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A construção e consolidação de sistemas públicos universais de saúde implica um ex-
traordinário investimento de recursos políticos, técnicos, financeiros e humanos.

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) é parceira ideológica e prática 
de todo governo comprometido com um sistema público universal em qualquer país e está 
sempre pronta a envidar esforços no âmbito nacional e internacional para contribuir para a 
ampliação do acesso das populações aos serviços de saúde.

Entre os desafios a serem enfrentados na consolidação de um sistema público universal 
está a organização dos serviços em redes hierarquizadas e regionalizadas de modo a ordenar 
a oferta de atenção integral com equidade, racionalidade e sustentabilidade.

O alcance desse grau de organização dos serviços requer envolvimento e determinação 
política de numerosos atores sociais, disponibilidade de dados sobre a infraestrutura física, 
demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, bom manejo técnico das informações, 
capacidade de liderança e de gestão em diversos níveis.

Num país com as dimensões do Brasil, no que se refere à população e à extensão ter-
ritorial e que, além disso, possui uma organização político-administrativa singular, com 
mais de cinco mil e quinhentos entes federados, os desafios para a conformação de redes 
hierarquizadas e regionalizadas se multiplicam, exigindo a conjunção de esforços de 
diversos parceiros naturais dos gestores do Sistema, em suas três esferas. Esse é o caso da 
OPAS/OMS, que no âmbito do seu programa de cooperação técnica com o Ministério da 
Saúde vem colaborando no desenho e realização de estudos e diversas outras atividades 
relacionadas ao tema da governança e da regionalização no SUS.

A regionalização dos serviços de saúde no Brasil está prevista na Constituição de 1998, 
detalhada na Lei n° 8080/1990 e instrumentalizada no Decreto n° 7508/211. Desde 1993 
o Ministério da Saúde e os demais gestores do SUS vêm acumulando e sistematizando 
experiências em planejamento e implementação de mecanismos e ferramentas que visam à 
concretização desse preceito constitucional.

A publicação deste Painel de Indicadores do SUS, número 8, temático Regionalização 
da Saúde, representa um passo a mais nessa direção. Neste volume, gestores e técnicos 
do SUS, bem como os cidadãos interessados encontrarão conceitos, fundamentos teóricos 
e orientações práticas para fortalecer o pacto pela saúde e materializar a organização de 
microrregiões sanitárias a fim de tornar efetivo o acesso de toda a população aos serviços, 
com qualidade e equidade.

Joaquín Molina
Representante da OPAS/OMS no Brasil 
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A Saúde tem um papel preponderante na agenda nacional de desenvolvimento 
do país, considerando o complexo produtivo da saúde e onde o SUS representa 
um sistema de inclusão social efetivo, possibilitando a aproximação com outras 
políticas públicas tão fundamentais para a geração de renda e combate à miséria.

Neste contexto, a regionalização apresenta-se de fundamental importância para 
garantir o acesso dos cidadãos, em tempo oportuno e com qualidade, a um conjunto 
de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação, visando assegurar a 
integralidade da atenção à saúde. Sua implementação requer uma forte articulação 
entre os entes federados num processo de co-gestão regional, possibilitando a 
efetivação da descentralização, com responsabilização compartilhada, favorecendo 
ações solidárias e cooperativas entre os gestores, onde as Comissões Intergesto-
res, citadas no Decreto n° 7508/11, se colocam como espaços estratégicos para 
a construção de consensos e organização da rede de atenção à saúde, buscando 
a racionalidade dos gastos e a otimização dos recursos, de modo a reduzir 
desigualdades locais e regionais. 

Para tanto, é necessário instituir mudanças que fortaleçam o Pacto Federativo, 
deixando claro, por meio do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde 
(COAP), os compromissos assumidos e as metas a serem alcançadas tendo, na 
região de saúde, o espaço privilegiado para a qualificação do diálogo federativo e, 
consequentemente, o fortalecimento do SUS como política de Estado.

Ministro de Estado da Saúde
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Mapa Brasil das atuais 435 regiões de saúde intraestaduais, 
instituídas pelos Estados em articulação com os seus municípios

Para saber mais
Acesse http://www.saude.gov.br/dai - 
coordenações/cooperação interfederativa/
regionalização.
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A publicação do Decreto n° 7.508/11 traz novos desafios para a regionalização 
em saúde, quando considera as regiões de saúde como espaços estratégicos de 
articulação interfederativa, com base no planejamento regional integrado e execução 
das ações e serviços de saúde da população de um determinado território.

A regionalização é um processo fundamental para o avanço do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Envolve negociações e acordos políticos entre as três esferas de 
governo e o desenvolvimento de estratégias e instrumentos voltados para a integração 
de serviços, agentes, instituições e práticas em espaços geográficos distintos, a partir 
da diversidade regional (traduzida por dinâmicas específicas) e da articulação dos 
diversos campos da atenção à saúde no território: assistência, vigilâncias, formação 
e gestão de recursos humanos, produção e alocação de tecnologias e insumos para a 
saúde, visando a organização de uma rede de atenção à saúde na produção da saúde 
da população.

Nesse contexto, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, articulando 
as várias áreas do Ministério da Saúde, por meio do Comitê Gestor do Decreto n° 
7.508/11, produz esta publicação, buscando socializar o tema da Regionalização da 
Saúde, a partir de seus aspectos gerais, governança regional, comissões intergestores, 
Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde - IDSUS nas regiões de saúde, 
planejamento regional e mapa da saúde, redes de atenção à saúde, vigilância em 
saúde, assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde do SUS, gestão do 
trabalho e educação na saúde e o subsistema de atenção à saúde indígena

O Painel de Indicadores do SUS, temático Regionalização da Saúde, tem como 
objetivo divulgar e fomentar o debate sobre o fortalecimento da gestão regional e 
a consolidação dos espaços de governança e pactuações interfederativa na Saúde.

Secretário de Gestão Estratégica e Participativa
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A regionalização na saúde 
surge na Constituição Federal de 
1988 quando o Sistema Único 
de Saúde é definido como uma 
rede regionalizada e hierarquiza-
da de ações e serviços públicos 
de saúde, constituindo um sis-
tema único e orientado pelos 
princípios da descentralização 
com direção única em cada 
esfera de governo, atendimento 
integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuí-
zo dos serviços assistenciais e a 
participação da comunidade. A Lei 
nº 8.080/90 reafirma o princípio 
da descentralização político-
administrativa, com direção única 
em cada esfera de governo, com 
ênfase para os municípios e para 
os processos de regionalização e 
hierarquização da rede de serviços.

Desde então, os gestores do SUS 
vêm discutindo, de forma tripartite, 
normas para organizar a gestão do 
SUS e atender aos seus princípios 
garantidos constitucionalmente e 
na Lei Orgânica da Saúde. Assim, 
em 1993, a Norma Operacional 

A REGIONALIZAÇÃO NA SAÚDE

VOCê SABIA?
As Conferências Nacionais de Saúde vêm também pautando e discutindo 
aspectos importantes da descentralização/regionalização, visando 
o fortalecimento da gestão regional e a responsabilização solidária 
dos gestores, de modo a ampliar o acesso da população aos serviços e 
respeitar as programações constantes nos instrumentos de planejamento.

Básica do SUS (NOB SUS 01/93) 
apontou a regionalização como uma 
articulação e mobilização muni-
cipal que leve em consideração 
características geográficas, fluxo 
de demanda, perfil epidemiológico, 
oferta de serviços e a vontade 
política expressa pelos diversos 
municípios de se consorciar ou 
estabelecer qualquer outra relação 
de caráter cooperativo. De forma 
complementar, em 1996, a Norma 
Operacional Básica do SUS 
(NOB SUS 01/96) estabeleceu a 
Programação Pactuada Integrada 
(PPI) como um instrumento de 
planejamento, para a conforma-
ção de redes regionalizadas. Em 
2001, diante da necessidade de 
dar continuidade ao processo de 
descentralização e organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, a 
Norma Operacional da Assistência 
à Saúde do SUS (NOAS 01/2001) 
reforçou a atenção básica como 
parte imprescindível de um con-
junto de ações necessárias para 
o atendimento dos problemas de 
saúde da população, indissociável 
dos demais níveis de complexidade 

da atenção à saúde e indutora 
da reorganização do Sistema e 
estabeleceu o processo de regio-
nalização como estratégia de 
hierarquização dos serviços de 
saúde e de busca de maior equidade, 
expressos em um Plano Diretor de 
Regionalização (PDR).
Transcorridas quase duas décadas do 
processo de institucionalização do 
SUS, novos desafios  despontaram-
se para o sistema, desde superar 
a fragmentação das políticas e 
programas de saúde, respeitar as 
diferenças loco-regionais, reforçar 
a organização das regiões de 
saúde, e instituir mecanismos de 
co-gestão e planejamento regional, 
assim como fortalecer o controle 
social. Assim, nasceu o Pacto pela 
Saúde em 2006, possibilitando 
a efetivação de acordos entre as 
três esferas de gestão do SUS, 
promovendo inovações nos proce-
ssos e instrumentos de gestão, 
redefinindo responsabilidades co-
letivas por resultados sanitários, 
em função das necessidades de 
saúde da população, na busca da 
equidade social.
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VOCê SABIA?
O COAP é a formalização dos acordos necessários, entre os gestores, para 
garantir o acesso da população, em tempo oportuno e de qualidade, 
às ações e serviços de saúde, reduzir as desigualdades locorregionais 
e efetivar a descentralização com responsabilidades compartilhadas. 
As Comissões Intergestores Regionais (CIR) são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS, na região de saúde, em consonância com 
o Decreto n° 7.508/11 e devem respeitar as diretrizes estabelecidas nas 
Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT).

O Decreto n° 7.508/11 
instituiu as Comissões 

Intergestores 
Regionais e 
o Contrato 

Organizativo de 
Ação Pública (COAP) 

como o acordo de 
colaboração firmado 
na Região de Saúde.

A regionalização constituiu-
se, assim, em um dos eixos 
estruturantes do Pacto de Gestão 
do SUS, criando os Colegiados 
de Gestão Regional (CGR) em 
cada região de saúde, como os 
espaços de negociação e pactuação 
entre os gestores, devendo, por-
tanto, orientar o processo de 
descentralização das ações e 
serviços de saúde e garantir o 
direito da população à saúde. As 
responsabilidades sanitárias dos 
gestores do SUS eram formalizadas 
através do Termo de Compromisso 
de Gestão (TCG), municipal, esta-
dual e federal.

Em continuidade ao processo 
permanente de aperfeiçoamento 
do SUS, foi publicado, em 2011, 
o Decreto nº 7.508, que regula-
mentou a Lei nº 8.080/90 e definiu 
a Região de Saúde como o “espaço 
geográfico contínuo constituído 
por agrupamento de municípios 
limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade 
de integrar a organização, o plane-
jamento e a execução de ações e 
serviços de saúde”.

A descentralização na saúde foi caracterizada 
pela municipalização, no sentido de transferir aos 
municípios responsabilidades e recursos necessários 
para exercerem plenamente funções de coordenação, 
negociação, planejamento entre outras. Essa descen-
tralização político-administrativa da saúde, definida 
pela Constituição de 1988, preconiza a autonomia dos 
municípios e a localização dos serviços de saúde na 
esfera municipal, próximos dos cidadãos e de seus 
problemas de saúde. Entretanto, a Lei n° 8.080/90, já 
aponta o princípio da descentralização concomitante 
a um processo de regionalização, que possibilite 
pensar a hirarquização dos serviços. Reconhecendo 
a heterogeneidade e diversidade dos municípios 
brasileiros é necessária a instituição de mecanismos 
de cooperação técnica e financeira, tanto por parte da 
União como dos Estados.

Descentralização
Nesse contexto, a regionalização surge como estra-

tégia de promover articulação entre os municípios 
favorecendo relações intergovernamentais solidárias e 
cooperativas, fatores determinantes na sustentabilidade 
de um Sistema Único de Saúde, e ainda favorecer a 
efetividade e a equidade do acesso. Ou seja, a região 
de saúde permite juntar o que o principio da descen-
tralização separou, dando inicio a um modelo de gestão 
que respeite a autonomia federativa e seja, ao mesmo 
tempo, solidária.

Para atender ao princípio da integralidade, é ne-
cessária uma rede de serviços que poderá extrapolar 
os limites de cada região de saúde, tornando-se neces-
sário um processo de pactuação inter-regional, a ser 
discutido nas respectivas Comissões Intergestores e 
que atenda às demandas de saúde de seus cidadãos.
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Percentual de municípios da CIR com a gestão 
de recursos MAC totalmente municipal.

100%
> 50%
< 50%
0%

Fonte: SISMAC/SAS/MS, 2010-2012
Elaboração: CGCI/DAI/SGEP/MS

Efe�var o processo de
descentralização de ações

e serviços de um ente da Federação
para outro, com responsabilização
compar�lhada, favorecendo a ação

solidária e coopera�va entre os
gestores, impedindo a duplicação

de meios para a�ngir
as mesmas finalidades;

Efe�
desce

Garan�r o acesso
resolu�vo, em tempo

oportuno e com qualidade, às
ações e serviços de saúde de

promoção, proteção e recuperação,
organizados em rede de atenção

à saúde, assegurando um
padrão de integralidade;pa

de m
as me

Buscar a racionalidade
dos gastos, a omização de

recursos e eficiência na rede de
atenção à saúde, por meio da
conjugação interfedera�va de

recursos financeiros entre
outros, de modo a reduzir

as desigualdades locais
e regionais.

• Atenção Básica
• Vigilância em Saúde
• Atenção Psicossocial

• Urgência-Emergência
• Atenção Ambulatorial       
   Especializada e Hospitalar

Desenvolvimento Regional

CIR
Comissão
Intergestores
Regional

VOCê SABIA?
As Comissões Intergestores Regional propiciam um novo 
significado às relações entre os gestores da Saúde, no âmbito de 
cada região de saúde, permitindo que desenvolvam, de forma 
solidária e cooperativa, as funções relativas a coordenação, 
planejamento, programação, financiamento, gestão do tra-
balho e educação na saúde, regulação, monitoramento e 
avaliação das ações e serviços de saúde.

As regiões de saúde são instituídas pelos Estados 
em articulação com os seus municípios.

As regiões de saúde constituídas serão intraestaduais, 
quando os municípios que a compõem são de um mes-
mo Estado, e interestaduais, quando os municípios que 
a compõem são de Estados diferentes, sabendo que um 
município comporá apenas uma região de saúde.

É importante ter clareza dos objetivos de cada região de saúde, quais sejam:

Constituição das regiões de saúde
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Alguns pressupostos devem ser 
considerados quando do processo 
de constituição das regiões de saú-
de:

• Territorialização: consiste no 
reconhecimento e na apropriação 
dos espaços locais e das relações 
da população com os mesmos, 
expressos por meio dos dados 
demográficos e epidemiológicos, 
pelos equipamentos sociais exis-
tentes (tais como associações, 
igrejas, escolas, creches etc.), 
pelas dinâmicas das redes de 
transporte e de comunicação, pe-
los fluxos assistenciais seguidos 
pela população, pelos discursos 
das lideranças locais e por outros 
dados que se mostrem relevantes 
para a intervenção no processo 
saúde/doença. O próprio contex-
to histórico e cultural da região 
deve estar expresso quando da 
elaboração do Mapa da Saúde, 
sendo fundamental para se pensar o 
planejamento regional integrado e 
as responsabilidades que cada ente 
federativo deverá formalizar, por 
meio do Contrato Organizativo da 
Ação Pública da Saúde.

• Flexibilidade: Consiste em 
respeitar as diversidades regio-
nais, próprias a um país de gran-
des dimensões como o Brasil, 
considerando que cada região 
de saúde constituída apresenta 
realidades próprias, decorrentes do 
acúmulo do processo histórico e 
sócio-cultural. É necessário que haja 
flexibilidade no estabelecimento de 
metas, sabendo que os desafios de 

uma não poderão ser exatamente 
iguais a outra. Uma outra questão 
importante é perceber que existem 
arranjos inter-regionais, que deve-
rão ser acordados em cada CIB, 
garantindo, assim, o acesso a ações 
e serviços de maior complexidade 
que se encontrem em outras regiões 
de saúde, conformando redes no 
atendimento da integralidade da 
atenção à saúde.

• Cooperação: Consiste em 
pensar a ação conjunta entre as 
três esferas de governo, não só 
entre gestores, mas também entre 
as equipes técnicas no processo de 
implementação regional do SUS, 
por meio do partilhamento de ex-
periências, do estabelecimento 
de ações de apoio e da busca 
por soluções solidárias para as 
dificuldades enfrentadas em cada 
território.

• Co-gestão: A regionalização 
exige dos entes federativos es-
forços permanentes – políticos 
e técnicos – de planejamento re-
gional integrado, articulação e 
pactuação. Para isso, é necessário 
que seja constituído um espaço 
de co-gestão que se efetive por 
meio das Comissões Intergestores 
Regional (CIR), alinhadas à Co-
missão Intergestores Bipartite e 
Comissão Intergestores Tripartite. 
Isso pressupõe negociação/pac-
tuação sobre quais sejam as 
responsabilidades de cada ente 
federativo no território regional, de 
forma a garantir o efetivo acesso da 
população às ações e serviços de 

saúde, considerado o princípio da 
integralidade da atenção à saúde, 
devendo estas estar explícitas no 
Contrato Organizativo da Ação 
Pública da Saúde. É crucial que 
as correlações de forças na rede 
interfederativa sejam centradas 
na partilha do poder decisório 
e que os entes corresponsáveis 
tenham determinadas garantias, 
em razão da interdependência que 
sabem existir e que reconhecem 
explicitamente, que evitem a inse-
gurança de alguns ou de todos.

• Financiamento solidário: Para 
que a regionalização tenha êxito, 
é importante que haja uma clara 
definição dos recursos financeiros 
destinados a apoiar os processos e 
iniciativas que a envolvem. Devem 
ser priorizados os investimentos 
que a fortaleçam, respeitando as 
estratégias nacionais e estaduais/
regionais e o mapeamento atua-
lizado da distribuição e oferta de 
serviços, nos espaços regionais, 
por meio da utilização do Mapa da 
Saúde. Uma região de saúde deverá 
ofertar, no mínimo, ações e serviços 
de atenção básica, vigilância em 
saúde, atenção psicossocial, ur-
gência e emergência e atenção 
ambulatorial especializada e hos-
pitalar. Desse modo, pretende-se 
garantir acesso amplo às ações e 
serviços de saúde, reduzindo as 
desigualdades de oferta existentes 
nas Regiões de Saúde.

