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A (DES)ASSISTÊNCIA DO SUS-PR COMO POLÍTICA DE GESTÃO: O PROCESSO DE 
DESCENTRALIZAÇÃO E OS IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA NO PARANÁ

 

Antes da criação do SUS, a maioria das decisões e dos recursos financeiros gastos 

com a saúde da população no nosso país vinha do Governo Federal. Como o Brasil é um 

país de dimensões continentais, com regiões muito diferentes entre si, com características 

políticas,  econômicas,  sociais,  ambientais  e  climáticas  muito  distintas,  a  população  tem 

condições  de  alimentação,  moradia,  trabalho,  etc,  e  acesso  a  equipamentos  de  saúde 

também distintos.  Esta administração centralizada da saúde mostrou-se ineficiente.  Sem 

conseguir  gerir  necessidades  tão  diferenciadas,  desperdiçavam-se  recursos  em 

determinados locais, fazendo faltar em outros. Além disso, governos estaduais e municipais 

muitas vezes não se responsabilizavam pelas questões de saúde. 

O  movimento  sanitário  da  década  de  1980  já  defendia  um  processo  de 

descentralização  da  saúde.  Essa  defesa  se  baseava  na  análise  de  que  quanto  mais 

próximas as decisões fossem tomadas melhor seriam controladas pela população e teriam 

maiores chances de acerto. Neste contexto, a atenção básica ficaria sob responsabilidade 

dos municípios, média e alta complexidade dos estados e união. 

Ainda que desde seu início a implantação do SUS previu a descentralização para os 

municípios dos serviços e das ações de saúde, a Lei Orgânica de Saúde Nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, não desresponsabiliza totalmente os estados destes serviços. A lei acima 

citada  define  em seu  artigo  17  que  à  direção  estadual  do  SUS compete,  entre  outras 

responsabilidades,  a  execução  de  ações  e  serviços  de  saúde,  mesmo  que  em caráter 

suplementar  aos  executados  pelos  municípios,  e  ações  que  podem ser  compreendidas 

como média e alta complexidade, identificadas no mesmo artigo. Ainda, segundo esta lei, 

Estados e União devem cooperar técnica e financeiramente com os municípios. 

O  Paraná,  desde  a  década  de  1990,  teve  sérias  distorções  no  processo  de 

descentralização.  No início da década, a Secretaria Estadual  de Saúde – SESA, estava 

presente em todos os municípios, e organizava desde a atenção básica até o atendimento 

especializado.  Primeiramente,  como  era  de  se  esperar,  as  unidades  básicas  foram 

municipalizadas, juntamente com equipamentos e funcionários. Ocorre que alguns hospitais 

que integravam a rede estadual também foram municipalizados mediante convênios, em um 

processo que não levou em consideração se os municípios teriam condições de gerenciar e 

manter as altas despesas demandadas por um serviço hospitalar.   

Assinam essa tese: APP-Sindicato; FOPS/PR; SindPetro-PR/SC; SindSaúde/PR; SINPAR; SISMUC; SITRAVEST
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Os  convênios  de  municipalização  previam  que  os  hospitais  deveriam  ter  sua 

capacidade utilizada apenas no atendimento de pacientes do SUS. Vários destes hospitais 

tiveram parte da sua capacidade instalada repassados para o setor privado, gerando um 

encolhimento  na  oferta  de  serviços  para  os  pacientes  do  SUS que necessitavam deste 

atendimento.  Além disso,  observa-se  nestes locais  um sucateamento estrutural  bastante 

grande e precarização das relações de trabalho. 

Na média complexidade também podemos acompanhar o que ocorreu com Centros 

Regionais de Especialidades (CRE). Dos 23 CREs existentes, uma parte foi repassada para 

convênios  e  o  CRE  Marechal  foi  fechado.  No  fechamento  a  SESA  alegou  que  os 

profissionais  e  pacientes  seriam  redistribuídos  entre  o  CRE  Barão  e  o  CRE  Kennedy. 

Levando em consideração que a demanda por especialidades aumenta na medida em que a 

população aumenta e envelhece,  a  medida deveria  ser de aumentar e não de fechar  o 

serviço.

Apenas a construção de novos hospitais garantirá a assistência? 

