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RESUMO 

 

 

GALVÃO, Endi Lanza. Acidente Vascular Cerebral na Rede de Atenção à Saúde e 

Processo de Regionalização no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, MG, Brasil, 2014, 76 

p. (Dissertação - Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente) - Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2014. 

 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o tema regionalização da saúde tem 

sido discutido no intuito de implementá-la como estratégia de gestão. Com o objetivo de 

ampliar a cobertura das ações e melhorar a qualidade da oferta de serviços de saúde, os 

territórios têm sido organizados regionalmente através de pactuações ocorridas nas 

Comissões Intergestores Regional e Comissões Intergestores Regional Ampliada. No 

entanto, contribuições científicas acerca do planejamento da saúde no Vale do 

Jequitinhonha/MG ainda são muito escassas na literatura. O presente estudo analisou o 

processo de planejamento regional desenvolvido por meio dessas comissões, durante os 

anos de 2010 a 2013, no território da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina/MG. Foi realizado um estudo exploratório - descritivo através de análise 

documental além de um estudo epidemiológico das internações hospitalares por Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), ocorridas em um hospital de referência da região. Os elementos 

recolhidos neste estudo mostram que a regionalização do SUS na Região Ampliada de 

Saúde Jequitinhonha é conduzida pelas normatizações da Secretaria Estadual de Saúde e 

Ministério da Saúde e as Comissões Intergestores Regionais parecem configurar uma 

importante instância de articulação entre estado e municípios. A rede urbana da região é 

formada principalmente por pequenos municípios, com destaque para os quatro centros 

emergentes, Diamantina, Capelinha, Itamarandiba e Araçuaí, sendo que Diamantina 

representa o principal eixo articulador de fluxos no setor saúde. Porém, os resultados 

indicam inexistência da pactuação com a instância estadual, do fluxo para encaminhamento 

dos pacientes com AVC. Porém, verifica-se que a referência para a cidade de Diamantina já 

ocorre sistematicamente, ressaltando a necessidade de concretização desta rede de 

assistência. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Regionalização; Assistência Integral à Saúde; Política de Saúde; 

Acidente Vascular Cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

GALVÃO, Endi Lanza. Stroke on Network of Health Care and Regionalisation Process in 

the Valley of Jequitinhonha, Minas Gerais, Brazil, 2014, 76 p. (Dissertation – Masters in 

Health, Society and Environment) - Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri 

Valley, Diamantina, 2014. 

 

Since the creation of the Unique Health System (SUS), the regionalization of health has 

been discussed with a view to its implementation as a management strategy. In order to 

extend the coverage of actions and improve the quality of health services on offer, 

territories have been organized regionally through pacts reached in the Regional 

Intermanagement Commission and the Extended Regional Intermanagement Commission. 

However, scientific contributions regarding the planning of health in Jequitinhonha 

Valley/MG are still very scarce in the literature. The present study analyzed the regional 

planning process developed by these commissions between 2010 and 2013 in the territory 

of the Regional Superintendence of Health in Diamantina/MG. A descriptive exploratory 

study was carried out using documental analysis and an epidemiological study of 

hospitalizations for stroke in a hospital of reference in the region. The data collected in the 

present study show that the regionalization of the SUS in the Extended Health Region of 

Jequitinhonha is coordinated by standardizations of the State Secretary of Health and the 

Ministry of Health. The Regional Intermanagement Commissions seem to set a significant 

articulation request between state and city, particularly for smaller cities such as the four 

emerging centers of Diamantina, Capelinha, Itamarandiba and Araçuaí. Diamantina 

represents the main axis of flux in the health sector. However, the results of the present 

study indicate that there are no pacts with state requests, from the flux to transferring stoke 

patients. However, it was confirmed that the reference for the city of Diamantina already 

occurs systematically, emphasizing the need to substantiate this service network.   

 

 

KEY WORDS: Regional Health Planning; Comprehensive Health Care; Health Policy, 

Stroke. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Passados 25 anos do processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Brasil encontra-se em construção do funcionamento e da organização do sistema de saúde. 