• Participação e controle so-
cial: Princípio doutrinário do 
SUS, a participação e o controle 
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Níveis de Organização do Espaço da Gestão Interfederativa do SUS

Redes de Atenção
Integral à Saúde

União

Estado

Municípios

Regiões
de Saúde

CIR

CIB

CIT

M M M M

Para saber mais
A Resolução CIT nº 01/11, que dispõe sobre as diretrizes 
gerais para a instituição de regiões de saúde no âmbito do 
SUS, nos termos do Decreto n° 7.508/11, estabelece nos seus 
Art.7, item IV e Art.8, item III, respectivamente às CIB e CIT, as 
regras de continuidade do acesso às ações e serviços de saúde 
da rede de atenção à saúde, mediante o referenciamento em 
regiões de saúde intraestaduais e/ou interestaduais.

social têm possibilitado avanços significativos 
na qualificação do sistema, viabilizando a for-
mulação de políticas de saúde que expressem as 
necessidades reais da população, captadas por 
meio de canais de participação direta, como as 
conferências de saúde, os conselhos de saúde 
e as ouvidorias existentes em todas as esferas 
de gestão. Também nos espaços regionais, os 
gestores de saúde devem estimular e apoiar a 
mobilização e a participação social.

Poderão existir outros arranjos 
territoriais, envolvendo mais de 
uma Região de Saúde, de um 
mesmo Estado ou de Estados dife-
rentes, considerando o processo de 
pactuação entre elas, de modo a 
atender a integralidade da atenção 
à saúde e que configuram o espaço 
da Rede de Atenção à Saúde.

Reforçando a importância da Regionalização 
como forma de organização das ações e 
serviços de saúde nos diversos Estados da 
Federação, de forma a reduzir desigualdades 
e ampliar o acesso da população à saúde, 
e considerando a necessidade de compar-
tilhar as experiências nos diversos Estados, 
o Departamento de Articulação Interfe-
derativa/Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa/Ministério da Saúde propôs 
um ciclo de debates em 2011 com os 27 
Estados e 26 Cosems, cujo resultado é apre-
sentado a seguir:
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a) Importância do processo de Regionalização, 
como diretriz estruturante da descentralização de 
ações e serviços:

• Garantir o direito à saúde, promovendo a equidade 
e contribuindo para a redução de desigualdades sociais;

• Diminuir vazios assistenciais;
• Garantir o acesso resolutivo;
• Permitir uma gestão solidária, cooperativa com 

compartilhamento de responsabilidades;
• Organizar ações e serviços de saúde em rede de 

atenção;
• Direcionar investimentos;
• Fortalecer o processo de descentralização e o papel 

do Estado e dos municípios;
• Intensificar a negociação e pactuação entre gesto-

res.

b) Parâmetros que orientaram a configuração das 
regiões e a constituição dos respectivos colegiados 
de gestão regional:

• Critério populacional;
• Critérios de escala e escopo;
• Fluxos assistenciais;
• Contiguidade territorial;
• Malha viária (rede de transporte);
• Rede de comunicação;
• Acessibilidade;
• Suficiência da atenção básica e realização de parte 

da média complexidade;
• Perfil socioeconômico e cultural;
• Perfil epidemiológico.

c) Como garantir a “governança” de uma região 
de saúde, dadas as características federalistas de 
nosso país:

• Institucionalizar a CIR;
• Garantir as pactuações entre regiões na CIB;
• Ter maior participação do gestor estadual;
• Criar Câmaras Técnicas;
• Garantir a continuidade de projetos regionais, pe-

los membros da CIR;
• Ampliar a participação de outros atores no pro-

cesso de governança regional (Conselhos de Saúde, 
movimentos sociais, iniciativa privada, etc); 

• Estabelecer parcerias entre SES, Regionais do 
Estado e Cosems;

• Contar com apoiadores de campo; 
• Existência de Consórcios Públicos;
• Existência de Ouvidorias.

d) Quais as inquietudes e desafios colocados hoje 
para este processo:

• Fortalecer as CIR;
• Desenvolver cultura solidária entre os entes fede-

rados, bem como definir as reais responsabilidades 
sanitárias de cada um;

• Cumprir as pactuações entre gestores na região de 
saúde;

• Garantir a pactuação entre regiões de saúde intra-
estaduais e interestaduais;

• Superar as dificuldades de acesso e deslocamento 
no território;

• Desconcentrar serviços de saúde;
• Ampliar a descentralização de serviços de média 

complexidade;
• Ampliar a capacidade instalada;
• Financiar adequadamente;
• Articular regiões de saúde e regiões administrativas 

do Estado;
• Evitar a interferência de fatores político-partidá-

rios;
• Construir regiões de saúde interestaduais; 
• Implantar processo de regulação;
• Regular os prestadores privados;
• Consolidar a Atenção Básica como ordenadora da 

rede de atenção à saúde;
• Qualificar os gestores e servidores da saúde; 
• Interiorizar e fixar profissionais;
• Instituir processos de monitoramento e avaliação; 
• Utilizar os instrumentos de planejamento e gestão; 
• Garantir a participação e controle social.
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Evolução da constituição de regiões de 
saúde, por Estado, de 2007 a 2013

Mín
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2013

3
9
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12

6

2

8

43
10

28
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12

11

8

7

133

1

17

4
16

38

4

77

9
63

153

22
30

16

68

435

UF

AC

AM
AP

PA

RO

RR
TO

NORTE

AL
BA

CE

MA

PB

PE
PI

RN
SE

NORDESTE

DF

GO

MS
MT

CENTRO-OESTE

ES

MG

RJ
SP

SUDESTE

PR
RS

SC

SUL

BR

2010 2011 2012

3 3 3
7 9 9

3 3 3

19 23 12

6 6 6

2 2

15 15 8

53 61 43
5 10 10

28 28 28

22 22

19

22

19

25 25 16

11 11 12

11 11 11

8 8 8

7 7 7

117 141 133

1

16 16 17

3 3 4
14 14 16

33 33 38

8 8 4

76 76 77

9 9 9
62 64 63

155 157 153

22 22 22
19 19 30

16 16 16

57 57 68

2007

15

15
5

30

22

2

59

16

3
16

35

75

64

139

22
19

15

56

304

2008

6

15

21
5

28

22

25

11

2

93

16

3
16

35

8

75

64

147

22
19

15

56

352

2009

3

19

6

15

43
5

28

22

25

11

9

8

7

115

16

3
16

35

8

75

9
64

156

22
19

16

57

406 415 449 435
Fonte: Ministério da Saúde/SGEP/DAI/CGCI
Elaboração: 09/04/2013

PARA REFLETIR
1. Existe continuidade territorial entre 
os municípios que compõem a região de 
saúde, de modo a facilitar a coesão entre os 
entes federativos no planejamento regio-
nal integrado e na organização da rede de 
ações e serviços de saúde?
2. Quais as condições de transporte, que 
permita o amplo deslocamento dos cida-
dãos no território?
3. Como a população utiliza o território 
e circula na região, na busca de serviços 
como trabalho, lazer, cultura, saúde, edu-
cação, dentre outros?
4. Como é o funcionamento de cada Comis-
são Intergestores Regional? Há regimento 
interno? Câmaras técnicas? Quais as prin-
cipais discussões nesses espaços colegiados 
de gestão? Há discussão da necessidade de 
investimentos na região? O planejamento 
regional é discutido de forma integrada? 
Qual a relação entre CIR e CIB? A CIR 
acompanha as discussões/pactuações da 
CIB? A CIR encaminha para a CIB suas de-
cisões?
5. Há a organização de movimentos 
sociais em defesa da saúde no âmbito 
regional? De que modo a comunidade 
participa ativamente? Quais os espaços e 
mecanismos para isso?
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RECURSOS FINANCEIROS
• Recursos de inves�mentos e custeio para o
   financiamento do sistema.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA PRODUÇÃO E INOVAÇÃO
• Ins�tuições de pesquisa, produção e inovação
   em saúde.

TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
• Trabalhadores de acordo com os serviços e redes
   temá�cas;
• Condições de trabalho;
• Indicadores de saúde do trabalhador.

CONDIÇÕES SÓCIO SANITÁRIAS
• Indicadores de nascimento, mortalidade, morbidade,
   dados sócio-econômicos e demográficos;
• Situação de saúde de grupos populacionais de maior 
   vulnerabilidade;
• Determinantes sociais da saúde;
• Índice de Desempenho do SUS - IDSUS.

ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE

• Capacidade instalada existente pública e privada;
• Oferta e cobertura de ações e serviços de saúde;

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

• Indicadores que permitam evidenciar a atenção
   básica como ordenadora da rede de atenção à saúde;
• Além de indicadores afetos à implementação das
   redes prioritárias para o sistema.

GESTÃO
• Planos de Saúde;
• Relatórios de Gestão;
• Indicadores de regulação, par�cipação e controle
   social.

FLUXOS DE ACESSO

• Residência X Ocorrência de eventos.

O Mapa da Saúde contempla oito temas com conteúdos detalhados e que poderão ser correlacionados:

O Decreto n° 7.508/2011 destaca o planejamento da 
saúde como prioridade na agenda da gestão, ao tempo 
em que introduz significativas mudanças na estrutura 
organizativa do SUS, tais como:

• Necessidade de fomento à cultura de planejamento 
da saúde;

• Modelagem do processo de planejamento da saúde 
integrado; 

• Reordenamento dos instrumentos de planejamento 
e gestão atualmente vigentes; 

• Reformulação da programação das ações e serviços 
de saúde; dentre outros.

O planejamento regional integrado na saúde, par-

PLANEJAMENTO REGIONAL E O MAPA DA SAÚDE

A primeira etapa do planejamento 
regional é a identificação das 

necessidades de saúde da região, 
mediante a análise da situação de 

saúde, conformando o Mapa da 
Saúde da região.

te do reconhecimento das dinâmicas presentes no 
território e que influenciam na saúde, bem como das 
necessidades de saúde da população dos municípios 
da região. Observa as diretrizes, os objetivos e as 
metas estabelecidas nos planos de saúde de cada ente 
federado, aprovados nos respectivos Conselhos de 
Saúde.

O Mapa da Saúde é a descrição 
geográfica da distribuição de recur-
sos humanos e de ações e serviços 
de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se 
a capacidade instalada existente, 
os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores 
de saúde do sistema, contribuindo 
para orientar o planejamento inte-
grado dos entes federados.

O Mapa da Saúde - O que é?
Tem o objetivo de identificar as 

necessidades de saúde da popu-
lação, de norte a sul, com todas 
as especificidades regionais, e 
orientar o planejamento integrado 
dos entes federativos, contribuindo 
para o estabelecimento de metas 
da saúde. Pressupõe que cada ente 
federado realize o seu planejamento 
considerando as necessidades de 

saúde da população; a definição 
de diretrizes, objetivos e metas a 
serem alcançadas mediante ações 
e serviços programados pelos entes 
federados; a conformação das redes 
de atenção à saúde, contribuindo 
para a melhoria da qualidade do 
SUS e impactando na condição de 
saúde da população brasileira.
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VOCê SABIA?
O Mapa da Saúde, parte integrante do 
processo de planejamento, demonstra 
a realidade de saúde e indica as metas 
que precisam ser cumpridas diante de 
lacunas, excessos ou reordenamento de 
equipamentos, serviços, profissionais, 
dentre outros, expressos no Contrato 
Organizativo de Ação Pública.

Para saber mais

Ferramenta de apoio à construção do Mapa da Saúde

Para auxiliar a elaboração do Mapa da Saúde, o Ministério da Saúde criou uma fer-
ramenta eletrônica de apoio à construção que aborda os temas definidos.

A ferramenta foi lançada na reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, de 12 
de junho de 2012, tendo acesso liberado no primeiro momento aos interlocutores 
das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 
e Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS). Até o final de 2012, o 
acesso será liberado de forma gradual a todos os gestores municipais.

Na ferramenta Mapa da Saúde está disponível o acesso ao Geo Saúde, onde poderão 
ser visualizadas as informações georreferenciadas, e a Análise em Saúde, que 
possibilita a realização de cruzamento de dados e variáveis, auxiliando na obtenção 
de dados mais robustos que subsidiem a construção do Mapa.

Num processo de aprimoramento 
do Pacto Federativo na Saúde, 
aprovadas as suas diretrizes em 
2006, foram promovidas inovações 
nos processos e instrumentos de 
gestão, que apresentaram mudanças 
significativas no modelo de gestão 
do SUS, visando o alcance de 
maior efetividade e eficiência, 
definindo responsabilidades co-
letivas na busca de resultados 
sanitários, expressos nos Termos 
de Compromisso de Gestão (TCG). 

Em 2011, o Decreto n° 7.508 
regulamentou a Lei n° 8.080/90 e 
agregou novos elementos para a 
gestão do SUS, exigindo uma nova 
dinâmica organizativa e sistêmica, 
onde se possam aprofundar as 
relações interfederativas e forta-
lecer a gestão compartilhada do 
SUS. Nesse sentido, as Comissões 
Intergestores, no âmbito tripartite, 

O COAP COMO EXPRESSÃO DA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA NA REGIÃO DE SAÚDE

bipartite ou regional, são instâncias 
de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definir as 
regras da gestão compartilhada do 
sistema.

Como resultado da pactuação 
interfederativa, no âmbito da Re-
gião de Saúde, surge o Contrato 
Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP), entendido como 
um acordo de colaboração firmado 
entre os entes federativos com a 
finalidade de organizar e integrar 
as ações e serviços de saúde na 
rede regionalizada. 

A estrutura do COAP foi apro-
vada pela Comissão Intergestores 
Tripartite (Resolução CIT n.º 
3/2012), com a seguinte composi-
ção: Parte I, das responsabilidades 
organizativas; Parte II, das respon-
sabilidades executivas dos gestores 
na Região de Saúde, para o alcance 

de metas e a mudança da realidade 
sanitária, orientada pelas diretrizes 
do Plano Nacional de Saúde; 
Parte III, das responsabilidades 
orçamentário-financeiras, onde 
são definidos os recursos dos três 
entes relativos ao custeio e ao in-
vestimento necessários para a 
consecução do COAP; e a Parte 
IV, das responsabilidades gerais 
pelo monitoramento, avaliação de 
desempenho e auditoria do COAP, 
tendo o Indicador de Desempenho 
do SUS (IDSUS) como um dos 
parâmetros.

O COAP incorporou as respon-
sabilidades sanitárias defini-das 
anteriormente nos TCG, expres-
sando, assim, o conjunto das res-
ponsabilidades dos entes da fe-
deração na organização do SUS. 
A figura a seguir ilustra bem todo 
esse processo de mudança.
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Anexo I

Anexo II

Anexo III

2006 à 2011
PACTO PELA SAÚDE COAP

2012

TCG - Termo de 
Compromisso

de Gestão

PCEP - Protocolo de 
Cooperação entre 

Entes Públicos

DCU - Declaração de 
Comando Único

TLFG - Termo de Limite 
Financeiro Global

Prioridades, Obje�vos, 
Metas e Indicadores

Parte II

Parte I

Preâmbulo

Parte III

Parte IV

Responsabilidades
execu�vas

Responsabilidades
orçamentário-financeiras

Responsabilidades
organiza�vas

Caracterização dos
entes signatários

Responsabilidades pelo
monitoramento, avaliação de

desempenho e auditoria

Aprimoramento dos Instrumentos do Pacto Interfederativo na Saúde

VOCê SABIA?
No COAP ficam definidas as respon-
sabilidades individuais e solidárias dos 
entes federativos com relação às ações 
e serviços de saúde, os indicadores e as 
metas de saúde, os critérios de avaliação de 
desempenho, os recursos financeiros que 
serão disponibilizados, a forma de controle 
e fiscalização da sua execução e demais 
elementos necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de saúde, 
com base nos planos de saúde de cada 
ente federativo aprovado nos respectivos 
Conselhos de Saúde.

O Contrato Organizativo 
da Ação Pública da Saúde 
(COAP), instituído pelo De-
creto n° 7.508/2011 como 
o acordo de colaboração 
entre os entes federativos 
para a organização da rede 
interfederativa de atenção 
à saúde, apresenta-se como 
um instrumento da gestão 
estratégica, permitindo o 
monitoramento e avaliação 
da sua execução, de modo 
transparente.

Para garantir que o Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde seja o resultado de uma gestão 
participativa, deverão ser observadas as seguintes 
diretrizes básicas:

I - estabelecimento de estratégias que incorporem 
a avaliação do usuário das ações e dos serviços, como 
ferramenta de sua melhoria;

II - apuração permanente das necessidades e interes-
ses do usuário; e

III - publicidade dos direitos e deveres do usuário na 
saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive 
nas unidades privadas que dele participem de forma 
complementar.

Os gestores da saúde, no âmbito de cada CIR, 
deverão discutir os meios para a execução dos acordos 
firmados por meio dos COAP.
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A Política Nacional de Desenvolvimento Regional-
PNDR, institucionalizada pelo Decreto n° 6.047 
de 22/02/2007, alinhada com o projeto de cons-
trução de um País moderno, igualitário, diverso e 
soberano - expresso no Plano Mais Brasil - propõe o 
desenvolvimento regional, econômico e socialmente 
inclusivo, inteligente e ambientalmente responsável. 
Está, portanto, comprometida com um padrão de 
desenvolvimento em que parcelas cada vez mais 
amplas da população possam participar do processo de 
crescimento econômico e do compartilhamento de seus 
benefícios, no qual a criatividade e a inovação sejam 
a tônica na busca das soluções econômicas, sociais e 
ambientais; e os recursos naturais sejam racionalmente 
explorados de forma a não comprometer o crescimento 
e a qualidade de vida das gerações futuras.

Esta Política tem como objetivos:
• Sustentar uma trajetória de reversão das desigual-

dades inter e intrarregionais, valorizando os recursos 
endógenos e as especificidades culturais, sociais, eco-
nômicas e ambientais;

As Regiões de Saúde e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional

VOCê SABIA?
Que foi realizada, em março de 2013, a 1ª 
Conferência Nacional de Desenvolvimento 
Regional – I CNDR, com o tema “Desenvolvimento 
Regional para a Integração Nacional”, que contou 
com etapas prévias estaduais e macrorregionais, 
tendo por objetivo principal promover o debate de 
abrangência nacional, do qual resultem princípios 
e diretrizes para a nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional - PNDR, através da 
concertação federativa e social.

• Criar condições de acesso mais justo e equilibrado 
aos bens e serviços públicos no território brasileiro, 
reduzindo as desigualdades de oportunidades vincu-
ladas ao local de nascimento e moradia.

