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O Programa de Estudos em Sistemas de Saúde (PESS) do Núcleo de Estudos em 

Políticas de Públicas (NEPP) tem como principal objetivo, desenvolver 

permanentemente estudos e projetos, de caráter interdisciplinar, que venham 

contribuir com a integração, qualificação e consolidação do SUS em regiões 

de saúde, considerando o atual momento de evolução do Sistema Público de 

Saúde, visando alcançar a equidade, a integralidade e o acesso universal. 
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interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão realizados nos últimos anos, com 

foco no desenvolvimento de sistemas regionais de saúde, particularmente na 

formulação e implementação de linhas de cuidado e estruturação de redes de atenção 

à saúde. 

 

 

Com esta divulgação pretende-se também contribuir com os gestores e 

gerentes do SUS na sua construção e, auxiliar na qualificação da atenção à 

saúde, bem como no avanço do gerenciamento do sistema e dos serviços, nos 

seus diferentes níveis. 
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O Processo de Regionalização do SUS no Estado de São Paulo: Uma 

Experiência de Formulação de Planos Regionais de Saúde 

 

1. Introdução 

O Sistema Único de Saúde tem apresentado expressivos avanços desde a sua criação 

relacionados à incorporação de contingentes populacionais, que anteriormente não possuíam 

direito à assistência médico-sanitária; a ampliação da cobertura de serviços e de acesso às 

ações de diferentes densidades tecnológicas; a qualificação da assistência; e, a criação de 

mecanismos de gestão que buscam viabilizar um modelo interfederativo, com participação 

social. 

Entretanto, o SUS ainda vem perseguindo novas formas para implementar vários de 

seus princípios, especialmente a universalidade, a equidade e a atenção integral, através da 

concretização de suas diretrizes de descentralização, regionalização e hierarquização de 

serviços. 

Um dos grandes limites ao seu pleno desenvolvimento refere-se ao subfinanciamento, 

na medida em que persistem: inadequações no sistema tributário brasileiro; indefinições 

quanto às bases orçamentárias da esfera federal, atualmente na dependência de 

regulamentação da Emenda Constitucional 29; e, importantes subvenções públicas aos 

setores privados de atenção à saúde, levando a configuração de um sistema de saúde 

dicotomizado e não único, dificultando a universalidade da atenção, por falta de recursos 

financeiros. 

Outro desafio refere-se ao modelo organizativo e tecno-assistencial implementado. Em 

que pesem os processos de descentralização, regionalização e pactuação implantados, este 

modelo tem se mostrado restritivo para propiciar a atenção integral aos usuários, dado o 

enfoque fortemente municipalista, a organização dos serviços por redes hierarquizadas e 

desintegradas e, o tipo de relação do profissional de saúde e o usuário do SUS. 

Quanto à municipalização, embora tenha se construído num importante movimento no 

processo de descentralização do SUS, delegando novas responsabilidades e capacitando os 

três entes federados para colocar em práticas competências complementares de gestão 
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interfederativa,  por outro lado, mostrou seus limites na medida em que careceu de uma 

atuação mais efetiva dos governos estaduais e, as municipalidades sozinhas não 

conseguiram garantir todos os níveis de atenção à saúde, tanto em qualidade quanto em 

quantidade, necessárias a efetivação do atendimento integral e universal. 

Neste aspecto, tanto a NOAS quanto o Pacto pela Saúde buscaram fomentar 

processos que estimulassem a regionalização interfederativa e colaborativa como uma 

estratégia central para a atenção integral e a garantia do acesso universal. Apresentaram, 

entretanto, mecanismos incipientes de financiamento e de gestão, o que tem dificultado a 

efetiva constituição de Redes Regionais de Atenção à Saúde1. 

No que se refere ao modelo piramidal de organização dos serviços, de acordo com a 

densidade tecnológica – atenção primária, secundária e terciária – mostrou-se inadequado na 

medida em que reproduziu várias formas de desintegração das ações de saúde, impedindo o 

atendimento integral e contínuo dos usuários e, levando a uma série de desvios e 

inadequações na utilização e prestação de serviços, organizados segundo a lógica da oferta 

do parque de serviços existentes e não das necessidades de saúde. 

No âmbito da relação dos profissionais de saúde e usuários, a abordagem, 

excessivamente centrada nos aspectos biológicos e fisiopatológicos dos agravos em saúde, 

associada a um enfoque imediatista de alívio de sintomas e queixas, também tem impedido a 

atenção integral e contínua dos portadores de agravo, além de provocar o aumento de custos 

da atenção à saúde, uma vez que leva a utilização inadequada de recursos diagnósticos e 

terapêuticos e, a uma baixa efetividade. 

Estas fragilidades na implantação do SUS acentuaram-se, nas décadas mais recentes, 

dadas a transições que vem ocorrendo em termos populacionais e epidemiológicos, na 

medida em que se assiste ao envelhecimento da população brasileira e ao predomínio de 

condições crônicas de saúde que requerem um novo modelo de atenção caracterizado por: 

postura adequada dos profissionais de saúde na abordagem da clientela portadora destes 

agravos crônicos; assistência contínua ao longo do ciclo de vida dos indivíduos; integração 

destas ações no âmbito de cada ponto de atenção, bem como entre diferentes pontos de 

                                            

1 Vale a pena observar que tem sido utilizadas diferentes nomeações para a constituição de redes de 
atenção à saúde que possibilitem uma atenção integral, universal e com acesso garantido aos serviços 
de diferentes densidades demográficas. Neste presente texto optamos pela utilização de Redes de 
Atenção à Saúde segundo conceito desenvolvido pelos estudos do Programa de Estudos de Sistemas 
de Saúde (PESS) do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas (NEPP) da Unicamp. 
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atenção e de apoio diagnóstico e terapêutico; além de requererem um volume maior de 

recursos, na medida em que as intervenções são mais complexas, em termos de trabalho em 

saúde e de densidade tecnológica. 