Apesar dos avanços apresentados nos indicadores de saúde nos últimos anos, existem 

grandes desigualdades de acesso e iniquidades em relação às necessidades de saúde, 

decorrentes de determinantes sociais, políticos e econômicos (VIACAVA et al., 2012).   

A Constituição Federal de 1988 definiu competências partilhadas pelas esferas 

Federal, Estadual e Municipal para as políticas públicas, caracterizada por um sistema 

complexo de relações intergovernamentais. Diante desse processo, as Leis 8.080/1990 e 

8.142/1990 e as Normas Operacionais Básicas (NOB 01/93 e 01/96), definiram aspectos 

práticos sobre a operacionalidade do sistema de saúde. Estas foram substituídas pela 

Norma de Assistência à Saúde (NOAS), em 2001, que instituiu a regionalização como 

macroestratégia de gestão (VIEIRA, 2009). Em sequência, o Pacto pela Saúde reformulou 

a pactuação entre as três esferas de governo (VIANA et al., 2008). Assim, a gestão do SUS 

foi construída de forma solidária e cooperada, com apoio mútuo através de compromissos 

assumidos nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) (BRASIL, 

2006b). 

Em dezembro de 2010, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 4.279 com as 

diretrizes da organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia 

fundamental para a consolidação do SUS. Nesse sentido, a integração da diversidade de 

ações e serviços, exigida para atender as necessidades de saúde da população, implica um 

arranjo organizacional sob forma de rede, com a continuidade da atenção à saúde de forma 

articulada por meio da atenção primária, secundária e terciária, a partir de fluxos 

estabelecidos (MENDES, 2011). 

Ainda na tentativa de promover avanços na formação de redes de saúde no Brasil, o 

Ministério da Saúde (MS) lançou o Decreto 7508/11 (BRASIL, 2011a) que inaugurou um 

novo marco na relação interfederativa, por meio do Contrato Organizativo da Ação Pública 

(COAP). A integralidade da assistência à saúde é garantida na RAS, conforme pactuado 

nas Comissões Intergestores, conhecidas como foros de negociações entre gestores. 

Com base na necessidade da integração da diversidade de ações e serviços, em 

julho de 2011, o MS publicou a Portaria nº 1.600, reformulando a Política Nacional de 

Atenção às Urgências, de 2003, e instituiu a Rede de Atenção às Urgências e Emergências 
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(RUE) no SUS, consolidando as estratégias para assegurar ao usuário as ações e serviços 

de saúde com resolutividade e em tempo oportuno. 

Para organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos usuários 

na área de urgência e emergência de forma resolutiva, é necessário considerar o perfil 

epidemiológico, demográfico e a taxa de morbimortalidade relacionada às doenças do 

aparelho circulatório, como o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular 

cerebral (AVC) (BRASIL, 2013b). 

Neste pressuposto, o AVC representa um dos maiores problemas de saúde pública 

mundial. É uma das maiores causas de morte e sequela neurológica e os custos para o 

tratamento destes pacientes são muito elevados (PEREIRA; COELHO; BARROS, 2004). 

Sendo assim, as taxas de internação hospitalar por AVC é um importante indicador de 

monitoramento e avaliação do Pacto, sendo uma ferramenta capaz de direcionar estratégias 

de controle, tratamento e prevenção da doença (BRASIL, 2011c). 

Diante do exposto, o presente estudo propõe compreender e caracterizar a 

construção da rede regionalizada de saúde no interior do Estado de Minas Gerais, 

focalizando a assistência ao paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral e 

identificando dificuldades e avanços no processo de implementação da Rede de Atenção à 

Saúde na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha de Minas Gerais. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 

 conhecer o planejamento da gestão e condução da regionalização do SUS na Região 

Ampliada de Saúde Jequitinhonha e sua prestação de serviço. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 discutir sobre como o planejamento da regionalização na saúde está ocorrendo no 

