
Você conhece o Momento Telessaúde Bahia, 

conectado com a Atenção Básica?  

Enquanto aguarda o início da webpalestra corre lá na página 

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/ e confira!

http://telessaude.ba.gov.br/momento-telessaude-bahia/
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INTRODUÇÃO - SNS BRASILEIRO (SUS) 

▪ SNS brasileiro (SUS) – concepção ampliada de saúde;

▪ Produção social – direito de cidadania e obrigação do Estado;

▪ Princípios e diretrizes – norteiam a gestão das políticas de formulação e implementação
que balizam a gestão e as práticas;

▪ Princípios e diretrizes vêm se delineando de modo assimétrico e em ritmos
descompassados;

[Brasil, 1990; Lobato et al., 2012]



PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS

▪ Universalidade

▪ Integralidade

▪ Equidade

▪ Controle Social

▪ Descentralização

▪ Intersetorialidade

▪ Hierarquização

▪ Regionalização

Princípios dizem respeito aos valores 
que norteiam a proposta do SUS

Diretrizes dizem respeito aos modos 
de organizar o sistema



REDES REGIONALIZADAS DE ATENÇÃO À SAÚDE?

✓Defesa MAIS DO QUE NUNCA dos PRINCÍPIOS do SUS;

✓As conquistas e avanços no SUS não se dão sem LUTAS;

✓“A integralidade é [deve ser] tomada como bandeira política, indissociável da
universalidade e da equidade, e materializada, no cotidiano, em práticas de gestão,
de cuidado e de controle pela sociedade” (Silva Jr. et al., 2006).
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REDES REGIONALIZADAS DE ATENÇÃO À SAÚDE?



Complexidade

SUS – público & universal –
provimento e financiamento

Integralidade - cuidado

Justiça social - equidade



Urbanização acelerada

Territórios remotos e população rarefeita

Distribuição de renda (concentração)

Padrões de consumo

Estilo de vida

+

+

+

Complexidades nas 
condições de saúde

1. Agenda não concluída de infecções

2. Desafios das doenças crônicas

3. Crescimento das causas externas

Tripla Carga de Doenças

+

(Mendes, 2010)



DESCENTRALIZAÇÃO X REGIONALIZAÇÃO

▪ Regionalização e descentralização são diretrizes norteadoras da configuração político-territorial 
do SUS;

▪ Descentralização – segue o desenho federativo brasileiro, tendo como foco a transferência de 
poder decisório – para os municípios;

▪ Regionalização – tem como objetivo central a conformação de regiões – entre municípios;

▪Ressalta-se que os mecanismos de coordenação e cooperação entre os entes são 
especialmente críticos para regionalização

(Viana et al., 2018)



▪ Os ciclos políticos de organização do SUS compreenderam dois períodos nos quais
prevaleceram a descentralização para os entes subnacionais de governo, com
protagonismo da esfera municipal no primeiro ciclo (1988 a 2000);

▪ Início do processo de construção de Regiões de Saúde ou da regionalização e das Redes
de Atenção à Saúde (RAS) no segundo ciclo (2000 até os dias atuais);

▪ O Brasil definiu que a organização da assistência dentro dos sistemas de saúde seria
operada pelas redes, visando à construção de sistemas integrados de saúde;
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(Viana et al., 2018)

DESCENTRALIZAÇÃO X REGIONALIZAÇÃO



SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SAÚDE 

▪ Sistema de saúde não é um conjunto fechado e sua dinâmica está sempre
relacionada a outros sistemas e ao conjunto das relações sociais em determinado
tempo e lugar;

▪ Não funciona de forma ordenada;

▪ O ambiente de um sistema de saúde é muito mais caótico que ordeiro, e mais
conflituoso que consensual. São complexos e estão em constante mudança;

Representam um vigoroso setor de atividade econômica, mobilizam vultuosas somas financeiras, 
envolvem os produtores de insumos e de serviços e geram grande número de empregos
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Cooperação e 
coresponsabilização?

