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Com planejamento e ação, a gestão na área da saúde foi 
marcada pelo pagamento de uma dívida milionária. Além 
disso, foi possível remunerar de forma técnica e mais justa os 
hospitais catarinenses. Estes ajustes foram fundamentais para 
o êxito das ações coordenadas pela pasta no enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 em Santa Catarina.
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AÇÕES E INDICADORES
 ■ Dívida herdada na Saúde – quitada pendência superior 
a R$ 700 milhões   

 ■ SCTransplantes - entre os estados com maior volume 
de captações de órgãos 

 ■ 2019. SC tem 47,4 doadores efetivos por milhão de 
população. Números são próximos da Espanha, que é o país 
líder mundial há 30 anos em doação de órgãos. 

 ■ Frota do SAMU - renovação de 80% da frota      

INFRAESTRUTURA
Complexo Hospitalar de Santa Catarina: convênio com BID 
para projeto de construção terá US$ 800 mil do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para estruturação 
do Projeto de Parceria Público-Privada (PPP).  
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Hospital Infantil: novos equipamentos com tecnologia 
de ponta para cirurgias e exames. Mesa cirúrgica única na 
América Latina para tratamento da escoliose infantil, novo 
sistema de vídeo cirurgia portátil e um aparelho de ultrassom. 
 
Nova Política Hospitalar
Aumento histórico de recursos para hospitais filantrópicos 

2019 - R$ 190 milhões 
2020 - R$ 276,2 milhões aos hospitais filantrópicos 
até o fim do ano – teto estabelecido pela Política Hospitalar 
Catarinense
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DURANTE A PANDEMIA
 ■ R$ 278,7 milhões - despesas pertencentes ao 
Orçamento Estadual, relacionadas ao enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

 ■ Repasses para a Saúde - 18% da Receita Líquida de 
Impostos (RLI). O mínimo constitucional é 12% da RLI

 ■ Novos leitos de UTI para Covid-19: ampliação de 127% 
da capacidade

 ■ 233 leitos de retaguarda -  habilitados para internações 
clínicas não relacionadas à Covid-19 

 ■ R$ 30 milhões para 500 respiradores WEG – 320 já 
foram entregues em todas as regiões

 ■ Mais de 225 mil testes rápidos distribuídos

 ■ Mais de 300 mil testes PCR realizados
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 ■ Triagem online – mais de sete mil triagens, sendo que 39,5% 
dos atendimentos foram classificados como casos suspeitos

 ■ Ferramenta de apoio aos municípios para tomada de 
decisões – regionalização das medidas de enfrentamento ao 
novo coronavírus 

 ■ Melhor gestão no enfrentamento à Covid-19 (ranking 
nacional divulgado pelo Centro de Liderança Pública - CLP/ 
junho de 2020)

 ■ Menor taxa de letalidade do país* (1,3%) e 
menos de um terço da taxa nacional, que é de 3,85%.

*até 05/10/2020