Estado de Minas Gerais; 

 analisar a distribuição espacial dos estabelecimentos de saúde sob domínio 

administrativo da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina; 

 fazer um levantamento das portarias e normatizações que regulamentam a 

regionalização da saúde no Vale do Jequitinhonha e conhecer as pactuações vigentes da 

CIRA Jequitinhonha, CIR Diamantina, CIR Minas Novas/Turmalina/Capelinha e CIR 

Araçuaí; 

 descrever as internações por AVC em Diamantina e verificar os fatores operacionais 

para a implementação da Rede de Atenção à Saúde na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha de Minas Gerais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Descentralização e a regionalização das ações e serviços de saúde no Brasil 

 

 

A descentralização e a regionalização das ações e serviços de saúde são diretrizes 

estruturantes na conformação do SUS. As competências executivas foram transferidas da 

esfera federal à estadual e destas, aos gestores municipais, porém desacompanhadas de 

autonomia financeira, melhorias na capacidade de gestão e integração das distintas 

dimensões da atenção à saúde (SOUZA, 2001). 

As estratégias descentralizadoras do SUS, na perspectiva territorial, iniciaram-se no 

movimento sanitário e foram acolhidas pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) 

e regulamentadas pelas Leis Orgânicas de Saúde (nº 8.080/90 e nº 8.142/90) (BRASIL, 

1990a, 1990b). Nesta perspectiva, a partir das Normas Operacionais Básicas (NOB 01/93 e 

01/96) os municípios ganharam maior autonomia, contribuindo para a organização dos 

sistemas locais de saúde (VIANA et al., 2008). 

Contudo, este processo não tratou de forma adequada o papel das esferas estaduais 

no fortalecimento da cooperação intermunicipal e evidenciou a fragilidade dos municípios 

na implementação da integração e organização dos serviços em uma articulação 

interfederativa (VIANA et al., 2008). 

Após ter realizado importantes avanços na descentralização dos serviços de saúde 

rumo à municipalização das ações, outro desafio imposto aos gestores do SUS foi o de 

efetivar o princípio organizacional da integralidade, através da adoção de mecanismos 

eficazes de regionalização e de hierarquização da atenção à saúde. As Normas 

Operacionais de Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002 - definiram claramente o 

desafio que se colocava à frente: avançar no processo de descentralização com equidade no 

acesso (BRASIL, 2002). 

Para tanto, apontaram que a macroestratégia da regionalização deveria contemplar 

uma lógica de planejamento integrado de maneira a conformar sistemas funcionais de 

saúde, ou seja, redes articuladas e cooperativas de atenção, referidas a territórios 

delimitados e a populações definidas, dotadas de mecanismos de comunicação e fluxos de 

inter-relacionamento que garantissem o acesso dos usuários às ações e serviços de níveis 

de complexidade necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os 
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recursos disponíveis. Sua implantação deveria vir ancorada em três eixos: a regionalização, 

como estratégia de hierarquização de serviços e busca de maior equidade; estratégias de 

fortalecimento da gestão (Plano Diretor de Regionalização –PDR; e Programação Pactuada 

Integrada-PPI, entre outros), e novas formas e critérios de habilitação. A NOAS ressalta 

ainda a importância da articulação permanente entre os diversos gestores como um dos 

principais elementos do sistema (BRASIL, 2002). Neste cenário, o MS formulou o Pacto 

pela Saúde, de caráter interfederativo, em três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e 

de Gestão para Consolidação do SUS. A criação do bloco de Gestão do SUS concretizou o 

financiamento destinado ao custeio de ações relacionadas à organização do sistema de 

saúde e reafirmou a regionalização como o eixo estruturante da gestão do SUS, com foco 

na redução das desigualdades sociais e territoriais (BRASIL, 2006b). 

Diante do processo de gestão descentralizada, o Decreto n° 7.508/2011, ao 

regulamentar aspectos da Lei n° 8.080/90, no tocante ao planejamento da saúde, à 

assistência à saúde, à articulação interfederativa e à regionalização, entre outros, aprimora 

a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde. Além disso, adota o 

COAP, como instrumento jurídico para garantir a integralidade da assistência à saúde com 

foco no cidadão (BRASIL, 2011a). 

