programa Estadual de Logística Reversa 

Assinatura da Carta de Intenções 
entre as instituições parceiras e 
previsão de campanha para 
ampliação de coleta de 
medicamentos. 



Consórcios Intermunicipais de Saúde – COMSUS 

● Apoio aos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde para 
ampliação de atendimento 
especializado – consultas e exames 
– R$ 24 milhões ao ano para custeio 
dos 22 Consórcios vinculados ao 
Programa Estadual COMSUS

● Garantia de entrega de 25 veículos 
aos consórcios – R$ 1,8 milhão 
aplicados



Hospitais – 
Programa Hospsus 
Apoio e qualificação aos 

hospitais públicos e 
filantrópicos do SUS do 

Paraná

● Parceria com hospitais 
públicos e filantrópicos para 
garantir atendimento

● 263 hospitais credenciados
● Repasse de recursos de 

custeio e capital



Farmácia do Paraná

● Estruturação da assistência 
farmacêutica estadual e 
municipais

● R$ 25 milhões ao ano para o 
Consórcio Paraná Saúde – 
aquisição e distribuição de 
medicamentos básicos a 397 
municípios consorciados

● Reestruturação das farmácias das 
Regionais de Saúde

● Cuidado Farmacêutico
● Uso racional de medicamentos



MUTIRÃO DE 
CIRURGIAS

Ampliação do acesso da 
população a procedimentos 
eletivos

Organização dos mutirões em 
parceria com prestadores e 
municípios

Investimento estadual/federal

Neste ano: 2.330 nos Campos 
Gerais e 2.000 no litoral



LANÇAMENTO DE 
PROGRAMAS



Terceira  fase 
do Programa 
Paraná 
Saudável

Saúde 
Educação 
Esporte

 



Programa Estadual de Atenção ao Autismo 
 

Voltado a pessoas com 
autismo e suas famílias – 
Oferta de curso 
internacional para 
capacitação de equipes 
multiprofissionais, pais e 
cuidadores. Investimento 
estadual – R$ 2,7 milhões

Respeito
Inclusão

 



Fortalecimento da Rede de Atenção à Pessoa com 
Deficiência

 Inserção de 86 APAES na Rede da 
Pessoa com Deficiência

Elevação do incentivo estadual a 
um piso mínimo de 5 mil/mês

35 mil alunos das APAES 
beneficiados



Lançamento do edital de credenciamento 
para incluir os serviços de reprodução 
assistida pelo sistema público de saúde. 
O Paraná é o primeiro a fazer este 
atendimento pelo SUS.

● Oferta de exames pré-nupciais
● Planejamento familiar
● Garantia de métodos contraceptivos
● Aconselhamento genético, 

inseminação artificial e reprodução 
assistida

Reprodução Humana Assistida
 



Ampliação do Teste do 
Pezinho, que agora passará a 
identificar 11 doenças raras 
identificáveis.

Mais de 15 mil exames 
realizados por mês

Única forma de detectar 
determinadas doenças raras, 
genéticas e hereditárias 



DESAFIOS A SEREM 
ENFRENTADOS



Homogeneidade Vacinal 
 

 Possíveis fatores da queda nas coberturas vacinais e na homogeneidade de 
coberturas: 

● Falsa segurança de que não há necessidade mais 
de se vacinar

● Desconhecimento dos esquemas vacinais 
preconizados nos calendários

● Falta de tempo
● Horário de funcionamento das salas
● Mobilidade da população X doses aplicadas
● Manutenção insuficiente do SIPNI
● Insumos disponíveis e número de sala de vacinas
● Rever o processo de trabalho dos agentes 

comunitários de saúde



Homogeneidade Vacinal 
 

● Coberturas vacinais de esquemas simultâneos reiteram a necessidade de estimular 
essa prática

● As taxas de abandono de vacinas necessitam ser monitoradas com mais frequência
● É o melhor indicador de adesão ao Programa de Imunizações
● É necessário finalizar o processo de implantação do registro nominal do vacinado  e 

a garantia da manutenção oportuna do SIPNI

Reintrodução ou recrudescimento de doenças imonopreveníveis 
não pode ser visto como possibilidade. É fato!



Judicialização da Saúde 

 

Números atualizados da Judicialização da Saúde no Brasil:

● Saúde (direito administrativo e outras matérias de direito público): 103.907
● Fornecimento de medicamentos - SUS: 312.147
● Tratamento médico-hospitalar - SUS: 98.579
● Tratamento médico-hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos - SUS: 214.947
● Assistência à saúde: 28.097

Fonte: 13ª Edição do Relatório Justiça do CNJ

R$ 7 bilhões - Custo Total

 



Impacto da Judicialização da Saúde 

 

● Desorganização orçamentária e financeira
● Impacto Administrativo – mobilização de força de trabalho especializada para atender as 

demandas judiciais
● O gestor se vê obrigado a descumprir alguma regra – ou a própria determinação judicial, por falta 

de recursos, ou os princípios do sistema Único de Saúde – Universalização, Equidade e 
Integralidade

● Comprometimento individual de gestores afasta bons currículos das secretarias estaduais e 
municipais

 
Busca de soluções:

● Fortalecimento da CONITEC
● Utilização do Sistema S-CODES com dados nacionais sobre judicialização
● Supremo Tribunal Federal retome o julgamento da ação de disponibilização de medicamentos de 

alto custo pelo SUS e medicamentos sem registro



Ressarcimento federal e dos planos de saúde a atendimentos 
prestados pelo SUS nos estados e municípios

Ressarcimento de Medicamentos (demanda judicial) - De 2010 a 2018 foram 
solicitados R$ 83,6 milhões ao Ministério da Saúde e foi recebido R$ 33,3 
milhões 



Regionalização da Saúde/Contratualização
 

Não concentração de serviços 

Atender necessidades da 
população e região e não 
interesse dos prestadores

Resolutividade dos serviços X 
Número de leitos

Adequação do perfil assistencial 
de hospitais de pequeno porte - 
leitos de longa 
permanência/cuidados 
integrados 
intermediários/continuados



Entendimento dos Órgãos de Controle das Especificidades da 
Saúde

Ampliação das ações de Promoção da Saúde e Prevenção de 
doenças

Violência no Trânsito

Controle das Arboviroses

Obesidade Infantil

Intersetorialidade Efetiva

 