Além disso, estas novas condições pressionam o processo de regionalização, já que 

as condições crônicas exigem pontos de atenção e de apoio diagnóstico e terapêuticos 

diferenciados, com novos processos de trabalho em saúde, com distribuição geográfica 

adequada e, alocados segundo a lógica de economia de escala e escopo, de modo a garantir 

o acesso, a integralidade da atenção e a qualidade das ações ofertadas. 

Com a edição do Pacto da Saúde em 2006 e, seus três componentes (Pacto pela Vida, 

em Defesa do SUS e de Gestão) foram redefinidas a atualizadas as responsabilidades das 

três esferas de gestão, reafirmando os instrumentos de planejamento da Regionalização 

(PDR, PDI e PPI), instituídos pela NOAS 2002, e criando, entre outros dispositivos, espaços 

de gestão regionais (Colegiados de Gestão Regional – CGR). 

 

Segundo o Pacto de Gestão a Regionalização possui como objetivos2: 

 “Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, cuja 

complexidade e contingente populacional a ser atendido transcenda à escala 

local/municipal/ 

 Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde 

no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação, garantindo acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 

 Potencializar a descentralização do sistema fortalecendo o papel dos estados e dos 

municípios, para que exerçam amplamente suas funções gestoras e para que as 

demandas e interesses loco regionais se expressem nas regiões (e não fora delas); 

 Racionalizar os gastos e otimizar a aplicação dos recursos, possibilitando ganhos de 

escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional”. 

                                            

2 Ministério da Saúde. Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006. Segundo 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm 1/9/2006. 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm
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O Pacto de Gestão define Regiões de Saúde como “recortes territoriais inseridos em 

um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infra-estrutura de 

transportes compartilhados do território”. 

A partir desta definição, o Pacto de Gestão indica um conjunto de diretrizes e 

responsabilidades que essas regiões devem observar de modo a favorecer a universalidade, 

a equidade e a integralidade do cuidado, conforme indicado no quadro a seguir. 

Quadro 1 – Elementos a serem observados para a organização de Regiões de Saúde 

Organização de Redes 
Regionais de Ações e 
Serviços de Saúde 

A Região de Saúde deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim de 
assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade do acesso, 
eqüidade e integralidade do cuidado; 

A organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre os 
gestores e o fortalecimento do controle social; 

Para a constituição de uma rede de atenção à saúde regionalizada em uma determinada 
região, é necessário a pactuação entre todos os gestores envolvidos, do conjunto de 
responsabilidades não compartilhadas e das ações complementares; 
 

O conjunto de responsabilidades não compartilhadas se refere à atenção básica e 
às ações básicas de vigilância em saúde, que deverão ser assumidas por cada 
município 

Ações 
Complementares 

As ações complementares e os meios necessários para viabilizá-las deverão ser 
compartilhados e integrados a fim de garantir a resolutividade e a integralidade de acesso; 

Os estados e a união devem apoiar os municípios para que estes assumam o conjunto de 
responsabilidades; 

Nível Assistencial da 
Região de Saúde 

O corte no nível assistencial para delimitação de uma Região de Saúde deve estabelecer 
critérios que propiciem certo grau de resolutividade àquele território, como suficiência em 
atenção básica e parte da média complexidade; 

Quando a suficiência em atenção básica e parte da média complexidade não forem alcançadas 
deverá ser considerada no planejamento regional a estratégia para o seu estabelecimento, 
junto com a definição dos investimentos, quando necessário; 

O planejamento regional deve considerar os parâmetros de incorporação tecnológica que 
compatibilizem economia de escala com eqüidade no acesso; 

Para garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média, as Regiões devem pactuar 
entre si arranjos inter-regionais, com agregação de mais de uma Região em uma macrorregião; 

O ponto de corte da média complexidade que deve estar na Região ou na macrorregião deve 
ser pactuado na CIB, a partir da realidade de cada estado. Em alguns estados com mais 
adensamento tecnológico, a alta complexidade pode estar contemplada dentro de uma Região 

Fontes: Ministério da Saúde. Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006. 
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Como mecanismos de Gestão Regional, a legislação propõe que os “gestores de 

saúde da Região deverão constituir um espaço permanente de pactuação e co-gestão 

solidária  cooperativa através de um Colegiado de Gestão Regional3”. Este Colegiado seria 

formado pelos gestores municipais em saúde e os gestores estaduais. 

Além disso, o Colegiado de Gestão Regional deve se constituir num “espaço de 

decisão através da identificação, definição de prioridades e de pactuação de soluções para a 

organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e 

resolutiva sendo as suas decisões sempre por consenso, pressupondo o envolvimento e 

comprometimento do conjunto de gestores com os compromissos pactuados”. 

Deste modo, o Colegiado deve instituir “processo de planejamento regional, que defina 

as prioridades, as responsabilidades de cada ente, as bases para a programação pactuada 

integrada da atenção a saúde, o desenho do processo regulatório, as estratégias de 

qualificação do controle social, as linhas de investimento e o apoio para o processo de 

planejamento local”. 