O processo de institucionalização da gestão do SUS tem sido pontuado pela 

elaboração e implementação de políticas e estratégias que incidem sobre a missão das 

instituições gestoras em cada esfera de governo, estabelecendo a configuração das relações 

intergovernamentais (PAIM; TEIXEIRA, 2007). Atualmente, um dos maiores desafios para 

o desenvolvimento e fortalecimento do SUS é promover a regionalização sob a ótica da 

realidade do Brasil, considerando novos critérios e conteúdos a partir de particularidades 

regionais e não através de políticas engessadas (VIANA et al., 2008). 

A coordenação do processo de regionalização e da construção das RAS é uma 

tarefa inerente às Secretarias Estaduais de Saúde e deve ser feita de forma articulada e 

pactuada com os municípios (BRASIL, 2006a). No entanto, o Brasil apresenta um sistema 

político federativo constituído por 26 estados, o Distrito Federal e 5.564 municípios com 

grande diversidade de características sociais, econômicas e populacionais (IBGE, 2010). 

Esta grande dimensão territorial implica a definição de diferentes territórios sanitários nas 

RAS (MENDES, 2010). Sendo assim, o processo de construção de redes no SUS tem que 

estar totalmente coerente com o contexto institucional do federalismo brasileiro. 
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3.2 Gestão da saúde no Estado de Minas Gerais 

 

 

Os primeiros passos para o estabelecimento de um sistema público de saúde em 

Minas Gerais (MG) ocorreram em 1891, a partir da Lei nº 6 de 16 de outubro de 1981, com 

a instituição da Secretaria do Interior do Estado de Minas Gerais, responsável por questões 

relativas à higiene e à saúde pública. A partir da Lei nº 1147 de 1930 foi criada a Secretaria 

de Educação e Saúde Pública, sendo a educação desvinculada da saúde apenas em 1948, 

com a criação da Secretaria de Saúde e Assistência (SES/MG, 2010). A Secretaria Estadual 

de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) teve sua organização legalmente definida mais 

recentemente, em 2003, pela Lei Delegada nº 64 (PEREIRA, 2009), sendo o Decreto nº 

45.812/2011, a última publicação sobre as competências desta instituição. 

Nos últimos anos, Minas Gerais passou por muitas modificações na área da saúde 

com o intuito de melhorar a qualidade de vida da sua população (MINAS GERAIS, 2008). 

Em 2003, o governo do estado criou o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI), consolidando um conjunto de elementos para revisão e atualização das políticas 

públicas, com definição de objetivos estratégicos para os anos subseqüentes (MINAS 

GERAIS, 2007; PEREIRA, 2009). Pereira (2009) sugere que a proposta da regionalização 

da saúde está ancorada no PMDI. 

Ao compreender seus objetivos organizacionais de regular e fomentar as políticas 

públicas de saúde e em harmonia com o planejamento realizado pelo Governo Estadual, a 

SES/MG elaborou em 1999, um plano de regionalização da saúde, marcado por um 

modelo de organização dos serviços assistenciais conforme níveis crescentes de 

complexidade tecnológica e com estruturação em redes de atendimento (SILVA, 2010). O 

Plano Diretor de Regionalização foi alterado em sua estrutura em 2003, quando conquistou 

sua efetividade e legitimidade. Assim, iniciou-se a remodelagem da gestão do sistema 

estadual de saúde de Minas Gerais, com vistas à regionalização da saúde, cujas bases 

organizacionais do sistema passaram a corresponder aos níveis municipais, microrregionais 

e macrorregionais (MALACHIAS; LELES; PINTO, 2010). 

A Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.219, de 21 de agosto 2012, instituiu as Regiões 

de Saúde no âmbito do SUS e dividiu o estado de Minas Gerais em setenta e sete (77) 

Regiões de Saúde alocadas em treze (13) Regiões Ampliadas de Saúde, sendo estas: 

Triângulo Mineiro, Triângulo do Sul, Noroeste, Norte, Nordeste, Jequitinhonha, Centro, 

Leste, Leste do Sul, Oeste, Sul, Centro Sul e Sudeste, ilustradas na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa das Regiões Ampliadas de saúde definidas pelo Plano Diretor de Regionalização, MG -2011. 

Fonte: SES/MG 
 

 

A regionalização prevê a organização dos serviços de saúde, à medida que promove 

e reforça a integração entre os sistemas municipais (VIEIRA, 2009). Em Minas Gerais, o 

PDR do estado definiu os espaços regionais dentro de limites territoriais, com vistas a 

facilitar o fluxo de pacientes e garantir o acesso aos usuários do SUS. A organização dos 

serviços ofertados em níveis crescentes de densidade tecnológica associada aos níveis de 

atenção à saúde define este modelo de atenção (MALACHIAS; LELES; PINTO, 2010). 

Assim, o PDR/MG vem sendo ajustado para melhor definir as responsabilidades e funções 

em cada nível de atenção (SILVA, 2010). 

A principal estratégia para o SUS, proposta pelo governo de Minas Gerais, consiste 

na implantação de sistemas integrados com a formação de Redes de Atenção à Saúde, 

capazes de abranger os agravos agudos e crônicos emergentes (MARQUES et al., 2009). 

Esses sistemas integrados vão constituir a rede horizontal de serviços de saúde com a 

centralidade na atenção primária, permitindo a garantia de uma assistência contínua, com 

responsabilidade sobre os resultados sanitários e econômicos (MENDES, 2010). 
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3.3 Os espaços de gestão da saúde em Minas Gerais 

 

 

Avanços na capacidade de gestão microrregional estão diretamente relacionados ao 

fortalecimento das instâncias de mediação e negociação intergestores (PEREIRA, 2009). 

Os Colegiados de Gestão Regional, elementos criados pelo Pacto pela Saúde, como 

instância de co-gestão dos espaços regionais definidos pelo PDR (VIANA; LIMA; 

FERREIRA, 2010), teve sua nomenclatura alterada para Comissões Intergestores 

Regionais, em todo o território nacional, a partir da publicação do Decreto 7508/2011 

(BRASIL, 2011a).  

Em Minas Gerais, a história da descentralização das Instâncias Colegiadas iniciou 

na criação das primeiras Comissões Intergestores Bipartite Regionais (CIB-R), em 1993, 

baseadas na antiga divisão administrativa da SES/MG, denominadas Diretorias Regionais 

de Saúde (DRS) (CRUZ, 2011). Mais recentemente, em conformidade com o desenho 

assistencial do PDR/MG e com o objetivo de garantir o alcance da resolubilidade à 

população em nível regional e minimizar problemas relacionados à fragmentação do 

sistema, foram criadas as Comissões Intergestores Bipartite microrregionais e 

macrorregionais, atualmente denominadas Comissões Intergestores Regional (CIR) e 

Comissões Intergestores Regional Ampliada (CIRA) (MINAS GERAIS, 2012a; JÚNIOR, 

2013). Constituem instâncias regionais de negociação e de pactuação de assuntos 

relacionados à organização e ao funcionamento das ações e serviços de saúde, em uma 

gestão compartilhada descentralizada, importante no processo de organização das redes 

(CRUZ, 2011). 

Minas Gerais foi um dos estados pioneiros na implantação das Comissões 

Intergestores como espaços de decisões regionalizadas (CRUZ, 2011). Contudo, não tem 

sido fácil estabelecer consensos nessas comissões (MARQUES et al., 2009). 

Considerando que nem todos os municípios têm capacidade técnica, administrativa 

e de arrecadação fiscal para gerir o seu sistema de saúde, a SES/MG instituiu as Gerências 

Regionais de Saúde (GRS), para maior representação em nível regional. São ao todo 28 

GRS que ajudam na monitorização dos municípios de sua jurisdição e auxiliam na 

efetivação das políticas públicas de saúde dentro do estado (MINAS GERAIS, 2008). 