Coerente com uma visão em múltiplas escalas, a 
PNDR define Regiões Programa e Sub-Regiões de 
Planejamento em diferentes escalas, que, em função 
de suas peculiaridades e/ou identidades, devem ser 
objeto de programas de intervenção e planejamentos 
específicos, tais como:

• Na escala macrorregional: as regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; 

• Em escala intermediária: o Semiárido, a Faixa de 
Fronteira e as Regiões Integradas de Desenvolvimento 
- RIDEs no Entorno de Brasília, Teresina e de Petrolina 
e Juazeiro; 

• Na escala sub-regional: os territórios da cidadania;
• Em subespaços estratégicos: Regiões Programa 

Especiais do Xingu, no Entorno de Belo Monte; do 
Entorno da BR 163; do Marajó (PA); do Alto Paraopeba 
(MG); e do Corredor Turístico do Meio Norte. 
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Municípios na Linha de Fronteira
Municípios na Faixa de Fronteira
Sede de Município Fronteiriço
Divisa Estadual
Limite da Região de Saúde

Ministério da Integração Nacional, dezembro de 2012
Elaboração: CGCI/DAI/SGEP/MS

Fonte: Portal da Cidadania, dezembro de 2012
Elaboração; CGCI/DAI/SGEP/MS

Regiões de Saúde
com Territórios
de Cidadania
Regiões de Saúde
sem Territórios de
Cidadania

A região da Faixa de Fronteira caracteriza-se geograficamente por ser uma faixa de até 150 km de largura, ao 
longo de 15.719 km da fronteira terrestre brasileira, que abrange 588 municípios de 11 Unidades da Federação: 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima 
e Santa Catarina. Essa área corresponde a 27% do território brasileiro e reúne uma população estimada em dez 
milhões de habitantes, envolvendo 57 Regiões de Saúde.

Os 121 municípios que fazem parte da Linha de Fronteira propriamente dita envolvem 31 regiões de saúde.

Os Territórios da Cidadania tem como objetivo pro-
mover o desenvolvimento econômico e universalizar 
programas básicos de cidadania por meio de uma 
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. 
Atualmente, são 120 Territórios da Cidadania abran-
gendo 1.852 municípios em 209 regiões de saúde, 
envolvendo todos os Estados brasileiros.

As Regiões de Saúde e os 
Territórios da Cidadania

As Regiões de Saúde e Outros Recortes Regionais
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O termo Governança surge 
de um entendimento político-
desenvolvimentista de Estado, 
num momento de crise de gover-
nabilidade no Estado, orientado 
por determinados pressupostos 
estruturais, como gestão, respon-
sabilidades, transparência e 
legalidade do setor público, consi-
derados necessários ao desen-
volvimento das sociedades.

Existem diferentes pontos de 
partida para uma nova estruturação 
das relações entre, por um lado, 
o Estado e suas instituições nos 
diferentes níveis (federal, estadual 
e municipal) e, de outro, o Estado 
e os diversos atores da sociedade 
civil e as organizações privadas, 
com e sem fins lucrativos. Em 
suma, o conceito de governança 
pública agrupa, em novos arranjos 
de atores, três diferentes lógicas 
de gestão: a do setor público 
(Estado/hierarquia), a do setor 
privado, (mercado/concorrência) e 
a do assim chamado, terceiro setor 
(organização da sociedade civil/
comunicação, confiança).

Se por um lado este processo 
possibilita a entrada de novos 
atores, alianças e redes, na imple-

A GOVERNANÇA REGIONAL DA SAÚDE
mentação de políticas públicas, 
parte de uma democracia partici-
pativa/cooperativa, o risco é a 
economicização do setor público, 
ou seja, a hipervalorização dos 
processos de gerencialização da 
administração pública e a pri-
vatização, terceirização e o esta-
belecimento de parcerias público-
privadas.

O termo Governança não se 
confunde com Governabilidade. 
Enquanto a governabilidade tem 
uma dimensão essencialmente 
estatal, vinculada ao sistema 
politico-institucional, a governan-
ça opera num plano mais amplo, 
englobando a sociedade como 
um todo, se relacionando com o 
ambiente e os processos neces-
sários para a produção dos resul-
tados almejados.

Considerando que a Regiona-
lização da Saúde requer nego-
ciações, acordos políticos e o 

desenvolvimento de estratégias 
centradas para a integração das 
ações e serviços em espaços 
geográficos distintos e pressupõe 
a participação da comunidade 
na gestão do Sistema, alguns 
mecanismos já existentes e que 
fazem parte de um sistema de 
governança merecem destaque:

• Comissões Intergestores (re-
gional, bipartite e tripartite) – 
viabilizam o fortalecimento das 
relações interfederativas.

• Contratualização de serviços – 
possibilita a regulação da relação 
público/privado.

• COAP – concretiza os acordos 
firmados entre os níveis de governo.

• Conselhos de Saúde/Confe-
rências de Saúde – permitem a 
representação dos vários segmentos 
sociais na proposição de diretrizes 
para a formulação da política de 
saúde.

É imprescindível uma sociedade 
mobilizada, onde os cidadãos, em 
conjunto, se preocupem com a res 

publica e zelem pelo bom nome das 
organizações públicas, no sentido 

do que o público significa.

22 Ministério da Saúde / Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Departamento de Articulação Interfederativa

Painel de Indicadores do SUS



Territorialização

Mapa da
Saúde

Planejamento
regional integrado

Governança

Comissões Intergestores Regional - 
Espaços a�vos de co-gestão para o
planejamento regional integrado.

- GESTÃO COMPARTILHADA, firmada por
   meio do COAP da Saúde;
- FINANCIAMENTO - custeio e inves�mento;
- Sa�sfação dos usuários.

- Compromissos a par�r de diretrizes
  nacionais, consonante com o PNS, PES e PMS;
- Programações integradas e pactuadas
  entre os gestores.

- Desenvolvimento econômico e social;
- Determinantes sociais da saúde;
- Condições de saúde da população.

- Rede �sica de Saúde;
- Força de Trabalho;
- Indicadores de Saúde+IDSUS

Câmaras
Técnicas

Na rede interfederativa tem 
que haver cooperação e 

coordenação compartilhada: 
todos colaboram e atuam 
ao mesmo tempo e para o 

mesmo fim.

Na saúde, a regionalização como princípio 
constitucional do Sistema Único de Saúde e 
a consequente criação de espaço institucional 
de gestão regional – Comissão Intergestores 
Regional (CIR), possibilita a conjugação de di-
ferentes arranjos interfederativos, colocando 
novos desafios para a governança regional.

Sabemos que um 
desafio permanente 

da gestão do SUS 
é o fortalecimento 

dos vínculos 
interfederativos, 

necessários à 
consolidação do 

Sistema, para 
dar resposta às 
necessidades de 

saúde da população 
brasileira.
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Os consórcios públicos de saúde são instrumentos 
voluntários e de cooperação federativa que configuram 
uma estratégia para o fortalecimento regional e apoio 
para consecução do Contrato Organizativo da Ação 
Pública - COAP na região de saúde. Os consórcios 
públicos, desde que compatíveis com os desenhos 
regionais da saúde, podem atuar como um elemento 
otimizador para a construção do COAP.

A Lei n° 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 
Presidencial n° 6.017/2007 disciplina a matéria e dis-
põe que os consórcios públicos são formados por 
entes da federação (União, Distrito Federal, Estado 
e Municípios) para o estabelecimento de relações de 
cooperação federativa na realização de objetos de 
interesse comum.

No tocante a saúde, a regulamentação federal esta-
belece que os consórcios públicos deverão observar 
os preceitos constitucionais e da legislação específica, 

Os Consórcios em Saúde
assim como obedecer aos princípios, diretrizes e 
normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da 
Saúde, no ano de 2009 existiam 184 consórcios na área 
da saúde, em 12 estados brasileiros.

Os consórcios públicos em saúde têm sido utilizados 
para o enfrentamento de diferentes problemas regi-
onais, tais como:

• Gerenciar unidades de saúde especializadas;
• Transporte sanitário;
• SAMU;
• Aquisição de medicamentos e insumos básicos 

médico-hospitalares;
• Prestação de serviços especializados, dentre ou-

tros.

Os consórcios públicos são 
instrumentos de cooperação fede-
rativa e de execução de ações e 
serviços de forma regionalizada e 
é uma importante estratégia para o 
fortalecimento da regionalização, 
discutindo de forma coordenada 
nas Comissões Intergestores Regio-
nais - CIR, respeitando sempre a 
atribuição de direção única de cada 
Ente Federado.

Os consórcios públicos podem 
propiciar maior efetividade na 
produção, na disponibilidade de 

• Garantir a subordinação do consórcio à gestão e 
aos instrumentos de controle do SUS.

• Integrar os consórcios às redes de atenção exis-
tentes, adequando-os ao desenho regional da saúde;

Como os Consórcios em Saúde podem contribuir na Regionalização e Gestão da saúde

Desafios a serem superados

serviços e no aprimoramento do 
suporte logístico para a organização 
e funcionamento de redes de aten-
ção na saúde.

A prestação de ações e serviços 
de saúde de forma regionalizada 
significa ampliação da oferta e 
do acesso na região de saúde, 
beneficiando e consolidando as 
redes de atenção. Os consórcios 
públicos podem representar impor-
tante estratégia da gestão para o 
atendimento da integralidade da 
saúde no SUS.

A concretização da regionali-
zação depende da construção e 
instituição dos instrumentos de 
planejamento, identificando as 
necessidades sociais e propondo 
soluções para os problemas exis-
tentes na região de saúde. Sendo 
assim, os consórcios públicos em 
saúde precisam estar alinhados 
com os instrumentos formais de 
planejamento dos entes federados 
e da discussão do planejamento 
regional na CIR.

• Garantir que o funcionamento do consórcio atenda 
tanto aos critérios de racionalidade e otimização de 
recursos disponíveis, quanto amplie o acesso às ações 
e serviços, sem criar restrições artificiais na ampliação 
da capacidade de oferta de ações e serviços por entes 
federados;
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• Constituir consórcio quando existir reais perspectivas de 
ganhos de escala na produção de serviços, visando otimizar 
o uso dos recursos públicos e melhoria de cobertura, qua-
lidade e de acesso da população;

• Os consórcios públicos devem limitar-se ao desen-
volvimento de ações operativas e não gestora do sistema;

• Estimular o planejamento regional prévio à constituição 
do consórcio visando dar clareza ao objeto a ser consorciado, 
reforçando assim, a contratualização entre os entes federados 
na solução de problemas comuns e não como uma solução 
pontual ou com ações não integradas à rede de atenção à 
saúde. 

• Para os consórcios públicos em saúde intermunicipais, 
é fundamental que o ente estadual defina uma política de 
reconhecimento visando a integração nas redes de atenção 
à saúde no estado.

As Comissões Intergestores se 
constituem como foros perma-
nentes de negociação, articulação 
e decisão entre os gestores 
nos aspectos operacionais e na 
construção de pactos nacionais, 
estaduais e regionais no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Este 
modelo de gestão compartilhada 
enfatiza a construção coletiva, 
consensual e traz o tema da saúde 
para o centro da articulação política 
como protagonista na agenda de 
desenvolvimento do país. Desta 
forma, fortalece a governança 
nestes espaços e prioriza a res-

AS COMISSÕES INTERGESTORES NO SUS

ponsabilização dos entes, de modo 
que a tomada de decisão na gestão 
seja trasparente, buscando o acesso 
integral a assistência à saúde.

As Comissões Intergestores Tri-
partite e Bipartite (CIT e CIB), 
no âmbito nacional e estadual, 
respectivamente, tiveram seu início 
nos primeiros anos da década de 90, 
após promulgação da Constituição 
Federal (CF), atendendo às deter-
minações das Leis n° 8.080/90 e 
8.142/90, as recomendações do 
Conselho Nacional de Saúde - 
Resolução nº 02/91, e a necessidade 
de articulação e coordenação entre 

os gestores governamentais do 
SUS.

Embora o Pacto pela Saúde em 
2006 tenha conferido ao Colegiado 
de Gestão Regional (CGR) o es-
paço de articulação, definição 
de prioridades e pactuação de 
soluções, o grande avanço foi a 
segurança jurídica que adveio da 
publicação do Decreto nº 7.508, de 
28 de julho de 2011, com a conse-
quente  valorização desses espaços 
de governança regional, por meio 
da instituição das Comissões Inter-
gestores Regionais (CIR).

VOCê SABIA?
A Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011, acrescenta os Arts. 14-A 
e 14-B à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o que conferiu 
maior legitimidade às representações dos entes estaduais e 
municipais de saúde: o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems) e reconhece as Comissões Intergestores.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLENÁRIO

CONASS

CO
NAS

EM
S

Câmara
Técnica

GT: Gestão

GT: Atenção
à Saúde

GT: Vigilância
em Saúde

GT: Ciência
e Tecnologia

GT: Gestão do
Trabalho e da

Educação
em Saúde

G

Subgrupo de 
Informação e 

Informá�ca

Subgrupo de 
Planejamento e
Financiamento

Subgrupo de
Vigilância Sanitária

(GTVISA)

CT CIT

PLENÁRIO

ST CIT

O Regimento interno da CIT, redefinido pela Portaria 
GM/MS 2.686/2011 dispõe sobre a natureza, finalidade, 
responsabilidade, competências, organização e fluxos. 
Com a atualização da norma mantêm-se a organização do 
Plenário, Câmara Técnica (CT-CIT) e Secretaria Técnica 
(ST-CIT).

O Plenário é coordenado de forma tripartite e presidido 
mediante condução conjunta pela Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa/MS, presidências do Conass 
e do Conasems, conforme composição estabelecida na 
Portaria GM/MS nº 2515 de 1º de novembro de 2012. 
Reúne-se mensalmente para tomada de decisões por 
consenso, sendo formado paritariamente por 21 membros: 
sete do Ministério da Saúde (titulares das Secretarias), 
sete do Conass e sete do Conasems.

Comissão Intergestores Tripartite (CIT)

VOCê SABIA?

Que a CT-CIT é constituída por técnicos do Ministério 
da Saúde, CONASS e CONASEMS, acompanhados 
pela Secretaria Técnica da CIT (ST CIT).

E que tem a finalidade de analisar, propor medidas 
e acompanhar os assuntos, projetos, programas e 
ferramentas de operacionalização das políticas a 
serem pautadas e pactuadas no Plenário da CIT.

A Câmara Técnica (CT-CIT) conta com 05 Grupos 
de Trabalho (GT) permanentes e subgrupos:

A Secretaria Técnica (ST-CIT) tem por finalidade 
prestar o apoio técnico e administrativo necessário 
ao pleno funcionamento do Plenário e da CT- CIT. 
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Fonte: ST CIT/DAI/SGEP/MS

Para saber mais

Os principais pontos abordados nas 
reuniões do plenário da CIT estão na 
publicação eletrônica mensal - Informe CIT: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38886

A agenda prioritária da CIT é elaborada 
a partir de demandas das áreas técnicas do 
MS, Conass e Conasems, cujas pautas são 
discutidas e consensuadas nos Grupos de 
Trabalho da CT/CIT. Esta, por sua vez, é 
responsável pela análise e defi nição da pauta da 
CIT. No plenário da CIT, havendo consenso os 
documentos pactuados são publicados em atos 
normativos: portaria, resolução, notas técnicas. 
Não havendo consenso, retornam aos grupos de 
trabalho para rediscussão dos dissensos.

Em 2011 foi desenvolvido pela Secretaria Técnica 
da CIT (ST CIT) em parceria com a Assessoria de 
Comunicação da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa – SGEP do Ministério da Saúde, o Boletim 
Eletrônico denominado ‘Informe CIT’, que visa co-
municar mensalmente aos gestores e profi ssionais da 
área da saúde e também ao público em geral, sobre 
as apresentações, discussões, pactuações e informes 
ocorridos nas reuniões ordinárias e extraordinárias da 
Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

Informe CIT (Boletim Eletrônico)
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É composta igualmente de forma pa-
ritária, por representação da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e do Conselho 
Estadual de Secretários Municipais 
de Saúde (COSEMS), sendo que um 
dos representantes dos municípios é o 
Secretário de Saúde da Capital, como 
membro-nato. Algumas CIB apresentam 
sua organização de acordo com a es-
trutura da CIT.

A ST CIT realizou entre os dias 29 
e 31 de maio de 2012 o IV Encontro 
Nacional das Comissões Intergestores, 
com representantes das secretarias exe-
cutivas das Comissões Intergestores 
Bipartite - CIB, Cosems, coordenadores 
das Comissões Intergestores Regionais 
das capitais e do Distrito Federal, Conass, 
Conasems, técnicos do Ministério da 
Saúde - MS e representantes dos ór-
gãos vinculados ao MS. Neste evento 
foi reafirmado o aprimoramento e o 
fortalecimento dos processos de tra-
balho, da responsabilização e das com-
petências das comissões.

Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB)

IV Encontro Nacional das 
Comissões Intergestores

Para saber mais

No período de 31/08 à 02/09/2011, a ST-CIT realizou um levantamento 
acerca das informações de infraestrutura, organização e funcionamento 
das Comissões Intergestores Bipartite (CIB). O intuito é viabilizar por meio 
da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 
a implantação de um Plano de Inclusão Digital, de forma a disponibilizar 
equipamentos as Secretarias Executivas das Comissões Intergestores, 
a fim de fortalecer as relações intergovernamentais cooperativas e a 
institucionalidade das Comissões, dotando-as de maior capacidade de 
atuação e transparência no processo de trabalho para definição da política 
de saúde.
Dentre os resultados, destacamos:

Percentual de Participação dos Conselhos 
Estaduais de Saúde nas reuniões da CIB

72%

28%

Conselhos par�cipam
Não par�cipam

07 CIB
18 CIB

Fonte: ST CIT/DAI/SGEP/MS

Forma de divulgação das decisões/pactuações 
consensuadas nas reuniões das CIB

03 CIB

65%

12%
8%

15%

02 CIB

04 CIB

Resolução
Portaria
Resolução / Portaria
Deliberação

17 CIB

Fonte: ST CIT/DAI/SGEP/MS
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C IT
- Pactuar as diretrizes nacionais para a organização
   das regiões de saúde no SUS;
- Pactuar as regras de continuidade do acesso para
   o atendimento da integralidade da assistência;
- Decidir sobre casos especí�cos, omissos e
   controversos relativos à instituição de regiões
   de saúde;

C IB
- Pactuar as diretrizes estaduais sobre Regiões de Saúde;
- Pactuar a conformação das Regiões de Saúde Estaduais;
- Pactuar as regras de continuidade do acesso às ações
   e serviços de saúde;
- Avaliação das Regiões de Saúde;

C IR
- Elaborar seu regimento interno;
- Criar Câmaras Técnicas permanentes para assessoramento;
- Pactuar sobre:
   - O rol de ações e serviços que serão ofertados na região (RENASES);
   - O elenco de medicamentos que serão ofertados na região (RENAME);
   - Critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos serviços;
   - Planejamento Regional;
   - Diretrizes Regionais das Redes de Atenção; e
   - Responsabilidades individuais e solidárias;
- Incentivar a participação da comunidade;
- Monitorar e Avaliar a execução do COAP;

É composta por todos os ges-
tores municipais da região de 
saúde e o gestor estadual ou seu 
representante. Configura-se num 
espaço permanente de pactuação 
e co-gestão, funcionando como ló-
cus dinâmico de planejamento e 
gestão compartilhada entre todos 
os municípios e o estado, da região 
de saúde cuja CIR está localizada.