São possíveis?



▪ Disparidades entre os municípios brasileiros

▪ Condições geográficas;

▪ Demográficas;

▪ Políticas, técnico-administrativas e socioeconômicas;

▪ Financeiras

▪ Complexidade de demandas e necessidades da população

Problemas cujo enfrentamento transpõe o território municipal

(Guimarães; Giovanella, 2004)

DISPARIDADES ENTRE MUNICÍPIOS



REDE REGIONALIZADA – INTENÇÃO

A regionalização deve viabilizar:

▪ utilização da tecnologia mais adequada ao cuidado em tempo e local oportunos, em qualquer
parte do território;

▪ racionalidade sistêmica;

▪ distribuição cooperativa de diferentes serviços e recursos necessários à integralidade;

▪ superação de disparidades locorregionais;

▪ articulação intersetorial;

▪ equilíbrio dinâmico entre escala & escopo (Noronha et al., 2012)
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OMS, 2009, p.60

Rede de cuidados

População e 
território

APS centro de 
comunicação

Pontos secundários e terciários

Sistema de apoio diagnóstico 
e terapêutico

Sistema logístico



A governança regional é um dos componentes de uma rede regionalizada e é entendida como
processo de participação e negociação entre uma ampla gama de sujeitos com diferentes graus de
autonomia.

Representa diversidades de interesses (público e privado) em um quadro institucional estável que
favoreça relações de cooperação entre governos, agentes, organizações e cidadãos, de forma a
estabelecer elos e redes entre sujeitos e instituições.

A governança deve envolver os modos de exercício da autoridade e os processos de inserção dos
interesses sociais na agenda de governo, podendo ser usada como ferramenta analítica para
investigação e transformação dos processos de formulação de políticas e gestão de sistemas de
saúde.

(Viana et al., 2011)

(Mendes, 2010)

(Fleury, Ouverney, 2007)

REDE REGIONALIZADA - GOVERNANÇA



Regionalização e sua 
missão

(IM)POSSÍVEL ?

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=miss%C3%A3o+impossivel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsx7DSh-
LhAhUgILkGHbHZDs0Q_AUIECgD&biw=1366&bih=608#imgdii=7eM0XJGMzImFuM:&imgrc=uxaxExPBbhJ21M:

https://www.google.com.br/search?q=miss%C3%A3o+impossivel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsx7DSh-LhAhUgILkGHbHZDs0Q_AUIECgD&biw=1366&bih=608#imgdii=7eM0XJGMzImFuM:&imgrc=uxaxExPBbhJ21M:


IRECÊ (D)

JACOBINA (D)

FEIRA DE SANTANA (D)

SEABRA (D)

ITABERABA (D)

SERRINHA (D)

BARREIRAS (D)

IBOTIRAMA (D)

SANTA MARIA DA VITÓRIA

PORTO SEGURO

TEIXEIRA DE FREITAS (D)

GUANAMBI (D)

ITAPETINGA (D)

VITÓRIA DA CONQUISTA (D)

BRUMADO (D)

VALENÇA

ITABUNA (D)

JEQUIÉ (D)

ILHÉUS (D)

PAULO AFONSO (D)

SENHOR DO BONFIM (D)

JUAZEIRO (D)

CAMAÇARI

SALVADOR (D)

CRUZ DAS ALMAS (D)

SANTO ANTÔNIO DE JESUS (D)

ALAGOINHAS (D) 

RIBEIRA DO POMBAL

Municípios Referência de Região de 
Saúde

Salvador

28 Regiões de Saúde
417 municípios
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▪ Ineficiência dos sistemas fragmentados e descoordenados (Vázquez et al., 2009; Giovanella, 2006)

▪ Demanda por cuidados continuados (Greß et al., 2009).