Desta forma, apesar de possuir uma distribuição territorial diferente da apresentada no 

PDR, as GRS assessoram e vinculam administrativamente os municípios presentes nas 

macro e microrregiões assistenciais (CRUZ, 2011). Em 2012, as GRS de Diamantina, Belo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
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Horizonte, Sete Lagoas, Barbacena, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ponte 

Nova, Teófilo Otoni, Patos de Minas, Montes Claros, Divinópolis, Juiz de fora, Alfenas, 

Passos, Pouso Alegre, Varginha, Uberlândia e Uberaba passaram a ser denominadas de 

Superintendência Regional de Saúde (SRS), a partir da Resolução SES n.º 3183, com 

preservação das suas áreas de abrangência (MINAS GERAIS, 2012b). 

O Conselho Estadual de Saúde também representa um importante órgão de gestão 

do SUS, composto por representantes do governo, prestadores de serviços de saúde, 

trabalhadores em saúde e usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle 

da execução da política pública de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

Assim, tem como função deliberar sobre a Política Estadual de Saúde, sobre diretrizes a 

serem observadas para elaboração de importantes instrumentos de gestão como o Plano 

Estadual de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, além de 

acompanhar os aspectos financeiros e econômicos do SUS (MINAS GERAIS, 2008). 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) do estado de Minas 

Gerais, criado para fortalecer a co-gestao regional do sistema de saúde, à medida que visa 

romper o caráter excessivamente normativo do planejamento, pactuou na CIB, sua co-

responsabilidade na condução do processo de desenvolvimento do planejamento regional, 

com foco nas macrorregiões de saúde do estado e na configuração dos COSEMS regionais. 

Assim, possui representatividade nas CIR possibilitando efetividade ao planejamento 

ascendente e investindo na autonomia e capacidade de decisão das CIR (JÚNIOR, 2013). 

Por fim, os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) também representam 

importante instrumento de organização e gestão do SUS, conformando diversos modos de 

atuação, a partir de agrupamento de municípios que se unem para prover ou melhorar 

condições de estradas, saneamento, instalações elétricas, viabilização de hospitais e 

implementação da assistência na região de sua abrangência (LIMA, 2000). Em Minas 

Gerais, a prática de implantação desses consórcios iniciou na década de 90, com grande 

aumento entre os anos de 1995 e 1997, época em que os CIS se tornaram os pilares da 

política do governo para o setor saúde. A atenção secundária representada pela média 

complexidade, desde então grande gargalo do sistema, ficou sob atuação direta desses 

consórcios (COCECS/MG, 2006). 
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3.4 As redes de atenção à saúde e o sistema de saúde 

 

 

Os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades 

das populações que se expressam nas suas situações de saúde. Os sistemas de saúde se 

articulam entre fatores contextuais como envelhecimento da população, transição 

epidemiológica, avanços científicos, incorporação tecnológica e os fatores internos (como 

cultura organizacional, recursos, sistemas de incentivos, estrutura organizacional, sistemas 

de financiamento e estilo de liderança e de gestão) (MENDES, 2011). 

Sendo assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) alerta para o desafio 

de uma situação de saúde de transição demográfica acelerada e de uma situação 

epidemiológica que acumula as doenças infecciosas e parasitárias, os problemas de saúde 

materno-infantis, as causas externas e as condições crônicas, com a predominância relativa 

dessas últimas. E o faz de forma enfática ao afirmar:  

“os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando, pois não 

estão conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e 

de ascensão das condições crônicas. Quando os problemas de saúde são crônicos, 

o modelo de tratamento agudo não funciona... O paradigma do tratamento agudo 

é dominante e, no momento, prepondera em meio aos tomadores de decisão, 

trabalhadores da saúde, administradores e pacientes. Para lidar com ascensão das 

condições crônicas, é imprescindível que os sistemas de saúde transponham esse 

modelo dominante (OMS, 2003)”. 
 