Comissão Intergestores Regional (CIR)

De acordo com o Decreto nº 7.508/ 2011 e com a Resolução CIT nº 01, de 29 
de setembro de 2011, as Comissões Intergestores pactuarão a organização e o 
funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção a saúde.

No tocante ao processo de regionalização compete a:

Atribuições das Comissões Intergestores.

A CIR é um foro interfederativo 
regional de negociação e pactuação 
de matérias relacionadas à orga-
nização e ao funcionamento das 
ações e serviços de saúde inte-
grados em redes de atenção à 
saúde, visando à implementação 
da regionalização solidária e 
cooperativa.

Os gestores devem reunir-se 
ordinariamente, mediante crono-

grama previamente definido em 
consenso, para pactuar aspectos 
operacionais, financeiros e adminis-
trativos da gestão compartilhada.

Estas comissões deverão ainda 
contar com uma câmara técnica 
permanente e eventualmente, gru-
pos de trabalho temáticos para 
assuntos específicos, formado por 
técnicos dos municípios e estado 
das áreas correlatas.

VOCê SABIA?
Que as decisões dos três entes federativos - Municípios Estados e 
União - só podem ser por CONSENSO e são publicadas pela própria 
instância, as comissões intergestores.
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Considerando que a Regionalização da Saúde  requer 
negociações, acordos políticos e o desenvolvimento 
de estratégias centradas para a integração das ações 
e serviços em espaços geográficos distintos e que a 
governança é a incorporação de padrões de articulação 
e cooperação entre atores sociais, políticos e arranjos 
institucionais, faz-se necessário destacar a relevância 
das Comissões Intergestores.

O cenário atual das 
Comissões Intergestores 

conta com a seguinte 
conformação: 434 CIR, 

26 CIB e a CIT.

Para além da sua dinâmica 
de funcionamento, atuações 

e interações, as comissões 
intergestores operam  para 
uma construção sistêmica 

interfederativa, em busca  do 
fortalecimento de um sistema 
de saúde público universal e 

igualitário no Brasil.

VOCê SABIA?
Vale destacar a particularidade do Distrito Federal que, embora não possua 
Comissões Intergestores, apresenta 1 Colegiado de Gestão (Colegiado de Gestão 
da SES-DF ). Instituído pela Resolução do Conselho de Saúde do Distrito Federal nº. 
35/2007, de 11 de dezembro de 2007, este colegiado se constitui em um espaço 
de decisão que tem por finalidade a identificação, definição de prioridades e 
pactuação de soluções visando a implementação e operacionalização do Sistema 
Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal.

VOCê SABIA?
Com o objetivo de mapear os processos de regionalização em curso nos estados e identificar a dinâmica de funcionamento das CIB e 
suas inter-relações com os processos de regionalização nos estados, o Ministério da Saúde em parceria com a ENSP realizou a pesquisa 
“Avaliação Nacional das Comissões Intergestores Bipartites (CIBs): as CIBs e os modelos de indução da regionalização do SUS”, no ano de 
2009/2010. Para conhecer os resultados, acesse a página da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (http://www.bvsms.
saude.gov.br), na área temática da gestão descentralizada.
Houve também o desenvolvimento da tipologia das regiões de saúde constituídas à época, de acordo com a formalização dos seus 
respectivos Colegiados de Gestão Regional, a partir de uma base de indicadores, segundo características socioeconômicas, condições de 
saúde da população e complexidade do Sistema de Saúde. Foram gerados 05 grupos, conforme abaixo:

30 Ministério da Saúde / Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Departamento de Articulação Interfederativa

Painel de Indicadores do SUS



O IDSUS é o programa que visa avaliar o 
desempenho do SUS quanto ao cumprimento de seus 
princípios: universalidade do acesso, integralidade da 
atenção, equidade; e das suas diretrizes: regionalização, 
hierarquização, comando único por esfera de gestão 
e responsabilidade tripartite. Essa avaliação, feita 

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

a partir de indicadores calculados com dados dos 
Sistemas de Informações Nacionais1, busca medir, 
aproximadamente, a distância entre o SUS existente e 
o SUS que atenderia a todos os brasileiros em todas as 
suas necessidades de ações e serviços de saúde.

1- Fonte de dados dos indicadores do IDSUS: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informação 
Ambulatorial (SIA); Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema de Informação do Programa Nacional 
de Imunização (SI-PNI); Sistema de Informação Hospitalar (SIH); Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informação sobre Nascido Vivo (SINASC); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS)

O modelo avaliativo do IDSUS conta com um 
bloco de caracterização, segundo a homogeneidade 
dos municípios brasileiros, que foram agrupados em 
relação às semelhanças socioeconômicas, perfil de 
mortalidade infantil e estrutura do sistema de saúde 
existente no território municipal.

Para a avaliação de desempenho do SUS, focada no 
cuidado em saúde, foram selecionados 24 indicadores, 
sendo 14 de acesso potencial ou obtido e 10 de 
efetividade, distribuídos entre a atenção básica, as 
atenções ambulatorial e hospitalar e a urgência e 
emergência.

A partir desses vinte e quatro indicadores simples, 
além do índice mais geral – que é o próprio IDSUS – 

foram calculados mais cinco indicadores compostos, 
quais sejam:

• Índice Acesso potencial ou obtido na Atenção 
Básica;

• Índice Acesso obtido na Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média Complexidade;

• Índice Acesso obtido na Atenção Ambulatorial 
e Hospitalar de Alta Complexidade, Referência de 
Média e Alta Complexidade e Urgência e Emergência;

• Índice de Efetividade da Atenção Básica;
• Índice de Efetividade da Atenção de Média e Alta 

Complexidade, Urgência e Emergência.

O IDSUS tem como finalidades:
(i) avaliar o desempenho do SUS nos municípios, regiões de 

saúde, estados, regiões e no país;
(ii) avaliar o acesso e a efetividade nos diferentes níveis 

de atenção: básica, especializada ambulatorial e hospitalar, e 
urgências e emergências;

(iii) expressar essa avaliação por meio de indicadores simples 
e compostos;

(iv) fazer avaliação para detectar as deficiências, visando 
melhorias e não apenas para classificar;

(v) fazer uma avaliação atrelada a um pacto de compromissos, 
pois os indicadores do IDSUS terão metas definidas no Contrato 
Organizativo de Ação Pública - COAP, que visa organizar as 
ações e serviços de saúde em redes regionalizadas e hierar-
quizadas, segundo o Decreto nº 7.508/2011.
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• Atenção Básica (A - Peso PCA 31,6%)
• Atenção Ambulatorial e Hospitalar de
  Média Complexidade (B - Peso PCA 43,6%)
• Atenção Ambulatorial e Hospitalar de
  Alta Complexidade e Referência da Média
  e Alta Complexidade e Urgência e
  Emergência (C - Peso PCA 24,8%)

• Atenção Básica (D - Peso PCA 21,8%)
• Atenção Hospitalar de Média e
  Alta Complexidade e Urgência e
  Emergência (E - Peso PCA 78,2%)
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Fonte: CGMA/Demas/SE/MS

Representação gráfica da composição dos 
indicadores que formam o IDSUS

VOCê SABIA?
Os primeiros resultados do IDSUS foram publicados em primeiro de 
março de 2012 e referem-se aos dados do período de 2007 a 2010. 
Estes devem ser tomados como resultados aproximados de toda a 
história de construção do SUS e não apenas como reflexo de uma 
ou da última gestão do SUS municipal, estadual e federal. Deve-se 
salientar também que eles não contemplaram as melhorias que 
podem ter ocorrido nos anos de 2011 e 2012 (os dados desses anos 
ainda não estavam completos no início de 2012).

A representação gráfica abaixo mostra os índices por nível de complexidade, representados 
pelas letras A, B, C, D e E cujos pesos são atribuídos pela Análise de Componentes Principais 
(PCA) para resultar nos respectivos índices de Acesso do SUS e de Efetividade do SUS, que por 
sua vez, também pelo PCA, resultam no índice de Desempenho do SUS (IDSUS).

Os resultados da avaliação feita 
pelo IDSUS foram georreferenciados, 
o que possibilitou a construção de 
mapas do IDSUS. Esses mapas são 
como um conjunto de fotografias pa-
norâmicas do SUS, até 2010.
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IDSUS por faixas
nas Regiões de Saúde

até 4,00
4,00 --| 5,00
5,00 --| 6,00
6,00 --| 7,00
7,00 --| 8,00
8,00 --| 10,00

IDSUS 2010, por faixas, nas Regiões de Saúde.

Índice de Acesso à Média
Complexidade nas
Regiões de Saúde

até 4,00
4,00 --| 5,00
5,00 --| 6,00
6,00 --| 7,00
7,00 --| 8,00
8,00 --| 10,00

Índice de Acesso à Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média Complexidade do IDSUS 2010, 

por faixas, nas Regiões de Saúde.

Resultados
O mapa a seguir mostra o IDSUS nas regiões de 

saúde, com a predominância da faixa de 5 a 5,99; 
mostra números semelhantes de regiões na faixas 4 a 
4,99 e 6 e 6,99; poucas regiões na faixa menor que 4; e 
nenhuma região com nota acima de 7.

O IDSUS nas Regiões de Saúde

Forma de Cálculo
A nota do desempenho do SUS nos estados, regiões 

e na União foi obtida a partir do cálculo da média 
ponderada, utilizando o resultado da nota do IDSUS 
nos municípios, ponderado pela respectiva população. 
Assim, a nota do IDSUS nas regiões de saúde é dada 
pela fórmula a seguir:

• Σ (quociente da divisão da população do município 
pela população da região de saúde a que pertence o 
município) × (IDSUS no município).

Valor
IDSUS = Σ _______
RS               IDSUS

POP

O índice de Acesso à Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Média Complexidade, por faixas, nas 
Regiões de Saúde, mostra a predominância da faixa até 
4; semelhantes números de regiões nas faixa 4 a 4,99 
e 5 a 5,99; poucas regiões na faixa 6 a 6,99; nenhuma 
região na faixa 7 a 7,99; e duas regiões na faixa de 8 
e mais.
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Índice de Acesso à Alta
Complexidade nas
Regiões de Saúde

até 4,00
4,00 --| 5,00
5,00 --| 6,00
6,00 --| 7,00
7,00 --| 8,00
8,00 --| 10,00

Índice de Acesso à Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta Complexidade do IDSUS 

2010, por faixas, nas Regiões de Saúde.

Nota dos indicadores e do IDSUS 2010 para municípios 
homogêneos na região de saúde de Xingu, no Pará

O índice de Acesso à Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta Complexidade, Referência e 
Urgência e Emergência, por faixas, nas Regiões 
de Saúde, mostra a predominância da faixa até 4; 
semelhantes número de regiões nas faixas 4 a 4,99 
e 5 a 5,99; doze regiões na faixa 6 a 6,99; quatro 
regiões na faixa 7 a 7,99; e nenhuma região com 
nota acima de 8.

Os mapas do Índice de Acesso à Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar de Média 
Complexidade e do Índice de Acesso à 
Atenção Ambulatorial e Hospitalar de 
Alta Complexidade, do IDSUS 2010, 
tanto para o SUS em cada município 
(que já contém a atenção regionalizada), 
quanto para o SUS em cada região de 
saúde, mostraram que havia significativa 
deficiência de acesso regionalizado e, 
também, considerando o atendimento nas 
referências macrorregionais ou nacionais, 
isto é, na Rede de Atenção à Saúde.

Assim, o IDSUS apontou que muito deve ser 
melhorado na regionalização, isto é, que se deve 
melhorar o acesso de residentes em cidades que não 
têm a atenção especializada, às cidades vizinhas, com 
mais infraestrutura de média e alta complexidade, 
ambulatorial e hospitalar, assim como melhorar o 
acesso dos residentes desses municípios de referência.

O IDSUS permite, também, a apresentação de grá-
ficos de linhas dos resultados dos indicadores simples, 
por município e por região de saúde. Alguns exemplos 
dessa forma de apresentação são dado pelos gráficos 
a seguir.

O gráfico abaixo traz o IDSUS de municípios da 
região do Xingu, no estado do Pará, todos caracterizados 
como grupo homogêneo 6 (GH6), portanto, municípios 
de baixo desenvolvimento socioeconômico, relativas 
altas taxas de mortalidade infantil e quase sem estrutura 
de atenção especializada (MAC). No entanto, pode-se 
ver que estão distintos nos resultados dos indicadores: 
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas 
de saúde (Cob. AtBas), Índice de Atenção à Saúde 
Bucal (Índice SBuc), Proporção de nascidos vivos de 
mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (Pré-Natal), 
Razão de exames citopatológicos do colo do útero (Rz 
Citologia), Razão de internações clínico-cirúrgicas de 
média complexidade (Rz Int.MédiaC).
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Indicadores e IDSUS de cidades do grupo homogêneo 6 
e porte (10 a 19999 mil hab.) da região de Dourados, no 

Estado de Mato Grosso do Sul

Esse quantum de 
informação trazida pelo 

IDSUS permitirá um 
planejamento e a fixação 

de metas para o COAP, 
considerando os êxitos 

e dificuldades desses 
municípios.

Os gráficos seguintes comparam as 
notas dos indicadores e IDSUS das cidades 
de mesmo grupo homogêneo de algumas 
regiões de saúde do Brasil.

Quanto aos indicadores - Razão de procedimentos 
ambulatoriais selecionados de média complexidade (Rz 
PAmb MédiaC), Razão de exames de mamografia (Rz 
Mamograf); Razão de procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares de alta complexidade selecionados (Rz PAmb 
AltaC e Rz Int AltaC) e Proporção de acesso hospitalar dos 
óbitos por acidente (Pr AcessH Ob Acid) -, o SUS nesses 
municípios obteve notas baixas e próximas, mostrando 
dificuldades de acesso semelhante.

Também apresentam ligeira semelhança, com pequenas 
diferenças, quanto aos indicadores de efetividade: 
Índice de Efetividade da Atenção Básica (Efetiv AtBas), 
Proporção de parto normal (Parto Norm); Proporção de 
óbitos em menores de 15 anos nas Unidades de Terapia 
Intensiva – UTIs (Pr Ob M15 UTI); Proporção de óbitos 
nas internações por infarto agudo do miocárdio - IAM (Pr 
Ob Int IAM).

O gráfico mostra ainda que municípios tão semelhantes, 
de uma mesma região de um estado brasileiro, têm di-
ferenças tão expressivas quanto ao desempenho para 
alguns indicadores.
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Indicadores e IDSUS de Niterói/RJ e cidades do mesmo 
Grupo Homogêneo (GH2) e porte do país

A leitura dos resultados por meio da análise de cluster (por 
agrupamento) mostra, de forma rápida, as diferenças entre os 
clusters de municípios, permitindo mapear, em cada município do 
grupo, quais são seus pontos fortes e fragilidades nos indicadores 
simples e compostos. O gráfico de linha, com os resultados dos 
indicadores simples do SUS em municípios de uma mesma região 
de saúde, permite o refinamento do olhar para as diferenças entre 
os SUS que atende os residentes desses municípios, com seus 
pontos positivos e negativos. Ambas as visões podem subsidiar 
os gestores federal, estaduais e municipais no estabelecimento 
das prioridades de ação que visem melhorias.

De forma geral, os 
primeiros resultados 

IDSUS apontaram que 
o maior problema do 
SUS ainda é o acesso. 
A atenção básica, na 

maioria dos municípios 
brasileiros, está melhor 

do que a atenção 
especializada.

VOCê SABIA?
Enquanto indicador composto, expresso pelas notas de 0 a 10, o IDSUS 
permite a todos, independente do grau de escolaridade, ter uma 
medida de como está a atenção realizada pelo SUS no município onde 
mora, incluindo quando precisar ser atendido em outro município. 
Esse conhecimento rápido, dado pela nota do “SUS que atende os 
residentes de cada município brasileiro”, pode ser um poderoso 
instrumento de cobrança por melhorias, seja por qualquer cidadão, 
seja por aquele que está nos Conselhos de Saúde. Assim, podemos 
dizer que as notas do IDSUS (que não são únicas, mas várias notas 
de acesso e efetividade da atenção básica e especializada) são fortes 
catalizadores de mobilização e de defesa do SUS, em prol de melhorias 
da atenção à saúde prestada por esse sistema.

Na comparação do SUS em Niterói 
com outras cidades com mais de 100 
a 499 mil habitantes do país e mesmo 
Grupo Homogêneo 2 - que agrupou 
as cidades mais desenvolvidas, com 
menores taxas de mortalidade infantil 
e com alguma estrutura médico-hos-
pitalar de atenção especializada – 
contatou-se que: o SUS em Niterói 
estava semelhante nos indicadores 
de Pré-natal, Efetividade da At. 
Básica, Parto Normal e Óbitos 
de menores de 15a em UTI, mas 
estava com as notas inferiores em 
todos outros indicadores. Com essa 
comparação, pode-se inferir que 
o SUS na cidade de Niterói teve 
menor desenvolvimento que o SUS 
nas demais cidades semelhantes do 
Brasil.
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Limite Estadual
Grupo 1 (29 municípios)
Grupo 2 (94 municípios)
Grupo 3 (632 municípios)
Grupo 4 (587 municípios)
Grupo 5 (2.039 municípios)
Grupo 6 (2.184 municípios)

Tipologia dos municípios, segundo 
grupos homogêneos

Alto
Alto

Médio
Baixo
Médio
Baixo

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

Grupos
Homogêneos

Índice de
Desenvolvimento

Socioeconômico (IDSE)

Índice de Estrutura do
Sistema de Saúde

do Município (IESSM)

Índice de
Condições

de Saúde (ICS)

Dimensões

Médio
Médio
Médio
Baixo
Médio
Baixo

Muita estrutura MAC
Média estrutura MAC
Pouca Estrutura MAC
Pouca Estrutura MAC
Sem Estrutura MAC
Sem Estrutura MAC

Mais do que um ranking, mais do que um conjunto de dados ou 
indicadores, mais do que um conjunto de fotografias, menos do que uma 
explicação exaustiva, a tentativa do IDSUS é de formular um conjunto 
de questionamentos sobre a realidade do “SUS que atende os residentes 
de cada município, região ou estado brasileiro”. Como texto que oferece 
uma visão aproximada do SUS, espera-se que o IDSUS se consolide 
como uma das práticas de avaliação e monitoramento no sentido de 
identificar os principais problemas do SUS e, principalmente, reponha 
a necessidade de pactos entre os gestores, com metas e compromissos 
para a contínua construção do SUS que responda mais, aos direitos de 
cidadania e de saúde do povo brasileiro.