No que se refere ao planejamento regional: “mais que uma exigência formal, deverá 

expressar as responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território e o 

conjunto de objetivos e ações que contribuirão para a garantia do acesso e da integralidade 

da atenção, devendo as prioridades e responsabilidades definidas regionalmente estar 

refletidas no plano de saúde de cada município e do estado”. 

Considerando estes aspectos indicados, pode-se afirmar que a Região de Saúde 

caracteriza-se como um espaço onde se organiza a Rede Regional de Atenção à Saúde como 

uma entidade interfederativa, resultante da colaboração e cooperação dos gestores de saúde, 

objetivando a concretização dos princípios de universalidade, equidade e atenção integral. 

O Colegiado de Gestão Regional e o processo de planejamento regional são eleitos 

como os principais elementos de gestão regional, pressupondo que o consenso, as 

                                            

3 Idem nota anterior. As observações e citações a cerca do Colegiado de Gestão Regional foram 
retiradas do Pacto de Gestão indicado. 
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pactuações, os compromissos assumidos e a divisão de responsabilidades, entre os gestores 

de saúde, são suficientes para a organização e gestão da Rede Regional de Saúde. 

2. O Processo de Regionalização no Estado de São Paulo 

 

 

No processo de implantação do Pacto de Saúde no Estado de São Paulo, A SES SP 

elaborou o Plano Diretor de Regionalização de julho de 20084, assumindo as diretrizes do 

Pacto de Gestão e utilizou como base o desenho das micro-regiões estabelecidas em 2002, 

segundo os critérios da NOAS. Reelaborou e adequou o desenho regional, com a constituição 

de 64 Regiões de Saúde e respectivos CGR, correspondentes a 17 Departamentos Regionais 

de Saúde (DRS) da SES SP. 

 

Apesar do processo de regionalização ser avaliado como muito importante para a 

organização do SUS, segundo os integrantes dos CGRs, o desenho destas Regiões, embora 

tenha levado em conta os critérios do Pacto, incorporou também as experiências de 

relacionamento inter municipais e os interesses que foram historicamente construídos, bem 

como uma certa visão centralizadora da SES SP e dos Departamentos Regionais de Saúde, 

o que levou à configuração, às vezes equivocada, de Regiões de Saúde (RS)5. Um exemplo 

desta inadequação pode ser exemplificado pela não consideração da Região Metropolitana 

de Campinas na configuração das RS correspondentes ao DRS de Campinas, ou a 

constituição de RS frágeis na medida em que os critérios de economia de escala e escopo 

não foram observados. 

 

Concomitante a esse processo foi construído o Plano Estadual de Saúde6 e o Termo 

de Compromisso de Gestão Estadual, contando com a participação das regiões, embora de 

                                            

4 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Pacto pela Saúde: Plano Diretor de Regionalização – 
PDR do Estado de São Paulo. Julho, 2008. Arquivo PDF. 
5 A esse respeito podem ser consultadas as avaliações realizadas junto aos CGRs das 11 Regiões de 
Saúde, correspondentes aos DRS de Campinas, Piracicaba e S. J. da Boa Vista. PESS – NEPP – 
Unicamp Diagnóstico das Regiões de Saúde, agosto 2009, arquivos PDF. 
6 Plano estadual de saúde 2008 - 2011 / organizadores Renilson Rehem de Souza [et al.]. São Paulo : 
Secretaria da Saúde, 2008. 300p. O Plano Estadual define um conjunto de objetivos em relação ao 
Fortalecimento do Planejamento Regional do SUS/SP. A função do planejamento regional é 
acompanhar, planejar, monitorar, capacitar e assessorar as regiões do Estado nas ações consideradas 
prioritárias para o aprimoramento do SUS, avaliando, inclusive, a qualidade e resolubilidade da Atenção 
Básica nos municípios e o desempenho dos sistemas municipais, para a correção de desvios e estímulo 
das ações adequadas. O planejamento regional deve contribuir para maior racionalidade e eficiência 
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orma limitada e restrita7.Este processo contou também com o apoio do COSEMS e das 

universidades para a realização das oficinas regionais e consolidação das contribuições, além 

das instâncias oficiais de pactuação e aprovação, o Conselho Estadual de Saúde e a CIB. 

 

Após este primeiro movimento várias ações foram desencadeadas com vistas à 

efetivação da regionalização. A principal ação foi o processo de elaboração da PPI como uma 

forma de sustentabilidade da própria regionalização e, como instrumento de gestão capaz de 

promover a equidade no âmbito do SUS - SP. 

 

Neste aspecto, “visando orientar uniformemente todo o processo da PPI 2007/2008 no 

âmbito estadual, regional e municipal, o Grupo Técnico Bipartite da PPI discutiu e elaborou 

uma proposta contendo as Diretrizes e Estratégias Operacionais para Elaboração da PPI, no 

Estado de São Paulo, que foram aprovadas pela Comissão Intergestores Bipartite- CIB/SP, 

em outubro de 20078”. 

 

Apesar das diretrizes indicarem o propósito de se consolidar um sistema público de 

saúde universal, integral e equânime, as estratégias definiram ajustes nos limites financeiros 

muito aquém das necessidades (5%) e, estabeleceram dois processos de negociação e 

pactuação. Um processo ascendente para definição das programações de Média 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e, outro processo descendente para a Alta 

Complexidade, buscando evitar o desfinanciamento nos municípios de referência. 

 

Para sua efetivação foram organizados seminários, oficinas de trabalho regional e 

macrorregionais, além do auxílio de uma ferramenta on-line para suporte às programações, 

decisões e pactuações. 