▪ Incoerência entre necessidades de saúde e respostas sociais (Boerma, 2006; Campos, 2003; Cecílio,
2009)

▪ Insuficiência de estudos empíricos que avaliem o impacto da integração (Armitage et al., 2009)

▪ Bahia – grande dimensão, pequenos municípios (90%), desafios à regionalização (Solla,
2010; Viana e Lima, 2010)

REDE REGIONALIZADA - DESAFIOS



Atenção Básica à Saúde

Atenção Primária à Saúde

80% dos 
problemas

Atenção Secundária

Média densidade tecnológica 

15% dos 
problemas

5% dos 
problemas

Atenção terciária

Alta densidade tecnológica

Modelo da rede de atenção à saúde – modelo 
piramidal & fragmentado



Mendes (2010)

ATENÇÃO 

BÁSICA/PRIMÁRIA/ Baixa 

Densidade Tecnológica

ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA/ Média 

Densidade Tecnológica

ATENÇÃO 

TERCIÁRIA/ 

Alta Densidade 

Tecnológica

APS

POLIÁRQUICO

MODELO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE – MODELO POLIÁRQUICO & 
INTEGRADO





ATENÇÃO

1.Insuficiente sem mudança no modelo de atenção;

2. Insuficiente sem mudança na formação;

3. Insuficiente sem mudança no processo de trabalho;

4. Insuficiente sem mudança na vida das pessoas



▪ NRS (Dires) – Mudança admimistrativa

▪ ausência de definições da nova modelagem institucional nas regiões e do papel a ser desempenhado
pelos servidores das Dires gerou angústia e revolta com o gestor estadual;

▪ a mudança administrativa não trouxe vantagem para o processo de regionalização;

▪ destaca-se a perda do protagonismo de referência institucional das diretorias regionais aos municípios,
sobretudo àqueles de menor porte populacional e com dificuldades em ter um corpo técnico suficiente;

▪ a mudança das Dires em NRS e BRS manteve as antigas estruturas com outros nomes, conservou certos
modos de trabalho e gerou o esvaziamento do apoio institucional nas regionais

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL

Defesa das instâncias regionais, mas com práticas de gestão redefinidas e ampliadas



CIR – institucionalidade, representatividade e dinâmica dos sujeitos

▪ Presença do gestor condicionada à existência de pauta de interesse do seu município;

▪ Incompatibilidade técnica no exercício da função de gestor;

▪ Pautas induzidas por demandas ministeriais e burocráticas;

▪ Debate focado nas questões imediatas – sem espaço para discussão do modelo de

atenção da região;

▪ Paradoxo entre colegiado regional e interesses locais;

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL

Defesa das CIR e exigência de debates estratégicos (planejamento) e menos ritualísticos



CIR – relação público-privado nas regiões de saúde

▪ Subordinação dos territórios à lógica de interesses privados;

▪ Majoração na tabela SUS e submissão dos SMS;

▪ Gestores refratários à regionalização – “cada um olha para o próprio umbigo”;

▪ Cobrança ilícita de procedimentos SUS – gestores reféns ou cúmplices?;

▪ Assimetria informacional entre médico-paciente e entre pretador-gestor;

▪ Obstrução intencional de leitos privados;

▪ Apagamento da participação social nas CIR
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Defesa da provisão e financiamento públicos –
ampliação do papel do estado na provisão

Maior apoio técnico aos pequenos municípios 

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL



Fluxos assistenciais e dispositivos de integração

▪ Subfinanciamento público e centralidade no procedimento médico;

▪ Municípios não assumem o Comando Único;

▪ Longos períodos de espera (AE e Hosp.) comprometendo o cuidado;

▪ Centros de especialidades inadequados à prestação de cuidados;

▪ Poder discricionário do marcador de consultas na CMC, mesmo sem formação técnica;

▪ Clientelismo nas CMC;

▪ Priorização da escassez

26

Defesa da ampliação da oferta de especialidades e contratação 
de médicos especialistas como servidores;

Aumentar a formação das especialidades estratégicas

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL



Comunicação e informação assistencial

▪ Comunicação assistencial incipiente entre níveis;

▪ Subutilização de protocolos clínicos;

