
Ofício Circular nº 4/2023-CAOPSAU                                                               Curitiba, 23 de março de 2023.

Ref.  Programa  Nacional  de  Redução  de  Filas  de  Cirurgias  Eletivas,  Exames  Complementares  e  Consultas

Especializadas

 

Colega

Com nossos cumprimentos, cabe-nos dar-lhe conhecimento do quanto contido

na Portaria GM/MS n. 90, de 3 de fevereiro de 20231, que institui o Programa Nacional de Redução de

Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas. 

A medida, segundo a norma ministerial, prevê os seguintes objetivos:

“I  - organizar e ampliar o acesso a cirurgias, exames e consultas na Atenção

Especializada  à  Saúde,  em  especial  àqueles  com  demanda  reprimida

identificada;

II - aprimorar a governança da Rede de Atenção à Saúde com centralidade na

garantia do acesso, gestão por resultados e financiamento estável;

III - fomentar o monitoramento e a avaliação das ações e dos serviços de saúde,

visando melhorar a qualidade da atenção especializada e ampliar o acesso à

saúde;

IV - qualificar a contratualização com a rede complementar;

1 Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prt0090_06_02_2023.html 
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V  -  mudar  o  modelo  de  gestão  e  regulação  das  filas  para  a  atenção

especializada (regulação do acesso),  visando a adequar  a oferta de ações  e

serviços de saúde de acordo com as necessidades de saúde, estratificação de

risco e necessidades assistenciais; e

VI - fomentar a implementação de um novo modelo de custeio para a atenção

ambulatorial especializada e para a realização de cirurgias eletivas”. (art. 1o).

O Programa vai ofertar, preliminarmente, R$ 200 milhões, a partir de fevereiro,

para fomentar o início dos trabalhos, visando a desafogar a demanda represada em todo país. Outros

R$ 400 milhões serão repassados de acordo com a produção apresentada na fase inicial. 

A  distribuição  dos  recursos  será  proporcional  à  população,  com  base  na

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2021

(IBGE/TCU/ 2021). O Paraná, nesta lógica, poderá aplicar o total de R$ 32.620.323,54 desses recursos,

sendo um terço deste valor liberado de forma imediata.

Para aderir ao programa, os gestores devem enviar ao Ministério da Saúde o

seu Plano Estadual de Redução de Filas, via formulário eletrônico, disponível no Sistema de Apoio à

Implementação  de  Políticas  em  Saúde  (Saips),  a  ser  elaborado  em  conjunto  com  as  Secretarias

Estaduais e Municipais de Saúde, e pactuado em Comissão Intergestores Bipartite.

O  documento  deverá  conter,  minimamente,  o  elenco  dos  procedimentos

cirúrgicos, consultas especializadas e exames complementares de acordo com as filas prioritárias no

estado e/ou município;  relação dos  serviços  de saúde  que realizarão os  procedimentos  cirúrgicos,

exames complementares e consultas especializadas; meta de redução das filas em 2023; e cronograma

de execução do recurso, conforme dispõe o art. 6º da Portaria GM/MS nº90/2023.
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 O prazo para o envio do referido Plano será, preferencialmente, em até 30 dias

a contar da publicação da Portaria, e o Roteiro para Elaboração do Plano Estadual de Redução de Filas

consta no portal da Secretaria de Atenção Especializada (acesse aqui     o documento).

O programa federal vem ao encontro do “Programa Opera Paraná”2, iniciativa

da Secretaria de Estado da Saúde para atender às demandas represadas de cirurgias eletivas no estado.

Acerca disso, o Diretor de Gestão em Saúde da SESA/PR, doutor Vinícius Filipak, afirmou, na última

reunião da Comissão Intergestores Bipartite3, que o Estado do Paraná vai aderir ao programa federal, e

que o Plano Estadual de Redução de Filas está em elaboração, com previsão de finalização ainda para

este mês. 

Por fim, informamos que a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná dispõe,

desde dezembro de 2022, de  sistema próprio de consulta aos usuários que aguardam por cirurgias,

exames ou consultas pelo Sistema Único de Saúde4, acessível por meio de portal denominado “Saúde

Transparente”. 

Permanecendo à sua disposição, renovamos-lhe nossas manifestações da mais

elevada consideração.

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA

2 Mais informações em https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-lanca-o-maior-programa-de-cirurgias-
eletivas-com-investimento-recorde-de-R-150 
3 Veja a íntegra da reunião, ocorrida em 2 de março de 2023,  em https://www.youtube.com/watch?
v=jkselmMz2W4 
4  Disponível em https://www.saude.pr.gov.br/servicos/Saude/Informacoes/Consultar-posicao-na-fila-do-SUS-

dYo996oL
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