 

Em que pese a importância do processo, reconhecido pelos CGRs, a continuidade da 

implantação da PPI foi prejudicada, na medida em que não se conseguiu operacionalizá-la 

em instrumentos contratuais com os diferentes serviços de saúde e, muito menos estabelecer 

                                            

do sistema, buscando a inversão da lógica de gastos dos recursos de saúde segundo a oferta para a 
de necessidade, pg. 61. 
7 IIdem nota 5. 
8 Idem nota 6. 
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um modo de acompanhamento e avaliação da sua aplicação9.  Ademais, é largamente 

reconhecida a principal fragilidade da PPI que reside no fato de se assentar em quantitativos 

ofertados e produzidos historicamente pelos serviços de saúde10, não respondendo às 

necessidades de saúde, mas respondendo a demanda de profissionais de saúde que muitas 

vezes são equivocadas, devido ao tipo de abordagem médico-assistencial predominante. 

 

Como indicado, além da elaboração da PPI outras ações foram desencadeadas, com 

vistas ao fortalecimento da regionalização, incluindo: a reorganização das instâncias regionais 

da SES SP, com os DRS; o Projeto “Pró Santas Casas”; a criação dos Ambulatórios Médicos 

Especializados (AME); a realização de Curso de Especialização em Gestão Pública em 

Saúde; a implantação de Articuladores da Atenção Básica; a elaboração dos Planos 

Regionais de Educação Permanente; e, a constituição de apoio e parcerias com as 

Universidades do Estado de São Paulo, visando o fortalecimento da regionalização. 

 

No âmbito da parceria da SES – SP com as Universidades convidadas, buscava-se 

fortalecer o papel do gestor estadual do sistema, de acordo com o Plano Estadual de Saúde, 

“pautado na coordenação da regionalização e construção/estruturação de redes de atenção 

à saúde, coordenadas pela Atenção Básica, para o que espera contar com parceria 

institucional das Universidades/Unidades de ensino, em um projeto de apoio permanente às 

Regiões de Saúde. O projeto completo tem duração de 30 meses, a ser desenvolvido em 4 

fases, com início previsto para julho de 200811”. 

 

O objetivo geral desta parceria previa “desenvolver processo de apoio ao 

fortalecimento da capacidade de gestão (no âmbito dos CGR) e construir um projeto para o 

Sistema de Saúde Regional, com definição de estratégias e possíveis soluções que atendam 

                                            

9 A avaliação dos CGRs sobre o processo de elaboração da PPI e seus resultados pode ser verificada 
nos 11 volumes dos Diagnósticos das Regiões de Saúde, correspondentes aos DRS Campinas, 
Piracicaba e S. J. da Boa Vista. Edição PESS – NEPP – UNICAMP, dezembro 2010, arquivos pdf. 
10 A PPI está embasada em parâmetros assistenciais oriundos de: Portaria MS N.º 1.101 de 2002; 
parâmetros para Programação das Ações Básicas de Saúde (2001); consensos estabelecidos pelas 
áreas técnicas do Ministério da Saúde (SAS e SVS); experiências de serviços de saúde; séries 
históricas de produção de atendimento prestado aos usuários do SUS; contribuições recebidas através 
da Consulta Pública SAS/MS Nº 02, de 06 de julho de 2005; segundo a Secretaria de Assistência à 
Saúde do Ministério da Saúde, in apresentação de Ana Lúcia Camargo, 2006, arquivo Power Point. 
11 SES – SP. Termo de Referência do Processo de Apoio Institucional Permanente às Regiões de 
Saúde no Estado de São Paulo. Mimeografado 2008. 
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as necessidades regionais e municipais, podendo para tal utilizar os diversos recursos desta 

modalidade de apoio institucional12”. 

 

A parceria buscava também a execução de projetos em quatro fases, incluindo: 

elaboração de diagnóstico visando a implantação de redes regionais de saúde; formulação e 

detalhamento de Plano de Qualificação do Sistema Regional de Saúde; início da 

implementação do Plano; e, conclusão da implementação do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

12 Idem, nota anterior. 
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3. A Experiência desenvolvida pelo PESS – NEPP - UNICAMP 

Nesta parceria, o PESS – NEPP – Unicamp (PESS) acabou se responsabilizando pelo 

apoio a três DRS – Campinas, Piracicaba e S. J. da Boa Vista – e as respectivas RS, 

apresentando uma proposta de trabalho coerente com as quatro fases do projeto. 

O PESS já vinha acumulando uma considerável experiência, dada a atuação de vários 

de seus pesquisadores no desenho do Projeto QualiSUS – Rede do Ministério da Saúde, na 

realização de Projeto de Pesquisa junto a FAPESP13 e, na execução de projeto, sob demanda, 

do Conselho Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas14. 

Estas experiências propiciaram o acúmulo de conhecimentos acerca de Redes de 

Atenção à Saúde, tanto nos aspectos conceituais, quanto na definição de instrumentos e de 

métodos de intervenção que buscavam colaborar na elaboração de Planos Regionais de 

Saúde, em conformidade com as expectativas do Pacto da Saúde, as diretrizes do SUS e, 

agora com as finalidades da SES SP. 

Na realidade, os pesquisadores do PESS – NEPP – Unicamp podiam contar com um 

método e um conjunto de instrumentos desenvolvidos e testados, de apoio a elaboração de 

Planos Regionais de Saúde, de forma participativa, buscando a cooperação e colaboração 

dos gestores municipais e estadual, no âmbito regional. Ou seja, havia desenvolvido um 

método que se coadunava com as diretrizes do próprio processo de regionalização do SUS. 

