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Curitiba, 27 de fevereiro de 2018. 

 
CARTA ABERTA ÀS/OS PARLAMENTARES ESTADUAIS DO PARANÁ 

 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
 
O Relatório de Gestão da Secretaria do Estado da Saúde, pelo tamanho do documento, 
causa a falsa impressão de que a SESA tem robustez nas suas ações.  
Mas frisamos: é uma falsa sensação.  
 
O que temos é uma Secretaria conduzida com fantasiosos programas prioritários.  
A função de apoiar os municípios cabe às 22 Regionais de Saúde. Mas essa função está 
capenga porque a SESA não resgatou a importância dessa estrutura. Isso não acontece por 
dois motivos: 
 
- A SESA centralizou o contato com os municípios. No SUS, são critérios para repasse de 
incentivos financeiros o que listamos a seguir: 
1- A necessidade de saúde da população  
2 - As dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e especial 
3 - A capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde.  
 
Nada disso tem sido considerado. A decisão técnica foi esvaziada e ganhou espaço a 
decisão pautada pelo interesse político partidário.  
 
Caso a senhora ou o senhor pense que é assim mesmo que deve ser feito, espere para ver 
os resultados de indicadores na região onde se concentram os seus votos.  
Em breve, a população começará a pressionar as autoridades que representam o Estado 
devido ao aumento de mortes e de doenças que deveriam estar em fase de erradicação 
como a hanseníase.  
 
Muitos indicadores estão em franca degradação. Já tivemos bons resultados, mas essa 
desestruturação já aponta dados preocupantes.  
 
Os percentuais de cobertura vacinal têm caído muito, o que preocupa. Já há indicadores 
crescentes que sinalizam o aumento de óbitos por doenças respiratórias, meningites, além 
da mortalidade materna e infantil. Não conseguimos melhorar a ação sobre o Aedes 
Aegypti. A sífilis tem crescimento assustador.  
 
A rede de saúde do trabalhador e a rede de saúde mental no Paraná sofrem de completo 
esquecimento. E tudo o que a SESA pode dizer para contrapor é mera retórica.  
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O contato permanente com agrotóxico para quem é trabalha na área rural tem gerado 
doenças graves em um grande número de pessoas. A fragilidade nas ações de prevenção e 
de fiscalização de risco é precária. A rede de saúde mental é a mais frágil.  
 
Na rede de sangue é um contrassenso. Enquanto o governo sensibiliza doadores, nossas 
equipes não têm como atender a demanda espontânea. Não há investimentos em quem 
realiza os serviços, que são profissionais. Sem esses, não há recepção ao doador. Não há 
coleta de sangue e não há analise do material coletado. O trabalho nos hemonúcleos e 
hemocentros são cruciais para a atenção à saúde. Só que a inércia da gestão está 
paralisando essas atividades. 
 
Temos problema de manutenção dos equipamentos do Laboratório Central do Estado 
porque contratos com prestadores de serviços são feitos sem que haja a garantia da 
qualificação para o serviço a ser executado. O Lacen é unidade vital apara a saúde pública, 
mas não é tratado assim pela Secretaria.  
 
Os hospitais próprios parecem que propositadamente, estão sem investimentos e sem 
gestão de quem entende de saúde. Estão com leitos ociosos, alas inteiras fechadas. Dos 
hospitais inaugurados entre 2007 e 2010, vários nunca funcionaram com a capacidade 
instalada. São exemplos o Centro Hospitalar de Reabilitação, com 60 leitos nunca 
utilizados, HICL com 70 leitos nunca disponibilizados, HURCG com 60 leitos 
implantados, HRS com 40 leitos que jamais atenderam uma única pessoa.  
Enfim, a SESA se encolhe na organização dos serviços próprios para investir pesado na 
rede hospitalar filantrópica e privada. Enquanto isso, grande parte desses prestadores 
respondem a processos instaurados pela SESA por ferir a legislação.  
 
Somos em 8500 servidores num quadro que deveria totalizar 11 200. Um déficit de quase 
30 por cento. O que gera hora extra ao Estado. Ou seja, uma economia burra. Temos 
concurso aberto e aprovados aguardando serem nomeados.  
 
A SESA diz que faz muito e bem. Quem está na ponta, no contato direto com a população 
sabe que o que é dito é exatamente o inverso do que mostra a realidade.  
O instrumento de gestão apresentado nesse momento na ALEP é mais um papel que 
inocentemente recebeu dados manipulados.  
 
Esse é nosso posicionamento e queremos ter audiência pública de verdade onde a 
sociedade e os trabalhadores e trabalhadoras possam revelar a verdadeira Secretaria 
Estadual de Saúde.  
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