Por outro lado, a administração do Secretário Claudio Xavier, já no primeiro Governo 

Requião, deu início a uma série de obras de hospitais, o que não deixa de ser necessário e 

importante para a consolidação do SUS. O problema é que não foi levado em consideração 

que a operação destes equipamentos é muito cara e que seriam necessários investimentos 

em  recursos  humanos  e  insumos  por  parte  do  estado.  Conseqüência  desta  falta  de 

planejamento é que grande parte  destes equipamentos está funcionando parcialmente e 

algumas obras encontram-se paradas. 

O  Estado  do  Paraná,  independentemente  da  gestão,  tem  se  retirado 

sistematicamente da assistência. Este fato convive com subfinanciamento do SUS e uma 

sucessiva  maquiagem contábil  para atingir  o  percentual  definido pela  EC-29.  Portanto é 

preciso garantir o adequado aporte de recursos financeiros no SUS-PR. 

Desassistência Estadual como Política de Gestão 

A desassistência por parte das secretarias estaduais de saúde vem sendo defendida 

por  entidades  compostas  por  gestores  estaduais.  Uma publicação  recente  do  Conselho 

Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (CONASS)  –  composta  por  secretários  estaduais  de 

saúde -  em parceria com o Ministério da Saúde,  intitulada SUS 20 ANOS, coloca como 

prioritário o papel regulador dos Estados, defendendo que, quanto menos as Secretarias de 

Saúde se envolverem diretamente com a prestação de serviços assistenciais, mais terão 

condições de exercer o seu papel de coordenador do SUS no âmbito estadual. 

Assinam essa tese: APP-Sindicato; FOPS/PR; SindPetro-PR/SC; SindSaúde/PR; SINPAR; SISMUC; SITRAVEST
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Esta publicação defende também que a administração dos equipamentos públicos 

como hospitais ou bancos de sangue pode ser feito de maneira direta ou indireta, ou seja, 

pode ser repassada para grupos filantrópicos ou privados. Para o CONASS, a única função 

que tem que ser exclusiva do Estado é o de gestor do sistema. 

Desta  forma,  coloca  como  alternativas  para  a  gestão  dos  serviços  de  saúde  as 

Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), 

e  ambas  já  demonstraram não  resolverem o  problema  de  gestão  em vários  estados  e 

municípios.  Coloca  também  como  alternativas  as  Fundações  de  Apoio  Universitário, 

autarquias e a Fundação Estatal de Direito Privado, sendo que esta última tem recebido forte 

oposição  dos  movimentos  sociais  e  sindicais  ligados  à  saúde,  inclusive  do  Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Todas as modalidades acima citadas podem ser consideradas 

formas de terceirização, levam à precarização das relações de trabalho e do atendimento à 

população, indo contra os princípios do SUS e tudo o que historicamente foi defendido pelo 

Movimento Sanitário. 

E no SUS-PR? Como está a situação? 

De tudo o que foi  levantado anteriormente, do processo de retirada do Estado da 

execução  de  serviços  de  saúde  e  seu  financiamento,  passando  pela  passagem 

indiscriminada da administração das unidades próprias para os municípios e para entes 

privados, tudo está sendo sistematicamente implantado em nosso estado. 

Exemplo  claro  é  a  passagem  do  Centro  Hospitalar  de  Reabilitação  para  a 

administração da APR (Associação Paranaense de Reabilitação), que fez teste seletivo para 

contratação dos funcionários pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, contrariando as 

normas de contratação para o serviço público no âmbito do SUS. Sem falar que a unidade, 

“inaugurada” três vezes, ainda funciona parcialmente. Esta unidade teve um elevado valor 

de  custeio  nos  últimos  dois  anos,  mantendo  poucos  trabalhadores  e  um  mínimo  de 

atendimento.  Quem paga por isso? Sem dúvida, a população. 

Propostas:

-Gestão estadual direta das unidades próprias, com trabalhadores concursados.

- Pleno funcionamento das unidades construídas ou em construção garantindo a assistência 

prestada diretamente pelo SUS-PR.

- Retomada da gestão estadual dos serviços municipalizados quando o município não tiver 

condições de manter, ou façam assistência para planos de clientela fechada/ particular.

Assinam essa tese: APP-Sindicato; FOPS/PR; SindPetro-PR/SC; SindSaúde/PR; SINPAR; SISMUC; SITRAVEST
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