Este método, desenvolvido a partir destes estudos e experiências era caracterizado 

por um conjunto de elementos, resumidamente expostos a seguir. 

 

 

 

3.1. Elementos conceituais 

                                            

13 Projeto apresentado junto ao Programa de Políticas Públicas da FAPESP em 2006 e, desenvolvido 
de 2007 a 2009. Avaliação do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Campinas, Visando 
ao Desenvolvimento de Redes de Atenção à Saúde. 
14 Neste sentido foram implementadas duas demandas, uma referente à elaboração de Diagnóstico do 
Setor Saúde da RMC e outra de apoio a formulação do Plano Metropolitano de Saúde. 
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Conceitualmente buscou-se integrar o conjunto de elementos relacionados ao 

planejamento em saúde com os conceitos desenvolvidos quanto ao significado de Redes de 

Atenção à Saúde e, os demais elementos envolvidos com o processo de regionalização do 

SUS, propostos pelo Pacto da Saúde15. Neste aspecto, foram abordados diferentes 

elementos, incluindo: 

 Análise crítica dos processos e métodos de planejamento implementados no setor 

saúde, focados principalmente na problematização de questões pontuais dos 

sistemas loco-regionais de saúde, mas com pouca efetividade quanto à elaboração 

de planos concretos de intervenção; 

 

 Avaliação da utilização acrítica dos sistemas de informação em saúde, 

processando um conjunto grande de informações que muitas vezes não possuíam 

qualquer utilidade no conhecimento das fragilidades dos sistemas de saúde e, 

muito menos, no apoio a elaboração de ações concretas. Geralmente as análises 

epidemiológicas eram utilizadas como “cenários” de planos pouco efetivos; 

 

 Revisão das atividades de planejamento com foco em longos processos coletivos 

de problematização, carecendo, entretanto, de um conjunto de diretrizes e eixos 

que auxiliassem na sistematização adequada dos problemas detectados e no 

encaminhamento de ações prioritárias e efetivas. Na realidade, esta ausência de 

diretrizes e eixos era devida à baixa percepção coletiva dos elementos 

constitutivos de um Sistema de Saúde e de uma Rede de Atenção à Saúde e, ao 

                                            

15 Para detalhamento dos conceitos utilizados verificar: 1) PESS – NEPP – Unicamp, Relatório da Fase 
I do Projeto Avaliação do Sistema Único de Saúde da Região Metropolitana de Campinas Visando ao 
Desenvolvimento de Redes de Atenção à Saúde. PESS – NEPP – Unicamp, mimeografado, junho 
2007, pag. 07 – 17; 2) Lavras, C. C. e Feliciello, D. A Organização de Redes de Atenção à Saúde no 
SUS, mimeografado, 2008; 3) Ministério da Saúde, Manual Operacional do Projeto de Investimento 
para a Qualificação do Sistema Único de Saúde, Brasília, 2009, arquivo pdf; 4) Feliciello, D. Evolução 
dos Conceitos e Métodos de Planejamento em Saúde e o Sistema Único de Saúde, mimeografado, 
julho 2010; 5) OPAS, Atenção à Saúde Coordenada pela APS: Construindo as Redes de Atenção no 
SUS, Brasília, DF, 2010, arquivo pdf. 
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enfoque centrado apenas na resolução de problemas de atendimento às 

demandas; 

 

 Discussão e sistematização dos conceitos e significados de Redes Regionais de 

Atenção à Saúde, bem como de seus elementos constitutivos, tendo como 

referência os princípios e as diretrizes do SUS; 

 

 Construção conceitual no que se refere ao Cuidado em Saúde, na medida em que 

se constitui na principal finalidade de qualquer Sistema de Saúde ou de Redes de 

Atenção à Saúde. Neste aspecto, os elementos constitutivos do Cuidado em 

Saúde eram pouco sistematizados, discutidos ou estudados na literatura, levando 

a ineficácia na definição e implantação de ações que visassem à qualificação deste 

cuidado. 

 

3.2. Método de Planejamento Regional 

 

A preocupação em manter os aspectos participativos e colaborativos do grupo 

responsável pelo planejamento regional, no caso o CGR e, a necessidade em desenvolver 

métodos que evitassem um gasto de tempo muito excessivo dos gestores em saúde, aliado a 

necessidade em transformar o plano em propostas concretas de intervenção, levou ao 

desenvolvimento de métodos mais adequados que foram discutidos com os gestores de 

saúde envolvidos com a Câmara Temática de Saúde da Região Metropolitana de Saúde e, 

posteriormente com os técnicos dos DRS Campinas, Piracicaba e S. J. da Boa Vista, os 

gestores dos CGR das 11 Regiões de Saúde correspondentes a estes DRS. 
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Nesta perspectiva, foram revisadas várias metodologias, incluindo: planejamento 

situacional de Matus; planejamento estratégico clássico16; método da Escola de Havard17; 

método Planejasus18; e, as orientações da CIB SP19. 

Além da discussão dos métodos propostos, foi desenhado e utilizado um conjunto de 

instrumentos, inicialmente testados no âmbito da elaboração do Diagnóstico de Saúde e de 

elaboração do Plano Metropolitano de Saúde da RMC, que ao final dos processos de 

planejamento puderam ser avaliados quanto à sua eficácia e utilidade20. 

Resumidamente podem-se caracterizar os métodos e os instrumentos empregados 

conforme indicado a seguir. 