Os sistemas de atenção à saúde, numa perspectiva internacional, revelam modelos 

fragmentados, cuja assistência se organiza de forma isolada, sendo incapazes de prestar 

uma atenção contínua à população (MENDES, 2010). 

A primeira abordagem da rede regionalizada de saúde foi proposta em 1920 pelo 

relatório Dawson, publicado na Inglaterra, cujo maior objetivo era gerar uma provisão 

sistemática dos serviços de saúde a partir das necessidades da população em uma dada área 

de abrangência, com uma estreita coordenação entre a medicina preventiva e a curativa 

(SILVA, 2011; KUSCHNIR; CHORNY, 2010). Ao apresentar conceitos de organização do 

território em redes, este relatório enfatiza que as condições locais e a distribuição 

populacional no território devem ser consideradas (SILVA, 2011). Assim, as ideias de 

Dawson passaram a ser referência conceitual para diversos países. 

Muitos países da Europa intensificaram o uso de estratégias descentralizadoras no 

setor saúde após a segunda guerra mundial (SALTMAN; BANKAUSKAITE; 

VRANGBAEK, 2007). Os processos de descentralização e regionalização foram 
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implementados na América Latina com variados graus de articulação, enfatizando-se a 

descentralização (VIANA; LIMA; FERREIRA, 2010). 

A implantação de redes enfrenta vários desafios para garantir acesso e cuidado 

integral de forma equânime sendo que muitas características inerentes à realidade brasileira 

trazem problemas adicionais à construção das redes regionalizadas e hierarquizadas no 

SUS (KUSCHNIR et al., 2011). Desta forma, a diversidade e heterogeneidade de 

realidades regionais no Brasil necessitam referenciais factíveis que ajudem os entes 

federados a darem respostas efetivas a demandas cada vez mais complexas (JÚNIOR, 

2013). 

Na busca pela efetivação das políticas públicas, existe a tentativa de se estruturar o 

sistema de saúde em redes, articulando todos os níveis de atenção. No entanto, isso requer 

a definição explícita de regras e a realização de pactuações ou acordos do tipo: quem são 

os participantes, quais são os recursos envolvidos, as responsabilidades de cada um e as da 

rede, os objetivos que se pretendem alcançar, um planejamento conjunto, a definição da 

coordenação compartilhada e demais elementos necessários à garantia de elos seguros 

(SANTOS; ANDRADE, 2011). 

Enfim, estabeleceu-se que a estruturação das RAS deverá se ajustar à 

territorialização sanitária de modo que cada município seja auto-suficiente na atenção 

primária à saúde; cada microrregião seja auto-suficiente na atenção secundária (média 

complexidade); e cada macrorregião seja auto-suficiente na atenção terciária (alta 

complexidade) (BRASIL, 2006a). 

 

 

3.5 Assistência ao Acidente Vascular Cerebral na rede regionalizada de atenção à 

saúde 

 

 

Atualmente, as condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no mundo (OMS, 2003), com destaque para as doenças 

cardiovasculares (DCV), que se tornaram a principal causa de óbitos em ambos os sexos 

no Brasil (BARRETO; CARMO, 2007; de SOUZA et al., 2006). Dentro do grupo das 

DCV, o AVC tornou-se uma das principais causas de morte e incapacidade, já sendo 

considerado a segunda maior causa de óbitos no mundo (CABRAL, 2008). Entre todos os 

países da América Latina, o Brasil é o que apresenta as maiores taxas de mortalidade por 
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AVC, sendo entre as mulheres a principal causa de óbitos (LOTUFO, 2005). 

Por ser uma morbidade comum e passível de prevenção, as comparações 

geográficas da incidência de AVC contribuem na identificação das populações de risco, 

geram novas hipóteses para a tomada de decisão acerca de políticas públicas e auxiliam na 

definição de intervenções (BENNETT, 2012; ROTHWELL; ROTHWELL, 2004). As 

ações desenvolvidas para o combate à ocorrência de AVC, como programa de manejo da 

hipertensão arterial e redução de sua mortalidade por meio de suporte emergencial à vida, 

são as mesmas em todo o território brasileiro; todavia, o acesso dos pacientes a serviços de 

saúde, a qualificação profissional, o gerenciamento e os fatores culturais podem interferir 

na efetividade dessas ações (BRASIL, 2011c). 