Conheça o Mapa IDSUS de sua Região de Saúde e município no Portal da Saúde:
http:www.saude.gov.br/idsus
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- Constituição Federal - artigo 198 – 
“As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:
I- descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;
II- atendimento integral, com prioridade para 
as atividades preventivas, sem prejuízo dos ser-
viços assistenciais;
III- participação da comunidade.”

- A Lei nº 8.080, artigo 7º, reafirma 
diretrizes e define competências frente à criação 
de redes regionalizadas e hierarquizadas de saúde.
“VI. descentralização político-administrativa, 
com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para 
os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde”

- A Lei n° 8.142, que “dispõe sobre a participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergo-
vernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde.”

- NOB 91: “Conside-
rando a necessidade de assegurar 
o acesso universal, igualitário 
e progressivo da população às 
ações de saúde, através da ado-
ção de uma nova política de 
financiamento do Sistema Único 
de Saúde; (...) Considerando a 
necessidade de redistribuição das 
responsabilidades quanto às ações 
e serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo, com um reforço 
do poder municipal. Aprovar (...) 
a nova política de financiamento 
do Sistema Único de Saúde (...)
baseada na concessão de um 
crédito de confiança aos Estados e 
Municípios.”

- NOB SUS 01/93 
- a regionalização, “entendida 
como uma articulação e mobili-
zação municipal que leve em 
consideração características 
geográficas, fluxo de demanda, 
perfil epidemiológico, oferta 
de serviços e, acima de tudo, 
a vontade política expressa 
pelos diversos municípios de se 
consorciar ou estabelecer qual-
quer outra relação de caráter 
cooperativo”.

LINHA DO TEMPO
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- Decreto n° 7.508/2011 - define Região de Saúde como o “espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 
de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a fina-
lidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde”, além de instituir as Comissões Intergestores Regionais 
(CIR) como as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do SUS, na região de saúde.  
 
RESOLUÇÃO TRIPARTITE Nº 01/2011 - estabelece diretrizes gerais para a 
instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

- NOAS 01/2001 – “(...) amplia as responsabilidades dos 
municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização 
como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos 
critérios de habilitação de estados e municípios.” Introduz a concepção 
dos módulos assistenciais, microrregiões, macrorregiões e regiões, 
expressas no Plano Diretor de Regionalização (PDR).

- NOB SUS 01/96 – “A criação e o funcionamento desse 
sistema municipal possibilitam uma grande responsabilização dos 
municípios, no que se refere à saúde de todos os residentes em seu 
território. No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de 
atomização desordenada dessas partes do SUS, permitindo que um 
sistema municipal se desenvolva em detrimento de outro, ameaçando, 
até mesmo, a unicidade do SUS. Há que se integrar, harmonizar e 
modernizar, com eqüidade, os sistemas municipais”.

- Pacto pela Saúde – a regio-
nalização – eixo estruturante – Pacto de 
Gestão do SUS – orienta o processo de 
identificação e construção de Regiões de 
Saúde e a estruturação dos Colegiados de 
Gestão Regional (CGR).
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A Vigilância Sanitária em conjunto com as 
vigilâncias epidemiológica, ambiental e a saúde 
do trabalhador, tem como foco as ações coletivas 
voltadas à promoção, proteção e prevenção da saúde.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ressalte-se que a Vigilância Sanitária 
é uma atividade inerente ao Estado 
e dentre as ações de seu campo de 
atuação é importante reconhecer 

as especificidades dos processos de 
inspeção e fiscalização sanitária.

Ao longo dos anos, e considerando que o 
processo de descentralização da Vigilância 
Sanitária ainda está em desenvolvimento, 
o lócus principal da execução das ações de 
vigilância foi a esfera federal (que ainda 
detém um conjunto de ações que podem 
ser delegadas aos estados e municípios). 
Com o tempo essas ações foram passando 
por uma etapa importante de organização 
das coordenações estaduais e, atualmente, 
estão em um momento de fortalecimento da 
atuação municipal.

Assim, a atual estratégia de descen-
tralização das ações de Vigilância Sanitária, 
que busca a pactuação de ações estratégicas 
pelos municípios, vem demonstrando que 
o modelo chegou ao seu limite. Seis anos 
(2007-2012) após o seu início, ainda temos 
1.600 municípios que não assumiram as 
ações, sendo que 77% têm população até 
20.000 habitantes.

No âmbito do Decreto n° 7508/2011 
organizar o sistema de saúde nas regiões 
de saúde, de forma a atender a necessidade 
de saúde da população e garantir a inte-
gralidade das ações, é um desafio para 
todas as áreas temáticas do SUS. Não foge 
a esse raciocínio o campo das vigilâncias, 
inclusive a sanitária.

Neste sentido, ao pensar na organização 
regional do SUS é importante ter clareza 

que, para as vigilâncias existem ações possíveis de serem 
construídas a partir de acordos com os três entes de governo; 
e existem ações, principalmente no que tange à vigilância 
sanitária, que são inerentes ao espaço geográfico de cada ente, 
em função do poder de polícia.

A Vigilância Sanitária assim como as demais vigilâncias, 
desempenham um importante papel no momento das discussões 
regionais, no âmbito da CIR, no processo de construção da 
análise situacional e na inserção de ações de promoção, proteção 
e prevenção para o enfrentamento dos problemas de saúde do 
território, entretanto precisa ter um tratamento diferenciado 
pelas questões de cunho jurídico-legal que envolve.

O desafio das vigilâncias, em consonância com as 
atuais diretrizes organizativas e operacionais do SUS, é 
avançar no fortalecimento dos municípios brasileiros, 
a partir de um processo de descentralização que 
coadune com a capacidade de execução dos pequenos 
municípios, e na construção de arranjos regionais que 
permitam a realização de ações por entes da mesma 
esfera de gestão, ressalvando-se aquelas vinculadas ao 
poder de polícia.
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Distribuição das regiões de saúde e população residente, dos óbitos maternos e 
dos nascidos vivos, segundo porte populacional. Brasil, 2011*

Fonte: IBGE e SIM (acesso em outubro de 2012)    * Dados preliminares

A mortalidade materna é um indicador sensível à 
qualidade de vida de uma população. Isso porque esse 
indicador se refere a mortes precoces, evitáveis, que em 
sua quase totalidade atingem as mulheres com menor 
acesso aos bens sociais, configurando-se como uma grave 
violação dos direitos humanos das mulheres (Brasil,2004). 
Isto torna a vigilância do óbito materno uma ação de suma 
importância para o país.

Vigilância do Óbito Materno no Brasil, 2009-2011: 
Uma Perspectiva Geográfica.

Estudo de Caso O Brasil tem reduzido a Razão 
de Mortalidade Materna - RMM 
à metade nos últimos 20 anos, 
de 141 para 68 óbitos por 100 
mil nascidos vivos entre 1990 

e 2010 (51%). Porém, esta 
redução tem acontecido em ritmo 

diferente nas diversas unidades 
da federação, possivelmente 
pelas características sociais e 

demográficas inerentes a cada 
região.VOCê SABIA?

Morte materna é a morte de uma mulher 
ocorrida durante a gravidez, aborto, parto ou até 
42 dias após o parto ou aborto, independente 
da duração ou da localização da gravidez. É 
atribuída a causas relacionadas ou agravadas 
pela gravidez ou por medidas tomadas em 
relação a ela (RIPSA, 2008).

A redução da mortalidade materna constitui-se o quinto 
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio - ODM, com meta 
de redução em três quartos entre 1990 e 2015 (Ipea, 2010). 
Para o caso do Brasil, essa meta representa reduzir a Razão 
de Mortalidade Materna (RMM) a valor igual ou inferior a 35 
óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos.

Desde o ano 2009, há uma intensificação das ações 
de vigilância da morte materna, que vem trazendo maior 
confiabilidade aos indicadores obtidos. Entre as ações 
destaca-se a Portaria n° 1119/2008, que regulamenta 
a responsabilidade e o fluxo das investigações do 
óbito materno em todo o País. Nesta, destaca-se que 
todos os óbitos maternos devem ser investigados 
visando aprimorar a causa básica que levou a 
ocorrência do evento e identificar os determinantes 
que a ocasionaram. Também sinaliza a realização da 
investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (10 

- 49 anos) como estratégia para identificação de todos 
os óbitos maternos ocorridos no País.

A análise das mortes maternas desde uma perspectiva 
geográfica, considerando a reorganização das regiões 
de saúde, pode subsidiar o conhecimento sobre o 
assunto e descobrir os desafios a serem enfrentados.

Na análise das mortes maternas ocorridas durante 
2011 (dados preliminares) se observa que a distri-
buição dos óbitos por porte de região de saúde segue 
a distribuição da população residente , conforme 
demonstrado na tabela abaixo:
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Fluxo de óbitos maternos entre as regiões de saúde. Brasil, 2009-2011*

Fonte: SIM    * Dados preliminares para 2011 (acesso em outubro de 2012)

Fluxo de óbitos maternos das regiões de 
saúde do Maranhão e Goiás, 2009-2011.

Fonte: SIM    * Dados preliminares para 2011 (acesso em outubro de 2012)

Uma característica observada em relação a óbitos e nascimentos no país é a dinâmica relacionada à 
migração da população entre municípios (Brasil, 2010). Esta situação também ocorre com as mortes 
maternas, não somente a nível intermunicipal, mas também entre regiões de saúde e até entre Unidades 
da Federação (UF), o que deve ser levado em conta no momento das pactuações governamentais.

A análise por UF no mesmo período 
mostra que em dez delas (Rondônia, 
Acre, Roraima, Amapá, Ceará, Sergipe, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Distrito Federal) todos os 
óbitos maternos ocorreram dentro da 
própria UF onde residiam. A exceção 
de Maranhão e Goiás, no restante das 
UF, a migração interestadual ocorreu 
em até 5% das mortes maternas. No 
Maranhão, 11% das mortes maternas 
ocorreram no Piauí, e em Goiás 30% 
aconteceram no Distrito Federal situa-
ção ilustrada ao lado:
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Óbitos maternos de residentes 2009-2011*
Ocorridos fora da região de saúde de residência
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Distribuição dos óbitos maternos ocorridos fora da região de saúde de 
residência, segundo porte populacional. Brasil, 2009 a 2011*.

Fonte: IBGE e SIM (acesso em outubro de 2012)    * Dados preliminares para 2011. Excluídos os casos com residência ignorada (8).

No período de 2009 a 2011, as mulheres que fale-
ceram por causas maternas residiam em 411 regiões de 
saúde. Em apenas 125 (30,4%) destas regiões, todas as 
mortes maternas aconteceram dentro da própria região, 
representando 26,7% do total de óbitos maternos. 
Entretanto, em outras 142 (34,5%) regiões de saúde, 
pelo menos a metade das mortes maternas ocorreu fora 
da região de residência, correspondendo a 12,6% do 
total de óbitos maternos.

As diferenças são mais plausíveis quando se 
analisam as regiões de acordo com seu porte po-
pulacional: quanto menor o porte populacional da 
região de residência, maior o percentual de óbitos 
maternos ocorridos fora, conforme tabela a seguir:

No que se refere à vigilância epidemiológica, o esforço das equipes municipais, 
estaduais e federais vem se refletindo em um aprimoramento quantitativo da 
investigação de óbitos de MIF (Mulheres em Idade Fértil). Desde 2009, o 
percentual investigado aumentou no país e em todos os portes populacionais 
das regiões de saúde, sendo o incremento maior nas de maior porte. Entretanto, 
a oportunidade das investigações ainda é insuficiente, embora tenha melhorado 
notavelmente em 2010 e 2011 conforme figura a seguir:

A informação sobre as causas e as 
circunstancias da morte materna é realmente 
eficaz quando é oportuna2 (Brasil, 2008), pois 

só assim permite que os gestores possam tomar 
ações rapidamente para evitar novas mortes.

2- A oportunidade foi definida na Portaria 1.119 do MS, de 2008, como a 
investigação concluída e informada em até 120 dias após a ocorrência do óbito.
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Nota: P1: < 100.000 hab.; P2: 100.000 a <250.000 hab.; P3: 250.000 a <500.000 hab.; P4: >=500.000 hab.
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Para saber mais

1. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à Saúde. Pacto nacional pela redução da morte materna. 
Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
2. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), Pan American Health Organization. Indicadores básicos 
para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2008.
3. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Brasil). Objetivos de desenvolvimento do milênio. Relatório nacional 
de acompanhamento. Brasília: Ipea; 2010.
4. Ministério da Saúde (Brasil). Saúde Brasil 2010: Uma análise da situação de saúde e de evidências selecionadas de 
impacto de ações de vigilância em saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2010.
5. Ministério da Saúde (Brasil). Portaria MS/GM n°. 1.119, de junho de 2008. Regulamenta a vigilância de óbitos 
maternos.
6. Ministério da Saúde (Brasil). Saúde Brasil 2011: Uma análise da situação de saúde e a vigilância da saúde da 
mulher. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.
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As Redes de Atenção à Saúde 
são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, que inte-
gradas por meio de sistemas de 
apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade 
do cuidado, e de acordo com o 
Decreto n° 7.508/2011 estarão 
compreendidas no âmbito de uma 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)
Região de Saúde, ou de várias 
delas, em consonância com as Co-
missões Intergestores.

A implementação das Redes 
de Atenção à Saúde aponta para 
uma maior eficácia na produção 
de saúde, melhoria na eficiência 
da gestão do sistema de saúde 
no espaço regional, e contribui 
para o avanço do processo de 

efetivação do Sistema Único 
de Saúde. A transição entre o 
ideário de um sistema integrado 
de saúde conformado em redes 
e a sua concretização passa pe-
la construção permanente nos 
territórios, que permita conhecer 
o real valor de uma proposta de 
inovação na organização e na ges-
tão do sistema de saúde.

Para saber mais

Portaria GM/MS nº 4279, publicada no Diário Oficial de 
31/12/2010 – “Diretrizes para a Organização de Rede de 
Atenção à Saúde no âmbito do SUS”.

Para assegurar resolutividade 
na rede de atenção, alguns 
fundamentos precisam ser 

considerados: Economia de Escala, 
Qualidade, Suficiência, Acesso e 

Disponibilidade de Recursos.

Não há um modelo organiza-
cional único para as RAS, no 
entanto um conjunto de atributos 
são essenciais ao seu funciona-
mento:

1. População e território defi-
nidos com amplo conhecimento de 
suas necessidades e preferências 
que determinam a oferta de servi-
ços de saúde;

2. Estabelecimentos de saúde 
que prestam serviços de promoção, 

Atributos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)
prevenção, diagnóstico, tratamento, 
gestão de casos, reabilitação e 
cuidados paliativos e integra os 
programas focalizados em doenças, 
riscos e populações específicas, os 
serviços de saúde individuais e os 
coletivos;

3. Atenção Básica à Saúde es-
truturada como primeiro nível de 
atenção e porta de entrada prefe-
rencial do sistema;

4. Prestação de serviços especia-
lizados em lugar adequado;

5. Existência de mecanismos 
de coordenação, continuidade do 
cuidado e integração assistencial 
por todo o contínuo da atenção;

6. Atenção à saúde centrada 
no indivíduo, na família e na co-
munidade, tendo em conta as 
particularidades culturais, gênero, 
assim como a diversidade da po-
pulação;
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População e
Região de Saúde

Estrutura
Operacional

Modelo de
Atenção à Saúde

7. Sistema de governança único 
para toda a rede com o propósito 
de criar uma missão, visão e 
estratégias nas organizações que 
compõem a região de saúde; definir 
objetivos e metas que devam 
ser cumpridos no curto, médio e 
longo prazo; articular as políticas 
institucionais; e desenvolver a 
capacidade de gestão necessária 
para planejar, monitorar e avaliar 
o desempenho dos gerentes e das 
organizações;

8. Participação social ampla;
9. Gestão integrada dos sistemas 

de apoio administrativo, clínico e 
logístico;

10. Recursos humanos suficien-
tes, competentes, comprometidos 
e com incentivos pelo alcance de 
metas da rede;

11. Sistema de informação 
integrado que vincula todos os 
membros da rede, com identificação 

de dados por sexo, idade, lugar de 
residência, origem étnica e outras 
variáveis pertinentes;

12. Financiamento tripartite, ga-
rantido e suficiente, alinhado com 
as metas da rede;

13. Ação intersetorial e abor-
dagem dos determinantes da saúde 
e da equidade em saúde; e

14. Gestão baseada em resultado.

População - identificar claramente a população e a área geográfica sob 
sua responsabilidade.

Região de saúde - definida, baseada em parâmetros espaciais e 
temporais que permitam assegurar que as estruturas estejam bem 
distribuídas territorialmente, garantindo o tempo/resposta necessário 
ao atendimento, melhor proporção de estrutura/população/território e 
viabilidade operacional sustentável.

Estrutura Operacional - diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, 
lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e ligações que os 
comunicam. Os componentes das RAS - Atenção Básica à Saúde - centro 
de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas 
de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança.

Modelo de Atenção à Saúde - sistema lógico que organiza o 
funcionamento da RAS, articulando, de forma singular, as relações entre 
a população e suas sub populações estratificadas por riscos, os focos 
das intervenções do sistema de atenção à saúde e os diferentes tipos de 
intervenções sanitárias, definido em função da visão prevalecente da saúde, 
das situações demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais 
da saúde vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade.

Elementos Constitutivos da Rede de Atenção à Saúde
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Na Rede de Atenção à Saúde, a atenção básica deve 
ser estruturada como primeiro ponto de atenção e 
principal porta de entrada do sistema, constituída de 
equipe multidisciplinar que cobre toda a população, 
integrando, coordenando o cuidado, e atendendo 
as suas necessidades de saúde. Deve servir de base, 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) do SUS possui como objetivo principal, 
avaliar os resultados da nova política de saúde, em todas as suas 
dimensões, com destaque para o componente da Atenção Básica. 
Trata-se de um modelo de avaliação de desempenho dos sistemas 
de saúde, nos três níveis de governo, que pretende mensurar os 
possíveis efeitos da política de saúde com vistas a subsidiar a tomada 
de decisão, garantir a transparência dos processos de gestão do SUS 
e dar visibilidade aos resultados alcançados, além de fortalecer o 
controle social e o foco do sistema de saúde nos usuários.

