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Curitiba, 01 de dezembro de 2021.

Plano Estadual de Saúde (2020-2023)
Diretriz 02: Fortalecimento da Rede de
Atenção à Saúde no Paraná; 
Objetivo 8: Implementar a linha de cuidado
do idoso;
Meta 38: Implantar nas 22 regiões de saúde
a Planificação da Atenção à Saúde na
perspectiva de integrar as ações da APS e
Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).

Resolução SESA nº720/2021
Institui o Grupo Condutor Estadual do
PlanificaSUS Paraná 2021/2022.

O que é a Planificação da
Atenção à Saúde? 

É uma estratégia de educação permanente que busca
consolidar a operacionalização plena da Rede de Atenção à

Saúde (RAS), por meio da implantação metodológica da
Planificação da Atenção à Saúde (PAS).

 
Visa desenvolver competências, habilidades e atitudes

necessárias às equipes técnicas e gerenciais para
organizar, qualificar e integrar os processos de trabalho da
Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Ambulatorial
Especializada (AAE) e Atenção Hospitalar (AH) com foco

nas necessidades de saúde dos usuários.
 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e
o Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Israelita

Albert Einsten, por meio do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde

(ProadiSUS), desenvolveram uma metodologia para
operacionalizar a PAS, denominada PlanificaSUS.

Quer saber mais? Acesse a página do PlanificaSUS no site da SESA PR:
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/PlanificaSUS-Parana

https://hospitais.proadi-sus.org.br/
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Histórico da Planificação da Atenção à Saúde no Paraná

Em 2019, a 4ª região de saúde de Irati foi escolhida para
iniciar as atividades do PlanificaSUS no Paraná. 

Entre 2019 e 2020 foram desenvolvidas 4 etapas da metodologia
proposta pelo Hospital Albert Einsten, envolvendo a APS e AAE: A

integração da APS e AAE em Rede; Território e Gestão de Base
Populacional;  O Acesso à RAS; e Gestão do Cuidado.

Em 2021, iniciou-se na região de Irati a 5ª etapa, denominada Integração e
Comunicação na RAS. A novidade é a inclusão da Atenção Hospitalar nas

discussões da PAS. 

A linha de cuidado selecionada para o desenvolvimento da
planificação na região foi a linha de cuidado de atenção ao

idoso, sendo incorporada na estratégia Envelhecer com Saúde
no Paraná.
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Em 31 de agosto de 2021, no evento
"Saúde em Frente" da Secretaria de

Estado da Saúde do Paraná, iniciou-se
a expansão da PAS para as 21 regiões

de saúde do estado.  

Constituído o Grupo Condutor Estadual do
PlanificaSUS Paraná, por meio da Resolução SESA nº

720, publicada em 4 de agosto de 2021. 

Esse Grupo possui representação das áreas técnicas da SESA PR, do Conselho Estadual de Saúde do
Paraná (CES/PR), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS/PR), e da

Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná (Acispar). 

https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Saude-do-idoso
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Indicação dos tutores municipais e dos ambulatórios, e
definição das unidades vitrine e laboratório

Profissional de nível superior na área da
saúde com afinidade com a APS e AAE.
Participa ativamente do processo de
aprendizado e coloca em prática
juntamente com a equipe do serviço de
saúde (“fazer junto”). Não substitui o
profissional em suas funções e
responsabilidades, mas o apoia na reflexão
sobre a prática. 

Unidade onde serão desenvolvidas as
primeiras atividades de tutoria no
município. Com duas funções principais:
gerar um padrão para os processos
desenvolvidos, e ser um ponto de
referência e colaboração para as demais
unidades, com caráter demonstrativo
sobre a viabilidade (“é possível fazer”) e
para o aprendizado (“como fazer”). 

Unidade onde serão desenvolvidas as
primeiras atividades de tutoria na região.
Com duas funções principais: gerar um
padrão para os processos desenvolvidos,
e ser um ponto de referência e
colaboração para as demais unidades,
com caráter demonstrativo sobre a
viabilidade (“é possível fazer”) e para o
aprendizado (“como fazer”). 

Conheça os cursos rápidos EaD disponibilizados pelo Hospital Israelita
Albert Einstein sobre a Planificação da Atenção à Saúde

https://proadi.ensinoeinstein.com/
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1º Encontro de formação dos tutores regionais do 
Planifica SUS Paraná

Nos dias 11 e 12 de novembro de 2021 os tutores das regionais de saúde foram convidados para o 1º
Encontro de formação dos tutores regionais do Planifica SUS Paraná, que ocorreu no auditório da
Escola de Saúde Pública do Paraná, em Curitiba. 

WORKSHOP DE ADESÃO:

OFICINA COM OS TUTORES MUNICIPAIS E DA AAE:

Evento na região de saúde, com a presença dos prefeitos,
secretários de saúde, tutores municipais e equipes de saúde,
representantes do ambulatório do Consórcio Intermunicipal de
Saúde, e demais autoridades e interessados com a temática, para
formalização da adesão dos municípios ao PlanificaSUS Paraná,
por meio da assinatura dos termos de compromisso. 

Na ocasião, os tutores foram instrumentalizados sobre o que é a Planificação da Atenção à Saúde, os
referenciais teóricos que embasam a metodologia (Construção Social da APS, Modelo de Atenção as
Condições Crônicas, e a Rede de Atenção à Saúde, de Eugênio Vilaça Mendes), e a organização das
próximas etapas nas regiões de saúde. 

Cada tutor regional foi responsável em retornar à sua região de
saúde e organizar: 

Momento em que os tutores da regional de saúde realizarão a
formação dos tutores dos municípios e da AAE, abordando os
conceitos iniciais da Planificação da Atenção à Saúde. 