 

 Buscando garantir a participação dos gestores municipais, regionais e estadual no 

processo de apoio da Unicamp, foram organizados diversos encontros, seminários 

e oficinas de trabalho, tanto para pactuar os métodos e instrumentos a ser 

utilizados, quanto para validação dos conteúdos dos diagnósticos e dos planos 

regionais de saúde elaborados; 

 Quanto ao Diagnóstico de Saúde das RS, foi assentado na caracterização 

territorial e sócio-econômica da região, nas condições de vida e saúde da região 

e, nos seguintes elementos da Rede de Atenção à Saúde21: 

 

                                            

16 Para uma abordagem dos diferentes tipos de planejamento estratégico verificar: PORTO, C. e 
BELFORT, A. - Introdução ao planejamento estratégico institucional, Macroplan, Julho 2001, arquivo 
PDF. 
17 Este método propõe a análise dos ambientes internos e externos e a elaboração de uma matriz que 
coteja as oportunidades e ameaças do ambiente externo com as fortalezas e debilidades do ambiente 
interno à organização, como base para a definição de estratégias. 
18 Quanto ao método proposto pelo PlanejaSUS podem ser consultados os cadernos do Ministério da 
Saúde. Secretaria Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento: 1) Organização e 
Funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS, Brasília, Ministério da Saúde, 2006; 2)Sistema 
de planejamento do SUS (PlanejaSUS): instrumentos básicos, Brasília, Ministério  da Saúde, 2006. 
19 CIB SP – Nota Técnica, Instrumentos de Planejamento na Gestão Municipal do SUS. Abril 2009, 
arquivo PDF. 
20 Quanto aos instrumentos utilizados verificar: Unicamp – PESS / NEPP: Projeto de Apoio à 
Regionalização do SUS no Estado de São Paulo Fase 2 – Apoio à elaboração de planos regionais de 
saúde - Etapas, Atividades e Produtos, Maio 2010, arquivo PDF. 
21 Os elementos integrantes dos diagnósticos podem ser verificados nos 11 volumes dos Diagnósticos 
das Regiões de Saúde, correspondentes aos DRS Campinas, Piracicaba e S. J. da Boa Vista. Edição 
PESS – NEPP – UNICAMP, agosto 2009, arquivos PDF. 
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Quadro 2 – Elementos a serem observados para a organização de Redes de Atenção à Saúde 

 

 
Pontos de Atenção 

Atenção Básica 

Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar de Média e 
Alta Complexidade 

 
Ações de Saúde Pública 

Vigilância Epidemiológica 

Vigilância Sanitária 

Controle de Zoonoses 

Pontos de Apoio Diagnóstico e 
Terapêuticos 

Média e Alta Complexidade 

Assistência Farmacêutica 

 
 
Apoio Logístico 

Transporte Sanitário 

Centrais de Regulação 

Sistemas de Informação 

Gestão de Insumos e Materiais 

 
 
 
 
Gestão do SUS 

Gestão Regional 

Gestão Municipal 

Estrutura Organizacional 

Gerenciamento de Unidades de Saúde 

Processos e Instrumentos de Planejamento e Gestão 

Avaliação e Controle 

Financiamento 

Gestão de Recursos Humanos em Saúde 

Controle Social 

 
Gestão do Cuidado 

Uso de Protocolos Clínicos 

Supervisão Técnica / Clínica 

Processos de Capacitação 

 

 Ainda no que se refere ao diagnóstico, os dados levantados priorizaram os agravos 

pactuados nos Compromissos da SES SP e dos municípios da região, de modo a 

trazer elementos que concretamente auxiliassem no levantamento de problemas 

relacionados à execução desses compromissos; 

 Quanto aos dados sobre Redes de Atenção à Saúde, considerando a ausência de 

sistemas de informação na área, foram desenvolvidos dois instrumentos: um 

roteiro de entrevistas com os 11 CGR e um questionário, on-line, para os gestores 

municipais dos 86 municípios, correspondentes aos DRS, abrangendo o conjunto 

de itens indicados acima; 

 A partir destes dados foram produzidos 11 diagnósticos, um para cada região, 

enviados aos respectivos CGRs e municípios, servindo de base para o posterior 

planejamento regional; 



21 

 

 Para a elaboração dos Planos Regionais de Saúde foram organizadas 11 equipes, 

com pesquisadores do PESS e técnicos dos respectivos DRS, que foram treinados 

na metodologia de planejamento acordada previamente com os CGRs; 

 No que se refere aos atores do planejamento, foi acordado com os CGRs que além 

dos gestores de saúde, aí representados, fossem convidados técnicos do DRS, 

das SMS e dos Serviços de Referência Regional, de modo que se pudesse contar 

com um CGR ampliado, o que facilitaria a elaboração dos planos; 

 A metodologia de planejamento empregada, como já indicado, contou com 

instrumentos e formatos de oficinas de trabalho que foram desenvolvidos e 

pactuados para assegurar a participação e a elaboração dos elementos 

estratégicos do plano; 

 O conjunto de atividades para elaboração dos planos com os CGRs incluíram: 

Seminários específicos para todas as RS com a finalidade de divulgação e discussão dos diagnósticos 
sistematizados pelo PESS, bem como de outras informações, como as análises realizadas pelos próprios 
CGRs e pelas equipes técnicas dos DRS correspondentes. Este conjunto de informações foi sistematizado 
num instrumento próprio que passou a orientar todo o planejamento regional; 

Oficinas de planejamento com o CGR ampliado para definição de objetivos estratégicos do plano; 