Atenção Básica à Saúde - ABS

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

ser resolutiva, coordenar o cuidado, ordenar as redes 
e atentar para os seguintes conceitos: acolhimento, 
ampliação do acesso, integralidade da atenção, 
implantação de diretrizes clínicas, vinculação e iden-
tificação de risco e de vulnerabilidades.

A qualificação da Estratégia de Saúde da Família 
e de outras estratégias de organização da aten-
ção básica deverão seguir as diretrizes do SUS, 
configurando um processo progressivo e singular que 
considera e inclui as especificidades locorregionais.

A Política Nacional de 
Atenção Básica tem na 
Saúde da Família sua 

estratégia prioritária para 
expansão e consolidação 

da atenção básica.

Para saber mais

PT GM/MS - PNAB

Departamento de Atenção Básica
Correio eletrônico: dab@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9044
Sítio: www.saude.gov.br/dab

VOCê SABIA?
O PMAQ busca induzir a instituição de 
processos que ampliem a capacidade das 
gestões federal, estaduais e municipais, 
além das equipes de Atenção Básica, em 
ofertarem serviços que assegurem maior 
acesso e qualidade, de acordo com as 
necessidades concretas da população. A 
meta é melhorar a atenção, com a garantia 
de um padrão comparável de qualidade 
nacional, regional e local.
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Adesão ao PMAQ
Sim
Não

Fonte: Sistema de Contratualização ao PMAQ - Julho 2012
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Para saber mais
Correio eletrônico: pmaq@saude.gov.
br/avaliacao.dab@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9088
Sítio: www.saude.gov.br/dab

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF buscam contribuir para a integralidade do cuidado, 
por intermédio da ampliação da clínica. Foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e 
o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolutividade. São constituídos por equipes 
multiprofissionais que devem atuar de maneira integrada, apoiando os profissionais das Equipes de 
Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais, etc.) e academias da saúde, estando vinculados no território destas equipes.

Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF

VOCê SABIA?
Poderão compor os NASF: Médico Acupunturista; 
Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; 
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 
Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; 
Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta 
Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica 
médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, 
profissional com formação em arte e educação (arte 
educador) e profissional de saúde sanitarista.
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AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - RAS

ATENÇÃO BÁSICA
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Para saber mais
Departamento de Atenção Básica
Correio eletrônico: dab@saude.gov.br
Telefones: +55 (61) 3315-5905
Sítio: www.saude.gov.br/dab

As Redes de Atenção á Saúde Temáticas 
devem se organizar a partir da necessidade de 
enfrentamento de vulnerabilidades, agravos ou 
doenças que acometem pessoas ou populações. 
São as redes temáticas:

Todas as redes também são 
transversalizadas pelos temas: 
qualificação e educação; informa-
ção; regulação; e promoção e 
vigilância à saúde.

Redes de Atenção à Saúde Temáticas

A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que tem como 
objetivos um novo modelo de atenção ao parto e a redução da 
mortalidade materna e neonatal, e assegura:

• às mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção 
humanizada à gravidez, parto, abortamento e puerpério;

• às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e de-
senvolvimento saudáveis.

Rede Cegonha

Para saber mais

PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011: Institui, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a Rede Cegonha.

PORTARIA Nº 2.351, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011 : Altera a 
Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que institui, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Cegonha.

PORTARIA Nº 650, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011 : Dispõe sobre os 
Planos de Ação Regional e Municipal da Rede Cegonha.
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Para saber mais

Área Técnica de Saúde da Mulher
Correio eletrônico: saude.mulher@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3306.8101
Sítio: www.saude.gov.br/redecegonha

Tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, 
ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação 
de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna.

• Promoção e prevenção;
• Atenção primária: unidades básicas de saúde;
• UPA e outros serviços com funcionamento 24h;
• SAMU 192;
• Portas hospitalares de atenção às urgências – SOS Emergências;
• Enfermarias de Retaguarda e Unidades de Cuidados Intensivos;
• Inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, Traumas;
• Atenção domiciliar – Melhor em Casa;
Buscando sempre o Acolhimento com classificação de risco e resolutividade.

Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE): 
Saúde Toda Hora

Componentes e Interfaces da Rede de Atenção às Urgências e Emergências

Para saber mais
Coordenação-Geral de Urgência e Emergência (CGUE/SAS/MS)
Correio eletrônico: saudetodahora@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9210
Sítio: www.saude.gov.br/saudetodahora
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Para saber mais

• PORTARIA Nº 1.600, DE 07 DE JULHO DE 2011: Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e Institui a Rede de 
Atenção às Urgências no Sistema Único de saúde.

• PORTARIA Nº 1.601, DE 7 DE JULHO DE 2011 : Estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com 
a Politica Nacional de Atenção às Urgências

• PORTARIA Nº 2.026, DE 24 DE AGOSTO DE 2011: Aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências

• PORTARIA Nº 2.029, DE 24 DE AGOSTO de 2011: Institui a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Melhor em Casa (Atenção Domiciliar) tem 
como objetivo ofertar atendimento qualificado no 
domicílio com vistas à humanização da atenção, 
redução da demanda por atendimento hospitalar 
e/ou redução do período de permanência de 
usuários internados, a desinstitucionalização e a 
ampliação da autonomia dos usuários.

O Melhor em Casa destina-se a atender pa-
cientes egressos dos serviços de urgência e 
emergência, serviços hospitalares, oriundos da 
Atenção Básica e/ou demanda espontânea e 
é um dos componentes da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências.

Melhor em Casa: A Segurança do 
Hospital no Conforto do seu Lar

VOCê SABIA?
A Atenção Domiciliar se constitui em uma nova 
modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou 
complementar às já existentes, caracterizada por um 
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e 
tratamento de doenças e reabilitação prestadas em 
domicílio, com garantia de continuidade de cuidados 
e integrada às redes de atenção à saúde. Propõe-se 
a reorganizar o processo de trabalho das equipes 
que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 
ambulatorial e hospitalar.
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Mapa de implantação da AD nos Estados

Para saber mais

Legislação: Portaria GM/MS nº 2.527 de 27 de Outubro 
de 2011, disponível no Site: www.saude.gov/dab
Contatos: Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar/ 
DAB/SAS/MS
Correio eletrônico: melhoremcasa@gmail.com
Telefones: (61) 3315-9052 e 3315-9030

Diretrizes da RAPS:
As RAPS serão desenvolvidas na lógica do cuidado centrado 

nas necessidades das pessoas com transtornos mentais, incluídos 
os decorrentes do uso de substâncias psicoativas, com o esta-
belecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade 
do cuidado.

As ações de saúde do Plano de Enfrentamento ao Crack, Álcool 
e outras drogas estão inseridas no âmbito da formação da RAPS e 
articuladas com ações de assistência social, prevenção, formação 
e segurança (polícia comunitária), sendo coordenadas entre União, 
Estados e Municípios.

Eixos Estratégicos para Implementação da Rede:
• Eixo 1: Ampliação do acesso à rede de atenção integral à saúde 

mental
• Eixo 2: Qualificação da rede de atenção integral à saúde mental
• Eixo 3: Ações intersetoriais para reinserção social e reabilitação
• Eixo 4: Ações de prevenção e de redução de danos
A operacionalização da RAPS está sendo iniciada nas regiões 

priorizadas no Plano de Enfrentamento ao Crack (“Crack, é pos-
sível vencer”).

Rede de Atenção Psicossocial - RAPS

Em 2012, foram 
realizadas visitas do 

MS a todos os estados 
da federação para 

pactuação da RAPS e 
instituição dos grupos 

condutores com 
gestores estaduais e 

municipais.
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Para saber mais

• Portaria nº 3.088, de 23.12.2011 – Institui a Rede de Atenção Psicossocial no SUS – RAPS (republicada em 31.12.2011);

• Portaria nº 3.089, de 23.12.2011 – Dispõe sobre o financiamento dos CAPS no âmbito da RAPS (republicada em 
31.12.2011) ;

• Portaria nº 3.090, de 23.12.2011 – Dispõe sobre o repasse de incentivo de custeio para Serviços Residenciais 
Terapêuticos – SRT (republicada em 31.12.2011) ;

• Portaria nº 121, de 25.01.2012 – Institui Unidade de Acollhimento – UA;

• Portaria nº 122, de 25.01.2012 – Define diretrizes para os Consultórios na Rua – CR;

• Portaria nº 123, de 25.01.2012 – Define critérios de cálculo de equipes de CR;

• Portaria nº 131, de 26.01.2012 – Institui incentivo financeiro de custeio para apoio aos Serviços de Atenção em Regime 
Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas;

• Portaria nº 132, de 26.01.2012 – Institui incentivo financeiro de custeio para o componente Reabilitação Psicossocial;

• Portaria nº 148, de 31.01.2012 – Define normas de funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de Referência 
do Componente Hospitalar da RAPS e institui incentivos financeiros de investimento e custeio;

Para saber mais

Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
Correio eletrônico: saudemental@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9144/9140/9143
Sítio:saude.gov.br/mental
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Para saber mais

rede.cronicas@saude.gov.br
Telefone: 3315- 9052
www.saude.gov.br/dab

VOCê SABIA?
A responsabilidade pela atenção à saúde da 
população de rua, como de qualquer outro 
cidadão, é de todo e qualquer profissional 
do Sistema Único de Saúde, com destaque 
especial para a atenção básica. Em 
situações específicas, com o objetivo de 
ampliar o acesso destes usuários à rede 
de atenção e ofertar de maneira mais 
oportuna a atenção integral à saúde, pode-
se lançar mão das equipes dos consultórios 
na rua, que são equipes da atenção básica, 
compostas por profissionais de saúde com 
responsabilidade exclusiva de articular 
e prestar atenção integral à saúde das 
pessoas em situação de rua.

As equipes dos consultórios na rua são 
multiprofissionais e deverão realizar ações 
in loco e de forma itinerante, com ações 
compartilhadas e integradas às unidades 
básicas, CAPS, serviços de urgência e 
emergência e outros pontos de atenção.

Objetivos Gerais:
1. Fomentar a mudança do modelo de atenção à saúde 

fortalecendo o cuidado às doenças crônicas;
2. Garantir o cuidado integral às pessoas com doenças crô-

nicas;
3. Impactar positivamente nos indicadores relacionados às 

doenças crônicas;
4. Contribuir para promoção da saúde da população e 

prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas e suas com-
plicações.

Eixos temáticos prioritários:
• Doenças Renocardiovasculares;
• Diabetes;
• Obesidade;
• Doenças Respiratórias Crônicas;
• Câncer (Mama e Colo de Útero).

EIXOS
• Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero;
• Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama;
• Ampliação e Fortalecimento da Rede Oncológica.

EIXOS TRANSVERSAIS
• Difusão de informação e mobilização social;
• Informação epidemiológica – melhoria dos sistemas de in-
formação e vigilância do câncer.

Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas

Fortalecimento das ações de Prevenção, Diagnóstico 
e Tratamento do Câncer do Colo de Útero e de Mama
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Objetivos:
• Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às 

pessoas com deficiência no SUS, com foco na orga-
nização de rede e na atenção integral à saúde, que 
contemple as áreas de deficiência auditiva, física, 
visual, intelectual e ostomias;

• Ampliar a integração e articulação dos serviços 
de reabilitação com a rede de atenção primária e 
outros pontos de atenção especializada;

• Desenvolver ações de prevenção de deficiências 
na infância e vida adulta.

Componentes da Rede de Reabilitação:
1. CER - Centro Especializado em Reabilitação;
2. Oficinas Ortopédicas: local e itinerante;
3. Centros-Dia;
4. Serviços de Atenção Odontológica para Pessoas 
com Deficiência;
5. Serviço de Atenção Domiciliar no âmbito do SUS;
6. Atenção Hospitalar.

Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência

Para saber mais

- Portaria n.º 793, de 24 de abril de 2012, 
que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no Âmbito do Sistema Único de Saúde.

- Portaria n.º 835, de 25 de abril de 2012, que 
institui incentivo financeiro de investimento e 
custeio para o componente Atenção Especializada 
da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
Âmbito do Sistema Único de Saúde.

Para saber mais

Área Técnica da Pessoa com Deficiência
Correio eletrônico: pessoacomdeficiencia@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9113
Sítio: saude.gov.br/deficiência
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O Projeto QualiSUS Redes é uma proposta de intervenção 
para apoio à organização de redes regionalizadas de atenção 
à saúde no Brasil, a partir da cooperação entre o Banco 
Mundial e o Ministério da Saúde, com a participação da 
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz.

Projeto QualiSUS Redes

VOCê SABIA?
O Projeto QualiSUS-Rede destina-se à implantação de 
quinze experiências de redes de atenção à saúde nos 
vários estados brasileiros, sendo dez experiências em 
Regiões de Saúde, vinculadas às regiões metropolitanas 
(RM), e cinco Regiões denominadas Tipo, segundo 
singularidades. As 15 regiões selecionadas contem-
plam a participação de todas as regiões do país, 
possibilitando a presença da diversidade nacional e 
incorporando as singularidades das regiões de saúde e 
suas bases territoriais. Este projeto é resultado de um 
amplo processo de discussão que envolveu, no âmbito 
do seu Comitê Técnico, representantes de todas as 
secretarias do Ministério da Saúde, além de técnicos do 
Banco Mundial e do próprio projeto.

Metropolitanas escolhidas:

1- Ride Teresina/PI

2- RM Recife/PE

3- RM Belém/PA

4- Ride DF e Entorno/DF

5- RM Rio de Janeiro/RJ

6- RM Curitiba/PR

7- RM Belo Horizonte/MG

8- RM Porto Alegre/RS

9- RM Florianópolis/SC

10- RM Grande ABC/SP

Regiões Singulares:

1- Alto Solimões/AM: destacada 
presença indígena

2- Cariri/CE: semiárido

3- Dourados-Ponta Porã/MS: 
fronteira internacional

4- Juazeiro/BA-Petrolina/PE: 
fronteira agrícola

5- Bico do Papagaio - TO/PA/MA: 
fronteira interestadual
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Obje�vos
Estratégias
Ações/a�vidades
Metas
Indicadores

Planejamento Execução �sico-financeira Avaliação da polí�ca

Acompanhamento das
ações, processos, metas
e indicadores

Análise da eficácia
das ações

Análise da efe�vidade
da polí�ca - indicadores
de resultado

Revisão da polí�ca

Para saber mais

Departamento de Articulação de Redes de Atenção à Saúde
Correio eletrônico: daras@saude.gov.br
Telefone: +55 (61) 3315-9220

O monitoramento das redes se dará pelo acompanhamento da implantação e 
realinhamento do planejamento, buscando maior efetividade do resultado.

Este monitoramento tem como principais objetivos:
(1) Comparar o realizado com o planejado;
(2) Contribuir na revisão de processos;
(3) Auxiliar a tomada de decisões e
(4) Subsidiar avaliação das políticas de governo.

O planejamento realizado e a execução físico-financeira, chegando à avaliação da 
política proposta, são os subsídios do monitoramento, conforme esquema abaixo:

Monitoramento das redes

VOCê SABIA?
Para apoiar e monitorar 
os planos de ação de 
cada rede, com prazos e 
responsáveis, bem como 
as metas e os indicadores 
de estrutura, processo e 
resultados esperados o 
MS utiliza ferramenta de 
monitoramento e-CAR (Con-
trole, Acompanhamento e 
Avaliação de Resultados).

Para saber mais

cgimras@saude.gov.br

A Assistência Farmacêutica no 
âmbito do SUS visa assegurar o 
acesso da população aos medi-
camentos e a promoção do uso 
correto dos mesmos, a fim de 
garantir a integralidade e a reso-
lutividade das ações em saúde, 
por meio de linhas de cuidado. Ela 
deve estar integrada à perspectiva 
das RAS, como estratégia para 
ampliação e qualificação do acesso 
da população aos medicamentos.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS

A oferta de medicamentos no 
âmbito do SUS é regulamentada 
pela Relação Nacional de Medi-
camentos Essenciais (RENAME), 
que compreende a seleção e a 
padronização de medicamentos 
indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito 
do SUS.

O elenco é estabelecido pela 
Portaria MS/GM nº 533, de 28 de 
março de 2012, e tem os seguintes 
princípios:

I - universalidade: garantia aos 
usuários do acesso ordenado aos 
medicamentos de forma universal 
e igualitária para o atendimento 
da integralidade da assistência à 
saúde com base nas necessidades 
de saúde da população;

II - efetividade: garantia de 
medicamentos eficazes e/ou efe-
tivos e seguros, cuja relação 
risco-benefício seja favorável e 
comprovada a partir das melhores 
evidências científicas disponíveis 
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A Assistência Farmacêutica tem por objeto a 
relação com o usuário, que deve ser ordenada 
de acordo com a complexidade, necessidades da 
população e finalidades dos serviços de saúde.

Diretrizes para o desenvolvimento das atividades da 
Assistência Farmacêutica nas RAS:

Sistema de Apoio:
• Promover a seleção de medicamentos baseada na RENAME, 

por meio de Comissões de Farmácia e Terapêutica, atendendo às 
singularidades das regiões de saúde;

• Qualificar o abastecimento de medicamentos e insumos 
(seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribui-
ção);

• Integrar o Sistema de Informação em Saúde das RAS 
com dados gerenciais, farmacoepidemiológicos da Assistência 
Farmacêutica praticada no SUS;

• Induzir o desenvolvimento e a implantação de infraestrutura 
necessária à qualificação das atividades da Assistência 
Farmacêutica nas RAS;

O uso racional de medicamentos demanda uma prescrição racional 
integrada por uma adequada dispensação para o tratamento terapêutico 

agudo e crônico, de modo a reverter não apenas o atual quadro de não 
adesão ao tratamento medicamentoso pelos usuários, como também os 

índices de reações adversas, intoxicações e mortes por medicamentos.

na literatura, e com registro 
aprovado na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA);

III - eficiência: garantia de me-
dicamentos que proporcionem a 
melhor resposta terapêutica aos 
usuários com os menores custos 
para o SUS;

IV - comunicação: garantia de 
comunicação efetiva entre os ges-
tores de saúde sobre o processo 
de incorporação de medicamentos 
na RENAME e divulgação ampla, 
objetiva e transparente dos medi-

camentos ofertados à população 
pelo SUS;

V - racionalidade no uso dos 
medicamentos: as condições de 
uso dos medicamentos devem 
seguir as orientações dos Proto-
colos Clínicos e Diretrizes Te-
rapêuticas (PCDT) e/ou das 
diretrizes específicas publicadas 
pelo Ministério da Saúde e do 
Formulário Terapêutico Nacional 
(FTN) como estratégia para a 
promoção do uso racional dos 
medicamentos nos serviços de saú-
de e na comunidade; e

VI - serviços farmacêuticos 
qualificados: garantir a oferta de 
medicamentos com qualidade e de 
forma humanizada aos usuários do 
SUS.