▪ Sistema de informação precário;

▪ “Paciente não sabe por que veio, para que veio e o que está fazendo aqui”;

▪ Proposta tradicional de referência e contrarreferência é insuficiente;

▪ Profissionais buscam no usuário a rememorização de sua história clínica a cada novo evento ou
consulta
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Defesa da informatização dos estabelecimentos
Defesa de processo matricial entre especialistas

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL



Serviço público regular de transporte sanitário

▪ Garantia de transporte diário para cuidados eletivos;

▪ Garantia de transporte para usuários sob tratamento prolongado;

▪ Desarticulação entre sistema de transporte e rede assistencial;

▪ Mesmo transporte para diferentes necessidades assistenciais;
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Defesa da ampliação e oferta REGULAR de transporte sanitário;
Ajuda de custo para os usuários que se deslocam para outros municípios

DESAFIOS À INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL



▪ USF: desafios à prestação de serviço de primeiro contato e limites ao acesso regular dos usuários;

▪ processo de trabalho nas EqSF: modelo médico-centrado e serviços “sem médico”;

▪ o desafio de coordenar o cuidado em territórios com múltiplas portas de entrada, integração
comunicacional incipiente entre os níveis assistenciais e insuficiência na oferta de serviços
especializados;

▪ indisponibilidade de médicos para as ações e serviços na ESF, notadamente, nos menores municípios
das regiões e unidades localizadas na zona rural;

▪ a organização da ESF apresenta questões problemáticas relacionadas à insuficiência de
cobertura real e elevado número de pessoas cadastradas por equipe.
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DESAFIOS À COORDENAÇÃO DO CUIDADO

Revisar para menos a relação EqSF/população adscrita – aproximar de padrões internacionais 
“europeus”



▪ Dificuldade de atração e fixação de médicos, atrelada à ausência de uma política consistente de
gestão do trabalho abre espaço para inúmeros acordos informais;

▪ USF sem atendimento regular;

▪ Populações rarefeitas e dispersas;

▪ USF como espaço precário para o cuidado – escopo;

▪ Ações centradas em procedimentos ou APS seletiva
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Ampliar o escopo das unidades de APS;
Melhorar salário de outros profissionais, p.ex.: enfermeiros e ACS;
Aumentar número de ACS , enfermeiros e CD nas USF;
Ampliar escopo de ações de enfermeiros – qualificação clínica

DESAFIOS À COORDENAÇÃO DO CUIDADO



Valorização de tecnologias leves (acolhimento, vínculo, autonomia) – Humanização da atenção

Coordenação do cuidado pela EqSF (longitudinalidade e continuidade)

Aumento do escopo na ESF (Nasf, outros profissionais, equipes matriciais)

Absorção de práticas (tecnologias) comunitárias

Práticas integrativas e complementares

Tecnologia clínica (anamnese, exame clínico, diálogo)

Reestruturação produtiva x transição tecnológica

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Protocolos clínicos para a rede

Regulação assistencial (complexo regulador): CMC, CRL

Prontuários eletrônicos (únicos para a rede) (prontuários da família). Uso de TIC

Telessaúde. Educação Permanente em Saúde. 

Equipamentos adquiridos conforme planejamento da necessidade da população (território, região de saúde). Sistema 
de governança.

Contratualização dos serviços. 

Compromisso político, técnico e ético com a qualidade, com a resolubilidade nos processos de trabalho em saúde

Participação e controle social nas decisões de novos serviços e novos equipamentos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Construímos o mundo a partir de laços afetivos. Esses laços tornam as pessoas e as 
situações preciosas, portadoras de valor. Preocupamo-nos com elas. Tomamos tempo 

para dedicar-nos a elas. Sentimos responsabilidade pelo laço que cresceu entre nós e os 
outros. A categoria cuidado recolhe todo esse modo de ser. Mostra como funcionamos 

enquanto seres humanos.

Leonardo Boff (2001)
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OBRIGADO!

maiaufba@ufba.br
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