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CUSTOS INTERNAÇÃO
Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas –
por local de residência - Paraná
Valor serviços hospitalares por Região de Saúde (CIR) - por ATT

INTERNAÇÕES CUSTOS
2010 7.345 8.699.893,79
2017 10.614 12.834.686,67
2018* 10.608 13.018.461,48
TOTAL 28.567 34.553.041,94

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Situação da base de dados nacional em 29/04/2016.
*dados preliminares



ESTADO
• Observa-se uma queda de 8% nas mortes em geral

por ATT no estado 
• aumento de 3% para motociclista 
• Aumento de 47%  para os ciclistas.

MUNICÍPIOS COM PVT
• queda de 5,5% nas mortes em geral por ATT  
• aumento de 17,7% para o motociclista 
• de 37% para os ciclistas. 

TAXAS
• taxa de mortalidade por ATT maior que a do estado (20,65):

Campo Mourão (30,80), Foz do Iguaçu (24,24), Francisco Beltrão (21,48), 
Paranavaí (31.87)

INTERNAÇÕES
• 52% dos internamentos do estado concentram-se 

municípios com PVT





PLANO DE TRABALHO

COORDENAÇÃO ESTADUAL - PVT
Paraná

abril/2019 a abril/2020



AÇÕES ESTRATÉGICAS

• Fomentar nas demais R.S. do Estado ações de prevenção em ATT
• Elaboração regimento interno da Comissão Estadual PVT
• Promover ações de integração dos Programas municipais (PR) e 

estaduais;
• Gerar processo de trabalho da Subcomissão de Dados Estadual



ATIVIDADES 

• Campanhas nacionais educativas nas 22 RS/PR
• Videoconferências  - acompanhamento as ações dos planos municipais
• Promover junto ao apoiador no Paraná, do Ministério da Saúde, Lisandro 

Abulatif - subsídio técnico para estado/ municípios
• Vigilância do banco SIM em relação aos motoristas profissionais
• Fornecimento de material educativo para as regionais, apoio nas ações e 

promoção de material padrão para a campanha estadual ( com ênfase no 
álcool, velocidade e uso indevido de celular)

• Seminário Estadual PVT (julho)
• Fórum Nacional  PVT(outubro)



SUBCOMISSÃO DE DADOS

• Base de dados unificada e qualificada para auxiliar a 
tomada de decisões

• Levantamento de custos de internações por ATT
no estado

• Elaboração de boletim epidemiológico de ATT no 
estado.
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