Cabe destacar que a dispo-
nibilidade dos medicamentos 
precisa estar de acordo com o 
quadro epidemiológico regional, 
com suficiência, regularidade e 
qualidade apropriada, e mais, os 
serviços precisam promover a 
orientação para o uso correto dos 
medicamentos e o monitoramento 
da utilização quando necessários.
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VOCê SABIA?
Os sistemas de atenção à saúde têm como elemento decisivo a utilização das tecnologias de informação. É 
necessário informações para a continuidade de ações assistenciais ou de promoção da saúde e, ainda, no caso da 
terapêutica medicamentosa, informações em relação ao acesso e ao uso dos medicamentos são fundamentais. 
Neste sentido, desde 2009 o Ministério da Saúde disponibiliza o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica – HÓRUS. Nele estão disponíveis informações técnicas necessárias para a qualificação dos 
serviços: RENAME; Formulário Terapêutico Nacional (FTN); Temas Selecionados para Promoção do Uso Correto 
de Medicamentos, de forma que possam ser utilizados durante o momento da prescrição e na dispensação, 
contribuindo com outras ferramentas da gestão do cuidado.

Para saber mais
www.saude.gov.br/horus

• Induzir a implantação de programas de capacitação, fixação e 
valorização de recursos humanos necessários ao desenvolvimento e 
qualificação das atividades de Assistência Farmacêutica nas RAS.

Nos Pontos de Atenção:
• Apoiar o desenvolvimento e a implantação da Clinica Farmacêutica 

para compor o Ponto de Atenção à Saúde, em trabalho estabelecido 
cooperativamente com os profissionais de saúde;

• Apoiar o fortalecimento das atividades de farmacoepidemiologia (es-
tudos de utilização de medicamentos, farmacovigilância).

O QUALIFAR-SUS tem por finalidade contribuir 
para o processo de aprimoramento, implantação e 
integração sistêmica das atividades da Assistência 
Farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando 
uma atenção contínua, integral, segura, responsável e 
humanizada. O programa está organizado em quatro 
eixos: Educação, Informação, Estrutura e Cuidado, 
com as seguintes diretrizes:

I - promover condições favoráveis para a estru-
turação dos serviços farmacêuticos no SUS, como 
estratégia de qualificação do acesso aos medicamentos 
e da gestão do cuidado;

II - contribuir para a garantia e ampliação do acesso 
da população a medicamentos eficazes, seguros, de 
qualidade e o seu uso racional, visando a integralidade 
do cuidado, resolutividade e o monitoramento dos 
resultados terapêuticos desejados;

III - estimular a elaboração de normas, proce-
dimentos, recomendações e outros documentos que 
possam orientar e sistematizar as ações e os ser-
viços farmacêuticos, com foco na integralidade, na 
promoção, proteção e recuperação da saúde;

IV - promover a educação permanente e fortalecer a 

QUALIFAR-SUS

capacitação para os profissionais de saúde em todos os 
âmbitos da atenção, visando ao desenvolvimento das 
ações da Assistência Farmacêutica no SUS; e

V - favorecer o processo contínuo e progressivo 
de obtenção de dados, que possibilitem acompanhar, 
avaliar e monitorar a gestão da Assistência Farma-
cêutica, o planejamento, programação, controle, 
a disseminação das informações e a construção e 
acompanhamento de indicadores da Assistência Far-
macêutica.

VOCê SABIA?
O Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS tem por objetivo contribuir 
para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS, de modo 
que estes sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na 
Assistência Farmacêutica. No ano de 2012 o Ministério da Saúde 
apoiou 20% dos municípios com até 100.000 habitantes, com 
população em situação de extrema pobreza constante no Plano 
Brasil Sem Miséria na estruturação dos serviços farmacêuticos 
na atenção básica.

Em 2013, outros 20% dos municípios nessas condições também 
serão apoiados por este Programa.
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Número de municípios elegíveis e habilitados no Eixo    
Estrutura do QUALIFAR-SUS no ano de 2012 por região do país.
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Para saber mais
www.saude.gov.br/qualifarsus
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O Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena (SasiSUS) - 
componente do Sistema Único 
de Saúde (SUS) - foi instituído 
por meio da Lei n° 9.836/99 com 
o objetivo de desenvolver ações 
e serviços de saúde voltados para 
o atendimento das populações 
indígenas em todo o território na-
cional. A execução das ações de 
atenção primária à saúde indígena 

Para definição territorial dos 
DSEI foram seguidos os seguintes 
critérios:

- População, área geográfica e 
perfil epidemiológico;

- Acesso aos serviços instalados 
em nível local e à rede regional do 
SUS;

- Relações sociais entre os dife-
rentes povos indígenas do território 
e a sociedade regional;

- Distribuição demográfica tradi-
cional dos povos indígenas, que 
não coincide necessariamente com 
os limites de estados e municípios 
onde estão localizadas as terras 
indígenas;

- Disponibilidade de serviços, 
recursos humanos e infraestrutura.

O SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA

No Brasil, são 34 DSEI divididos estra-
tegicamente pelos critérios definidos acima, 
distribuídos de acordo com o mapa.

1-Alagoas e Sergipe; 2-Altamira; 3-Alto Rio Juruá; 4-Alto Rio Negro; 5-Alto 
Rio Purus; 6-Alto Rio Solimões; 7-Amapá e Norte do Pará; 8-Araguaia; 9-Bahia; 
10-Ceará; 11-Cuiabá; 12-Guamá Tocantins; 13-Kayapó Mato Grosso; 14-Kayapó 
Pará; 15- Leste de Roraima; 16-Médio Rio Solimões e Afluentes; 17- Manaus; 
18- Maranhão; 19-Mato Grosso do Sul; 20-Minas Gerais e Espírito Santo; 
21-Médio Rio Purus; 22- Interior Sul; 23-Parintins; 24-Pernambuco; 25-Porto 
Velho; 26-Potiguara; 27-Rio Tapajós; 28-Litoral Sul; 29-Tocantins; 30-Vale do 
Javari; 31-Vilhena; 32-Xavante; 33-Xingu; 34-Yanomami.

é de responsabilidade da União, 
sendo os estados e municípios 
responsáveis pela atenção secun-
dária e terciária.

O Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI) é a unidade gestora 
descentralizada do SasiSUS. Trata-
se de um modelo de organização de 
serviços orientado para um espaço 
etnocultural dinâmico, geográfico, 

populacional e administrativo bem 
delimitado. O DSEI contempla um 
conjunto de atividades técnicas, 
visando medidas racionalizadas e 
qualificadas de atenção à saúde, 
promovendo a reordenação da 
rede de saúde e das práticas sanitá-
rias e desenvolvendo atividades 
administrativo-gerenciais necessá-
rias à prestação da assistência, com 
controle social.
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Organização do DSEI e Modelo Assistencial

Em cada DSEI, a estrutura de atendimento conta com 
postos de saúde, polos base e Casas de Apoio à Saúde 
Indígena (CASAI). O modelo de organização do DSEI:

A atenção primária é realizada nas 
aldeias por intermédio dos Agentes 
Indígenas de Saúde (AIS) e pelas 
Equipes Multidisciplinares de Saú-de 
Indígena (EMSI), conforme plane-
jamento das suas ações.

Na organização dos serviços de 
saúde, as comunidades possuem outras 
instâncias de atendimento, que são 
os polos base ou postos de saúde. Os 
polos base ou postos de saúde são a 

primeira referência para os AIS 
que atuam nas aldeias. Podem estar 
localizados numa comunidade 
indígena ou num município de re-
ferência. As demandas que não são 
atendidas no grau de resolutividade 
dos polos base ou postos de 
saúde são referenciadas para a 
rede municipal de média e alta 
complexidades do SUS, de acordo 
com a realidade de cada DSEI.

VOCê SABIA?
O Decreto n° 7.508/2011 assegura que a população 
indígena deve contar com regramentos diferenciados 
de acesso, compatíveis com suas especificidades e com 
a necessidade de assistência integral à sua saúde, de 
acordo com disposições do Ministério da Saúde.
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Macrorregião Número de municípios
com população indígena

Número de
regiões de saúde

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

Total

38

51

98

20

12

219

16

29

37

16

10

108
Fonte: Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)

Quantitativo de municípios com população 
indígena em regiões de saúde, por macrorregião.

Os serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede SUS dos mu-
nicípios de referência são prestados pelas CASAI, que oferecem condições 
de receber, alojar e alimentar pacientes encaminhados e acompanhantes, 
prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, marcar consultas, exames 
complementares ou internação hospitalar, providenciar o acompanhamento 
dos pacientes nessas ocasiões e o seu retorno às comunidades de origem. 
Além disso, as CASAI também promovem atividades de educação em saúde, 
produção artesanal, lazer e demais atividades para os acompanhantes e mesmo 
para os pacientes em condições para o exercício dessas atividades.

Chama a atenção, em especial, a conformação 
de dois DSEI – Litoral Sul e Interior Sul, com 
uma população total de 49.833 habitantes 
indígenas abrangendo 05 estados (RJ, SP, SC, 
PR e RS) e 19 municípios que, por sua vez, 
integram 16 regiões de saúde.

A população indígena está distribuída em 219 municípios, 
os quais integram 108 Comissões Intergestores Regionais 
(CIR), conforme tabela abaixo.

VOCê SABIA?
A definição territorial dos DSEI, 
em sua maioria, é diferente do 
desenho das regiões de saúde 
definidas no SUS, o que exige dos 
gestores uma ampla articulação 
interfederativa para garantir 
a resolutividade da atenção à 
saúde dos povos indígenas.

Para saber mais

Para mais detalhes sobre os municípios com 
populações indígenas e suas respectivas 
regiões de saúde, acesse o banner SIASI no 
site www.saude.gov.br/sesai.
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O planejamento do Ministério 
da Saúde 2012-2015 define como 
objetivo estratégico da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde (SGTES) “contribuir 
para a adequada formação, alo-
cação, qualificação, valorização 
e democratização das relações de 
trabalho dos profissionais e tra-
balhadores de saúde”.

Neste panorama, a SGTES as-
sume papel importante na orde-

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
nação dos recursos humanos 
para a saúde. Este processo, em 
parceria com os gestores públicos 
estaduais e municipais, vai am-
pliar significativamente a rede 
de formação e de qualificação de 
trabalhadores e profissionais na 
área da saúde, tendo as necessidades 
e demandas da população como 
eixo organizador dos serviços, ar-
ticulado com as redes prioritárias 
de atenção à saúde.

A SGTES desenvolve políticas 
e programas que buscam assegurar 
o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços de saúde, impondo 
à função da gestão do trabalho e da 
educação a responsabilidade pela 
qualificação dos trabalhadores e 
pela organização do trabalho em 
saúde. O objetivo é constituir novos 
perfis profissionais com condições 
de responder às necessidades de 
saúde da população, de acordo com 
os princípios e diretrizes do SUS.

VOCê SABIA?
Que o Prêmio INOVASUS foi criado em 2011 com o objetivo de identificar, reconhecer e premiar experiências 
inovadoras na área de gestão do trabalho na área de gestão do trabalho, de estados municípios e regiões.

Participaram da primeira edição 262 iniciativas, com 20 trabalhos premiados em diversos temas, com premiações 
de até R$150.000,00. Em 2012, o foco do INOVASUS foi planos de carreira, com premiação de 12 iniciativas, no 
valor de R$200.000,00 cada.

Além do INOVASUS, em 2012 O DEGERTS publicou a portaria nº 2517/2012 com o objetivo de financiar e apoiar 
projetos de planos de carreira, cargos e salários e desprecarização do trabalho no SUS, foram selecionados 13 
projetos estaduais e regionais com o total de R$ 30 milhões de investimento. Os projetos visam fomentar a 
negociação entre trabalhadores e gestores, tendo como referência os protocolos nº 6 e nº 7 da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS – MNNP-SUS, por meio de estratégias para provimento e fixação de profissionais, 
ampliação da proteção social e a formalização dos vínculos e a melhoria nas condições de trabalho no SUS.

O Programa de Estruturação e Qualificação 
da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
- ProgeSUS é um Programa de cooperação 
técnica e financeira com estados, municípios e 
Distrito Federal, que tem com objetivo fomentar 
a criação e fortalecer os setores de gestão do 
trabalho, por meio de quatro eixos:
I- democratização das relações de trabalho: 
apoio a construção de espaços de negociação e 
implantação dos protocolos da MNNP-SUS;
II- qualificação de gestores;
III- inovação na gestão do trabalho – premiação 
de iniciativas inovadoras em gestão do trabalho e 
apoio técnico e financeiro a projetos inovadores;
IV- sistema de informação: integração de bases 
de dados sobre gestão do trabalho na saúde.

ProgeSUS
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VOCê SABIA?
A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, 
juntamente com as Mesas Estaduais, Regionais e 
Municipais Permanentes do SUS que forem criadas, 
integram o Sistema Nacional de Negociação Permanente 
do Sistema Único de Saúde – SiNNP-SUS.

A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS) é um fórum paritário e permanente de 
negociação do trabalho, formado por gestores do setor público e privado e entidades representativas dos 
trabalhadores do (SUS). 
Embora tenha sido criada em 1993, a MNNP teve funcionamento esporádico, sendo reativada em 2003. Desde 
então, os trabalhos realizados na MNNP-SUS não tiveram interrupção e resultaram em oito (08) protocolos com 
diretrizes sobre a melhoria das condições de trabalho, entre eles, planos de carreira, desprecarização do trabalho 
e promoção da saúde do trabalhador da saúde.

A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS

A Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS), 
voltada para a formação e de-
senvolvimento de trabalhadores do 
SUS, é compreendida como uma 
proposta de ação capaz de contribuir 
para a necessária transformação 
dos processos formativos e das 
práticas pedagógicas e de saúde, 
abarcando também a organização 
dos serviços. Constitui-se num 
trabalho articulado entre o sistema 
de saúde, em suas esferas de gestão, 
e as instituições formadoras, com 
vistas à identificação de problemas 
cotidianos e à construção de solu-
ções.

Houve um reforço da estratégica 
de descentralização e regionalização 

Política Nacional de 
Educação Permanente

do Sistema, alinhando a PNEPS 
com as diretrizes do SUS. A 
condução regional da Política é 
realizada por meio das Comissões 
Intergestoras Regionais - CIR, com 
a participação das Comissões de 
Integração Ensino-Serviço - CIES, 
que são instâncias intersetoriais e 
interinstitucionais permanentes, 
previstas no Artigo 14 da Lei nº. 
8080/90 e na NOB/RH - SUS. Cabe 
às CIES elaborar Planos de Ação 
Regional de Educação Permanente 
em Saúde, coerentes com os Planos 
de Saúde estadual e municipais, 
da referida região, no que tange à 
educação na saúde.

Os recursos financeiros são 
transferidos de forma regular e 

automática, por meio de repasses 
do Fundo Nacional de Saúde aos 
respectivos Fundos Estaduais e 
Municipais de Saúde, conforme 
pactuação nas instâncias gestoras 
do SUS. Destaca-se, também, que 
o desenvolvimento da função de 
gestão da educação na saúde é uma 
responsabilidade tripartite. Nos 
estados, diversos atores conduzem 
a PNEPS: Escolas Técnicas do 
SUS (ETSUS), Escolas de Saúde 
Pública (ESP), Secretarias de 
Estado da Saúde, compreendendo a 
coordenação estadual da Educação 
Permanente em Saúde e áreas 
técnicas, Conselhos de Secretarias 
Municipais de Saúde (COSEMS) 
e Instituições de Ensino Superior 
(IES).
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Educação Permanente em Saúde:
• Destina-se a públicos multiprofissionais; 
• Objetiva transformações das práticas técnicas e sociais;
• Preocupa-se com os problemas cotidianos das práticas das equipes de saúde;
• Insere-se de forma institucionalizada no processo de trabalho, gerando com-

promissos entre os trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários para 
o desenvolvimento institucional e individual;

• Utiliza práticas pedagógicas centradas na resolução de problemas, geral-
mente por meio de supervisão dialogada e oficinas de trabalho realizadas, 
preferencialmente, no próprio ambiente de trabalho.

Para saber mais

http://por tal.saude.gov.br/por tal/saude/profissional/
visualizar_texto.cfm?idtxt=26643&janela=1

Portaria GM/MS nº 1.996 em agosto de 2007

Objetiva formar e qualificar traba-
lhadores de nível médio em áreas 
técnicas estratégicas para a saúde, 
visando a melhoria da Atenção Básica 
e da assistência Especializada de 
Média e Alta Complexidade.

Os cursos técnicos são realizados 
nas seguintes áreas: Análises Clí-
nicas; Citopatologia, Enfermagem, 
Manutenção de Equipamentos Biomé-
dicos, Hemoterapia, Órteses e Próteses, 
Prótese Dentária, Radiologia, Saúde 
Bucal e Vigilância em Saúde.

Programa de Profissionalização dos 
Trabalhadores de Nível Médio na 
Área da Saúde - PROFAPS

Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/
por tal/saude/profissional/
area.cfm?id_area=1810

http://www.retsus.fiocruz.br/

Portaria nº 3.189/GM de 18 de 
dezembro de 2009

Os cursos do PROFAPS são ofertados 
segundo demanda e necessidades e estão 

sob a responsabilidade das 36 Escolas 
Técnicas do SUS (ETSUS) distribuídas nas 

27 unidades federadas.
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Fonte: DEGES/SGTES/MS - março/2013

13 núcleos - monitoramento 2008 a 2012

643   2ª Opiniões Forma�vas
21.260   Prof. Equipes de Saúde da Família beneficiadas

346.422   Par�cipações em Teleducação
109.357   Teleconsultorias

2.301/1.419   Total de pontos/municípios
859.590   Telediagnós�cos

Mapa situacional

O Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes é uma ação 
nacional, dirigida aos profissionais e trabalhadores do SUS, 
objetivando melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica 
no Sistema Único da Saúde (SUS). Integrando ensino e serviço, 
o programa utiliza ferramentas de tecnologias da informação, 
que oferecem condições para promover a Teleconsultoria, 
Telediagnostico, Segunda Opinião Formativa e a Tele-educação.

O serviço melhora a resolubilidade da atenção, reduz os custos 
operacionais dos serviços, contribui para a qualificação, incentiva a 
fixação de profissionais do SUS em áreas remotas, reduzindo assim 
o isolamento dos profissionais.

Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes

VOCê SABIA?
O Programa de Requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde, no 
componente de informatização e 
integração ao Telessaúde Brasil 
Redes, teve como meta em 2010 
apoiar a manutenção dos Núcleos 
e pontos já existentes e viabilizar 
a expansão da rede aos demais 
estados do país. Atualmente, o 
Programa encontra-se em fase 
de realização de oficinas técnicas 
e aprovação de projetos para 
implantação de Núcleos e pontos 
nos estados que ainda não foram 
contemplados - RR, AP, MA, PB -, 
concluindo assim a implantação de 
Núcleos em todo Território Nacional.

Para saber mais

www.telessaudebrasil.org.br

Portaria nº 402/GM/MS de fevereiro de 2010

Portaria nº 2.554, publicada em 28 de 
outubro de 2011
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TELEASSISTÊNCIA E TELEEDUCAÇÃO

Equipe
Especializada

Resultado: produção de conteúdo para
qualificação das equipes e melhoria

do atendimento a população

Equipe
Saúde da
Família

Núcleo

Ponto

Pergunta

Respostattttttttt

Programa de Valorização do Profissional 
da Atenção Básica - PROVAB

O Programa de Valorização do Profissional 
da Atenção Básica - PROVAB foi lançado com 
o objetivo geral de “estimular e valorizar o 
profissional de saúde que atua em equipes multi-
profissionais no âmbito da Atenção Básica e da 
Estratégia Saúde da Família”, reduzindo assim as 
desigualdades regionais existentes no Brasil no 
que tange ao acesso à saúde.

VOCê SABIA?
O PROVAB visa fomentar o provimento 
de profissionais da atenção básica em 
regiões de extrema pobreza, periferias 
das regiões metropolitanas, populações 
ribeirinhas, quilombolas, assentadas 
e indígenas; ampliar a integração 
ensino-serviço-comunidade e valorizar 
o compromisso social nos critérios de 
avaliação para ingresso nos programas 
de residência.

Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.
cfm?id_area=1855

Portaria Interministerial Nº 2.087 de 1º de setembro de 2011
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Serviço Social
3ª

Psicologia
6ª

Ciências
Biológicas

2ª

Educação
Física

5ª

Terapia
Ocupacional

2ª

Odontologia
13ª

Nutrição
9ª

Medicina
17ª

Medicina Veteriária
1ª

Fonoaudiologia
4ª

Fisioterapia
7ª

Farmácia
9ª

Enfermagem
21ª

Biomedicina
1ª

Gráfico I - Cursos participantes do Pró-Saúde I, II 
e Norte/Nordeste (n=379), 2011

O Pró-Saúde é um programa do governo federal, cujos objetivos são: fortalecer 
a integração ensino-serviço, visando a reorientação da formação profissional, 
e assegurar uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na 
Atenção Básica, promovendo transformações na prestação de serviços à população.

No Pró-Saúde I, II e Norte/Nordeste participaram 379 cursos de graduação na 
área de saúde, conforme gráfico abaixo:

Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde – PRÓ-SAÚDE

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde) constitui uma das estratégias do Pró-Saúde e tem 
como pressuposto a educação pelo trabalho, disponibilizando 
bolsas para tutores (professores), preceptores (profissionais 
dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde, 
diretamente em contas beneficiários.

PET-SAÚDE - Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde

Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/portal/
saude/profiss ional/visual izar_
texto.cfm?idtxt=26639

Portaria Interministerial MS/MEC nº 
2.101, de 03 de novembro de 2005

O PET-Saúde pretende que a escola integre, 
durante todo o processo de ensino-
aprendizagem, a orientação teórica 

com as práticas de atenção nos serviços 
públicos de saúde, em sintonia com as reais 

necessidades da população.

VOCê SABIA?
Podem participar do PET-Saúde, 
Instituições de Educação Superior 
(IES) públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, em parceria com Secre-
tarias Municipais e/ou Estaduais de 
Saúde de todas as regiões do país, 
selecionadas por meio de Editais 
publicados pelo Ministério da Saúde.
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Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/
portal/saude/profissional/
area.cfm?id_area=1597

A UNA-SUS oferece cursos e ações educacionais 
para atender as necessidades de capacitação e 
educação permanente dos trabalhadores do SUS, na 
modalidade de educação à distância na área da saúde. 
Visa criar condições para o funcionamento de uma 
rede colaborativa de instituições acadêmicas, serviços 
de saúde e gestão do SUS, destinada a atender as 
necessidades de formação e educação permanente 
do SUS, propiciando intercâmbio de experiências, 
compartilhamento de material instrucional, cooperação 
para desenvolvimento e implementação de novas 
tecnologias educacionais em saúde.

Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS

Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
profissional/area.cfm?id_area=1598

O Pró-residência assegura o financiamento de bolsas destinadas 
a profissionais médicos selecionados em programas de residência, 
em diversas especialidades e em regiões prioritárias para o SUS 
(Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Este programa se dá por meio da:

• Expansão de Programas de Residência Médica (PRM) cre-
denciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM): 
incluem especialidades básicas e as prioritárias no âmbito da saúde 
mental, urgência/emergência, atenção oncológica, atenção básica e 
atenção perinatal;

• Abertura de novos PRM pela CNRM: incluem especialidades 
básicas, as especialidades prioritárias e aquelas que ainda não têm 
programas no estado considerado.

Pró-residência - programa de apoio à formação 
de médicos especialistas em áreas estratégicas

Para saber mais

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
profissional/area.cfm?id_area=1748
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Há 25 anos a saúde no país 
foi instituída como um direito 
de todos e um dever do Estado e 
organizada por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e desde 
então, os gestores deste sistema 
vêm atribuindo ênfase à mudança 
do modelo de atenção à saúde. 

Nesse período, essa mudança 
de modelo foi acompanhada por 
um processo de descentralização 
orientado por Normas Operacionais 
e mais recentemente pelo decreto 
Presidencial n° 7.508/2011, que 
trataram dos aspectos de divisão de 
responsabilidades, relações entre 
gestores e critérios de transferência 
de recursos entre entes federados.

Claro que todo Prefeito e 
todo Secretário Municipal de 
Saúde tem que cuidar da sua 
cidade, mas não é possível fazer 
isso sem olhar para a região de 
saúde e os demais municípios. 
No SUS, temos responsabilida-
des que são inequívocas de cada 
ente federado, e um grande rol 
de responsabilidades que são 
compartilhadas obrigatoriamente 
entre estes entes. E não é só entre 
esferas de governo diferentes. 
Como não existem cidades que 
são 100% independentes uma da 
outra na saúde, toda ação de saúde 
em um município afeta toda uma 
região de saúde. A melhoria da 
atenção básica em um pequeno 
município, com qualificação da 
saúde da família, por exemplo, 
melhora a utilização de referencias 
especializadas em uma cidade 
maior da região. Da mesma forma, 
não dá resultado ter um sistema 
de saúde com grande capacidade 
de atender a demanda de atenção 
básica e especializada em uma 
grande cidade, se as demais cidades 

REGIONALIZAÇÃO NA SAÚDE

da região também não tiverem seus 
sistemas municipais de saúde bem 
organizados. Temos inúmeros casos 
onde isso aconteceu. Os municípios 
chamados de polo configuram sua 
oferta para essa demanda, porém 
não têm garantia de manutenção 
da sua oferta, em função da pre-
cariedade da orientação dos 
investimentos. Os municípios que 
se utilizam da oferta existente 
nos polos, por sua vez, reclamam 
da falta de atendimento à sua 
população e a redirecionam sem o 
estabelecimento de um novo pacto. 
Essa situação acaba por reforçar 
as práticas competitivas entre os 
gestores do SUS.

O CONASEMS, sempre defen-
deu e exigiu o reconhecimento 
de que o gestor único do 
Sistema é gestor pleno em seu 
território, com todas as prer-
rogativas e responsabilidades 
pertinentes a essa condição. Esse 
reconhecimento do gestor pleno 
em seu território não significa 
fragmentação da política nacional 
de saúde, pois para enfrentar os 
desafios colocados para o SUS, 
é necessário garantir diretrizes 
nacionais de saúde e conquistar 
resultados de forma integrada 
e solidária. Trata-se de pactuar 
objetivos comuns e resultados que 
correspondam às necessidades 
da população, permitindo que as 
estratégias estejam relacionadas 
às especificidades regionais e 
locais. Significa, pois, cumprir 
responsabilidades legais com 
compromissos solidariamente as-
sumidos. 

Isso permite, por exemplo, que 
o financiamento seja orientado pelo 
princípio da eqüidade. Acordados 
objetivos comuns, o financiamento 

do sistema deverá contemplar as 
metas específicas por região e por 
município conforme o mencionado 
Decreto n° 7508.

O SUS é, na sua concepção, 
um sistema cooperativo, solidário. 
Entretanto, o peso da lógica da 
oferta e a forma de negociação das 
dependências entre os gestores do 
sistema instauraram, no processo 
de regionalização, uma prática 
competitiva.

O município é o gestor de 
serviços e recursos. O que o 
município não produzir tem que 
ser pactuado entre os municípios e 
com os estados, fortalecendo-se as 
Comissões Intergestores Regionais 
e Bipartites, inclusive envolvendo 
municípios de diferentes estados 
da federação. A organização do 
sistema só pode ser bem sucedida 
ser planejada regionalmente. È 
preciso estabelecer o espaço inter-
municipal dentro de cada cidade.

É uma nova racionalidade na 
gestão: a responsabilidade coletiva 
e solidária. Nessa perspectiva, 
os municípios, as SES e o MS 
devem compartilhar e pactuar 
responsabilidades para garantir 
a efetividade do sistema no que 
se refere a sua organização, fun-
cionamento, regulação, avaliação, 
controle e financiamento, não 
sendo tais desafios exclusivos 
do município pólo, por exemplo. 
Coloca-se, assim, a necessidade 
do desenvolvimento de um pro-
cesso de planejamento que confira 
direcionalidade ao sistema de 
saúde da região, construa a devida 
responsabilização entre os entes e 
se desenvolva um modo de fun-
cionamento compartilhado.
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Depois da Constituição Federal 
e da Lei Orgânica da Saúde, outros 
atos normativos foram editados 
no afã de satisfazer à necessidade 
de se obter mecanismos que 
possibilitassem a celebração 
de pactos intergovernamen-
tais e a criação de uma lógica 
de organização da saúde no 
plano regional, propiciando, 
assim, a instauração de relações 
cooperativas e solidárias entre as 
diferentes esferas de gestão do 
sistema de saúde com a ambição 
de responder satisfatoriamente 
às crescentes demandas dos 
cidadãos por serviços de saúde 
com maior qualidade e capacidade 
de resolução. As NOAS, o Pacto 
pela Saúde e o Decreto n° 7.508, 
de 2011, trabalharam nessa direção

Entretanto, apesar da clareza 
das disposições contidas em leis, 
decretos e portarias, há certas 
questões que continuam a nos 
interpelar e cuja discussão é man-
datória para que se busque garantira 
todos os cidadãos brasileiros, nas 
diferentes regiões onde residem, 
a garantia de acesso a uma boa 
saúde. Dentre os principais desafios 
com os quais se defrontarão os 
novos gestores municipais de 
saúde, juntamente com os gestores 
estaduais e com o gestor federal do 
SUS, destacam-se:

OS DESAFIOS DE UMA REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE CENTRADA 
NAS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DO CIDADÃO

a) a necessidade de melhorar 
a qualidade dos serviços de 
atenção primária em saúde. 
Acompanhamento pré-natal de 
qualidade duvidosa; manejo 
inadequado de hipertensos e 
diabéticos; falta de insumos e 
condições mínimas de trabalho 
nas unidades básicas de saúde; 
ausência de processos de trabalho 
coerentes com os objetivos e 
com as metas pretendidas; não-
utilização das informações geradas 
pelas unidades para o planejamento 
de suas próprias ações e para a 
correção de rumos das atividades 
já implementadas; falta de uma 
sistematização metodológica para 
o conhecimento das reais ne-
cessidades de saúde da população 
adscrita e para o planejamento 
de ações efetivas que respondam 
a tais situações, são desafios a 
serem superados, além da questão 
da atuação e do papel do próprio 
agente de saúde, já distantes de 
seus pressupostos iniciais.

b) a busca de um financiamento 
público satisfatório, já que o 
SUS tem sofrido uma redução 
progressiva dos recursos federais, 
compensada precariamente pelo 
aumento das contribuições de 
estados e municípios. Além disso, 
o Brasil exibe o incrível paradoxo 
de ser talvez o único país do mundo 
que tem uma rede de saúde gratuita 

e aberta a toda a população – o 
SUS, e, ao mesmo tempo, vê o 
mercado (convênios e consultas 
particulares) movimentar mais 
dinheiro do que o Estado.

c) a implementação de um 
modelo assistencial compatível 
com a situação demográfica e 
epidemiológica do país. Infeliz-
mente, muitas vezes os esforços 
para a correção do modelo 
enfrentam obstáculos políticos, 
tais como a alta rotatividade 
dos dirigentes e técnicos, a des-
continuidade administrativa, a 
baixa responsabilização dos ato-
res e a assimetria nas relações de 
poder.

d) a prática efetiva de uma 
articulação solidária e coope-
rativa nas regiões de saúde, com 
o apoio das Secretarias Estaduais e 
do Ministério da Saúde;

e) a necessidade de se colocar 
o cidadão como centro de nossas 
atenções. Se por um lado alguns 
sistemas universais de saúde têm 
tido um bom desempenho, todos, 
sem exceção, têm dificuldades 
em saber se têm sido capazes 
de responder, eficazmente, às 
necessidades de saúde da população 
e às expectativas de seus cidadãos 
com respeito a como gostariam 
que funcionassem seus sistemas de 
saúde e, ainda,

f) o fortalecimento de um 
controle social efetivo, que tenha 
compreensão da dimensão de seu 
papel, com capacidade e absoluta 
isenção para propor e avaliar as 
políticas de saúde, nos três níveis 
de gestão. Um controle social 
assim é um aliado poderoso do ges-
tor e do cidadão!
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ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
www.abrasco.org.br

BVS/MS - Biblioteca Virtual em Saúde
www.ministerio.saude.bvs.br

CEBES - Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
www.cebes.org.br

CNS - Conselho Nacional de Saúde
www.conselho.saude.gov.br

CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
www.conasems.org.br

CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde
www.conass.org.br

IDISA - Instituto de Direito Sanitário Aplicado
www.idisa.org.br

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
www.ipea.gov.br

MS - Ministério da Saúde
www.saude.gov.br

OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde
www.opas.org.br

Portal da Cidadania
www.territoriosdacidadania.gov.br

SAS - Secretaria de Atenção à Saúde
www.saude.gov.br/sas

SCTIE - Secretaria de Ciência e Tecnologia
www.saude.gov.br/sctie

SE - Secretaria Executiva
www.saude.gov.br/se

SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena
www.saude.gov.br/sesai

SGEP - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
www.saude.gov.br/sgep
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SGTES - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
www.saude.gov.br/sgtes

SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde
www.saude.gov.br/svs

RIPSA - Rede Integrada de Informação para a Saúde
www.opas.org.br/ripsa

SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica
www.saude.gov.br/sage

SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do SUS
www.saude.gov.br/sargsus

Fundo Nacional de Saúde
www.fns.saude.gov.br

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
cnes.datasus.gov.br

HORUS
www.saude.gov.br/horus

MAPA DE SAÚDE
http://mapadasaude.saude.gov.br

QUALIFAR-SUS
www.saude.gov.br/qualifarsus

SISMAC - Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade
sismac.saude.gov.br

SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
siops.datasus.gov.br

REDE CEGONHA
www.saude.gov.br/redecegonha

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
www.saude.gov.br/saudetodahora

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
www.saude.gov.br/mental

TELESSAÚDE
www.telessaudebrasil.org.br
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No ano 2000, os 191 países reunidos na Cúpula do Milênio da Assembléia Geral das Nações Unidas assumiram o  
compromisso de cumprir os seguintes OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO:

Erradicar a extrema pobreza e a fome
Metas

• Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a um dólar, calculado pela paridade de seu 
poder de compra em cada país.
• Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de fome.

Atingir o ensino básico universal
Meta

• Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo de ensino básico.

Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
Meta

• Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primário e secundário, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, mais 
tardar até 2015.

Reduzir a mortalidade na infância
Meta

• Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos.

Melhorar a saúde materna
Meta

• Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.

Combater o HIV/aids, a malária e outras doenças
Metas

• Até 2015, ter detido a propagação do HIV/aids e começado a inverter a tendência atual.
• Até 2015, ter detido a incidência da malária e de outras doenças importantes e começado a inverter a tendência atual.

Garantir a sustentabilidade ambiental
Metas

• Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável às políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.
• Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso permanente e sustentável a água potável segura.
• Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados.

Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
Metas

• Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório.
• Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.
• Atender às necessidades especiais dos países sem acesso ao mar e dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
• Tratar globalmente o problema da dívida dos países em desenvolvimento, mediante medidas nacionais e internacionais, de modo 
a tornar sua dívida sustentável a longo prazo.

Até 2015,
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Nesta edição do Saúde Brasil, 
além da análise dos nascimentos, 
dos fatores de exposição, da 
morbidade e da mortalidade 
da população brasileira, traz 
ainda como tema em destaque 
uma análise sobre a situação da 
saúde da mulher. A escolha desse 
tema vem ao encontro da agenda 
estratégica de prioridades do 
Ministério da Saúde, que assumiu, 
com destaque, o compromisso 
com a redução da mortalidade 
materna e a ampliação do acesso 
às ações de prevenção do câncer 
de mama e do colo de útero.

Série Articulação Interfederativa:
Volume 1  Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013 - 2015
Volume 2  Principais Marcos Normativos da Gestão Interfederativa do SUS
Volume 3  Guia para a Elaboração do Contrato Organizativo da Ação Pública

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento 
da saú-de, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências.

Conheça a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes, 
cujo objetivo é a promoção de ações de saúde que contribuam para a compreensão da realidade 
singular masculina, nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Disponível no 
site: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/politica_nacional_atencao_integral.pdf

• Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e executar estratégias que permitam aos jovens obter um trabalho digno e produtivo.
• Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, nos países em vias de 
desenvolvimento;
• Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, especialmente das tecnologias de informação e de 
comunicações.
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O Painel de Indicadores do SUS é distribuído gratuitamente e 
disponibilizado em meio magnético na página do:

Departamento de Articulação Interfederativa
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, edf. Sede, 2º andar, sala 221

CEP: 70.058-900 - Brasília/DF
dai@saude.gov.br

www.saude.gov.br/dai
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