Realização de oficinas de planejamento, com reuniões em grupos segundo eixos das Redes de Atenção à Saúde 
(Atenção Básica; Ações de Saúde Pública; Atenção Especializada e Urgência e Emergência; Sistema de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico; Sistema Logístico; Gestão Regional; e Gestão do Cuidado) para elaboração de estratégias, 
e projetos de ação. Além das reuniões em grupos foram realizadas plenárias nas quais os grupos informavam as 
questões levantadas e elaboradas e a plenária finalizava as estratégias e os projetos; 

Reuniões formais dos CGRs para aprovação do conjunto de objetivos estratégicos, estratégias e listagem dos projetos 
elaborados; 

Treinamento de técnicos dos DRS e de municípios selecionados para formulação, detalhamento e orçamentação de 
projetos. Esses técnicos ficaram responsáveis pelo detalhamento do conjunto de projetos elaborados em cada RS, 
para posterior apreciação dos CGRs ampliados; 

Reuniões com CGRs ampliado para apreciação do detalhamento dos projetos, análise de viabilidade (técnica, 
organizacional, política e financeira), aprovação e priorização dos projetos. 

 

 Além desse conjunto de atividades com os CGRs, foram desenvolvidas várias 

ações de suporte à equipe técnica dos DRS e dos pesquisadores do PESS, para 

fornecer subsídios à elaboração dos planos regionais, em algumas áreas 
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consideradas estratégicas como: Atenção Básica, Atenção Especializada e, 

Qualificação do Cuidado. 

4. Principais questões observadas nos processos de planejamento regional 

No decorrer do processo foram realizados encontros de avaliação com os DRS e os 

CGRs envolvidos, além de dois seminários específicos de avaliação com a presença de 

representantes dos níveis centrais da SES SP, dos DRS e pesquisadores do NEPP, sendo 

levantado um conjunto de questões que dizem respeito ao próprio processo de regionalização 

do SUS no estado e às perspectivas de qualificação da gestão regional. 

Nestes encontros foram destacados os pontos positivos e negativos do processo de 

planejamento regional desenvolvido com apoio do PESS – NEPP - Unicamp, conforme 

categorizados e resumidos a seguir22. 

 

Recursos Humanos 

Foi generalizada a avaliação do déficit de recursos humanos necessários ao 

desenvolvimento de processos de planejamento regional, levando a sobrecarga de 

trabalho, especialmente nos DRS, devido à dinâmica de trabalho ainda predominante 

nestes departamentos. Além disso, a sobrecarga de atividades durante o processo de 

formulação do plano ocorreu devido à dedicação para apropriação do diagnóstico; 

discussão com equipes dos municípios; compreensão e sistematização dos projetos. 

Apesar destas fragilidades, houve participação intensa da equipe dos DRS, 

possibilitando uma melhor articulação entre os diversos departamentos, incluindo GVE 

e GVS. Entretanto, foi fortalecido o papel articulador dos DRS nas regiões, assim como 

o entrosamento dos profissionais dos DRS e PESS; 

Participação dos Gestores Municipais 

Neste aspecto, chamou atenção a ausência de equipes gestoras de vários municípios 

pólos das RS, assim como a falta de conhecimento do SUS por parte dos gestores 

municipais e a rotatividade dos técnicos dos municípios nas regiões, demonstrando 

                                            

22 Unicamp – PESS / NEPP: Projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo Fase 
II Relatório Técnico, Dezembro de 2010. Arquivo PDF. 
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um baixo entendimento do significado da regionalização cooperativa e dos processos 

de planejamento colaborativo; 

 

Planejamento em Saúde como Instrumento de Gestão 

Apesar de todos os Municípios se obrigarem a elaborar Planos Municipais de Saúde, 

ficou evidente a baixa valorização desta atividade, na medida em que muitos gestores 

e técnicos municipais demonstraram falta de tradição em trabalhar com planejamento 

e na sua utilização como ferramenta de gestão, confirmando na prática os dados já 

indicados nos diagnósticos das RS; 

Conhecimento da Rede Regional de Atenção à Saúde 

Ficou evidente que, apesar da constituição dos CGRs, havia pouca apropriação do 

diagnóstico da atenção à saúde na região, bem como da dimensão e complexidade 

da rede de serviços de saúde; 

Estruturas Regionais da SES SP 

No processo ficou mais clara a percepção das inadequações da estrutura 

organizacional do DRS, indicando a necessidade de revisão de processos de trabalho 

nos DRS, para configurar esta instância como condutora do processo de 

regionalização; 

Processo de Planejamento Regional 

Quanto ao método empregado, os subsídios aos planos regionais representados pelo 

processo de elaboração do diagnóstico foram considerados essenciais, assim como a 

organização do processo de discussão do plano por eixos, a incorporação de 

iniciativas relacionadas à Saúde Mental e o processo participativo e ascendente. O 

processo implementado possibilitou ainda a identificação dos profissionais das regiões 

comprometidos com o SUS e, o crescimento pessoal e profissional dos técnicos 

envolvidos (mesmo que de áreas operacionais), com maior entendimento sobre o 

SUS. Foi também valorizado o apoio dos técnicos do PESS e da Universidade. 
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Finalmente um fato significativo refere-se às expectativas atuais dos CGRs quanto à 

implantação dos planos regionais elaborados e também às iniciativas que vem sendo 

implementadas, pelos próprios CGRs, tendo como referência os planos construídos. 

 

 

5. Desafios emergentes da experiência de planejamento regional 

 

Do ponto de vista do PESS – NEPP – Unicamp foi possível observar um conjunto de 

desafios a serem enfrentados com a implementação das responsabilidades previstas no 

processo de regionalização pelo Pacto da Saúde. 

Um deles refere-se à visão, ou ausência de visão, do significado de Redes Regionais 

de Atenção à Saúde, que possibilitem a concretização dos princípios de universalidade, 

integralidade e equidade, na medida em que o foco na organização hierarquizada piramidal 

dos serviços é muito intenso frente à necessidade de organização de uma rede regional 

colaborativa e cooperativa. Na realidade, as municipalidades têm utilizado estes princípios 

para atender às demandas urgentes de seus munícipes, levando a configurar os CGRs como 

espaços de negociação de procedimentos e não de organização de Redes Regionais de 

Atenção à Saúde. 

Mesmo nas regiões onde este entendimento é mais amadurecido faltam instrumentos 

de gestão para dar conta dos projetos pactuados uma vez que não existem recursos humanos 

suficientes para implementá-los e também recursos financeiros que possam ser utilizados, 

uma vez que estes são gerenciados pelos Fundos de Saúde que não prevêem o custeio de 

projetos regionais interfederativos. 

Da mesma forma, projetos que exigem a cooperação e colaboração de um conjunto 

de municípios, não possuem instrumentos administrativos e gerenciais de suporte, como por 

exemplo: realização de compras coletivas de materiais, insumos ou serviços; implantação ou 

ampliação de serviços de uso coletivo interfederativo; organização de transporte sanitário 

regional; entre outros. 
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Do ponto de vista mais amplo, da constituição de Redes Regionais de Atenção à 

Saúde, inexistem estruturas e instrumentos que possibilitem a sua organização e gerência, 

na medida em que, exceto a atenção básica de responsabilidade de cada município, a atenção 

especializada (ambulatorial e hospitalar), o apoio diagnóstico e terapêutico, o apoio logístico 

(transporte sanitário, centrais de regulação de acesso, sistemas de informação de suporte) e 

a própria gestão da rede podem e devem ser pensados em âmbito regional, de modo que 

ocorram ganhos de escala, garantia de acesso e alocação adequada de serviços. 

Neste aspecto é possível afirmar que embora o Pacto de Saúde possa ser considerado 

um importante passo no sentido da regionalização e constituição de Redes Regionais de 

Atenção à Saúde, não criou mecanismos mais concretos para a gestão compartilhada da 

rede. 

Apesar do Pacto reafirmar os instrumentos de planejamento (PDR, PDI e PPI), criar 

os Compromissos dos Gestores e os espaços de pactuação regional (CGR), estes 

instrumentos se mostram insuficientes para implementar projetos concretos interfederativos 

regionais. 

Esta situação foi inúmeras vezes referida no decorrer do processo de planejamento 

regional, na medida em que os gestores do SUS, nos CGRs, não conseguiam visualizar como 

o Plano Regional de Saúde poderia ser implementado, a não ser em pequenas iniciativas de 

cooperação e colaboração interfederativa, mas que não serão capazes de modificar 

substancialmente o grau de organização das Redes Regionais de Saúde. 

Além disso, o subfinanciamento do SUS se mostrou com toda a clareza no âmbito 

regional refletindo-se na baixa cobertura e qualidade da atenção básica, na insuficiência de 

procedimentos de média e alta complexidade, na ausência de gestores de serviços, na 

inexistência de mecanismos de coordenação do cuidado, entre inúmeras outras deficiências. 

Deste modo, é possível afirmar que se o processo de planejamento regional 

possibilitou uma maior apropriação e conhecimento da região e da Rede Regional de Atenção 

à Saúde, bem como das principais estratégias e projetos para sua organização, também 

possibilitou a emergência dos limites atuais da regionalização, uma vez que a Região de 

Saúde não se constitui num ente federativo, mas sim como um ente ainda virtual resultante 

da atuação interfederativa. 
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Neste sentido, torna-se difícil pensar a atenção básica, sob responsabilidade de 

diferentes entes municipais, como coordenadora de uma Rede de Atenção à Saúde sem 

instrumentos concretos para exercer essa coordenação. 

A única possibilidade hoje de avançar nesta direção seria através da atuação mais 

qualificada do âmbito estadual como condutor do processo de organização das Redes 

Regionais de Atenção à Saúde, o que requer mudanças profundas das competências e dos 

processos de cooperação, colaboração e gestão das SES no processo de regionalização. 

Entretanto, esta ação diferenciada da esfera estadual não pode se focar apenas nos 

instrumentos clássicos da regionalização (PDR, PDI e PPI), exigindo ações mais concretas 

em termos de formulação e implementação de políticas estratégicas de consolidação da 

regionalização, em diferentes âmbitos das Redes de Atenção à Saúde e da qualificação do 

Cuidado em Saúde. 

Neste aspecto, a análise dos planos das 11 RS indica um conjunto de políticas 

estratégicas para a esfera estadual, relacionadas a ampliação e qualificação da Atenção 

Básica e a implantação dos elementos logísticos de apoio, que permitam que a Atenção 

Básica exerça efetivamente um papel coordenador da RAS, incluindo: 

 

 Ampliação e adequação da rede física e tecnológica da atenção básica, que 

permita a ampliação de cobertura; 

 Apoio à qualificação da Atenção Básica; 

 Implantação de tecnologias de comunicação e informação em todos os âmbitos 

das RAS, especialmente na Atenção Básica; 

 Reorganização e qualificação das centrais de regulação de acesso e constituição 

de complexos reguladores regionais; 

 Organização de transporte sanitário regional; 

 Apoio à qualificação do Cuidado em Saúde, com a implantação de linhas de 

cuidado; 

 Apoio ao desenvolvimento institucional dos gestores públicos em saúde. 
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