Segundo os registros no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), o AVC é um dos 

principais motivos de internação no SUS. As políticas voltadas para o cuidado aos 

pacientes com AVC no SUS não contemplam mecanismos dirigidos ao monitoramento de 

indicadores de utilização dos serviços de saúde e da qualidade do cuidado hospitalar 

prestado. Esse monitoramento requer informações sistematizadas e de boa qualidade. No 

Brasil, os dados coletados e disponibilizados pelo SIH, cuja principal finalidade é o 

reembolso dos serviços prestados, é a única fonte de informação acessível sobre a 

produção hospitalar nacional financiada pelo governo (ROLIN; MARTINS, 2012). 

As ações dos serviços de saúde para o AVC vão desde a atenção básica, passando 

pela urgência, até os serviços de reabilitação, o que envolve um grande número de ações e 

diferentes abordagens. De acordo com diretrizes do MS, faz-se necessária a existência de 

uma rede de saúde organizada e hierarquizada, profissionais treinados no manejo da 

doença, acesso aos recursos diagnósticos e exames laboratoriais, além de ações educativas 

para a população (BRASIL, 2013b). 

Há evidências de que a organização dos centros de tratamento de AVC, em 

diferentes níveis, melhora a efetividade do sistema de saúde (GARRITANO et al.  2012). 

Nesse sentido, dentre as prioridades do Pacto pela Saúde encontra-se o objetivo de reduzir 

a internação hospitalar por AVC, através do indicador a ser monitorado “Taxa de 

Internações por AVC” (BRASIL, 2011b). O AVC, além de representar um problema de 

saúde pública mundial, percorre todos os níveis de assistência à saúde e possui protocolo 

de atenção ao usuário estabelecido pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011c). 

Ainda na mesma vertente, a pactuação de prioridades, objetivos, metas e 

indicadores representam o compromisso entre os gestores do SUS, em torno das 
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prioridades de saúde da população (BRASIL, 2011b). Sendo assim, o MS disponibilizou o 

documento “Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2013 – 2015”, 

contendo um rol único de indicadores a ser utilizado no planejamento do SUS (BRASIL, 

2013a). 

Os indicadores, essenciais nos processos de monitoramento e avaliação das 

políticas de saúde, permitem acompanhar o alcance das metas e servem para embasar a 

análise crítica dos resultados obtidos e auxiliar nas tomadas de decisões, além de contribuir 

para a melhoria dos processos organizacionais e análises de desempenho. Ao dividir em 

indicadores universais e específicos, o MS provê a oportunidade de que sejam analisadas 

as características epidemiológicas locais para posterior pactuação dos indicadores por parte 

dos gestores (BRASIL, 2013a). 

A Linha de Cuidados em AVC preconiza que o atendimento aos usuários com 

quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do 

SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsavelmente, 

para um serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado. 

Os serviços que contemplam o protocolo dessa Linha de Cuidados encontram-se, de forma 

esquemática, na Figura 2. 

É essencial que os protocolos de atenção em AVC sejam definidos e pactuados 

pelos diferentes componentes da Linha de Cuidados, de forma a uniformizar o cuidado e 

permitir o acesso de todos os pacientes às terapias estabelecidas em diretrizes, respeitando 

diferenças regionais. As informações fornecidas na construção dos Mapas de Saúde podem 

auxiliar os gestores regionais e municipais na interpretação da realidade regional e no 

estabelecimento de prioridades e na avaliação das necessidades a serem atendidas pelos 

serviços de saúde sob sua gestão (BRASIL, 2011c). 
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Figura 2: Modelo esquemático dos serviços preconizados pela Linha de Cuidados do Acidente Vascular 

Cerebral. Fonte: Ministério da Saúde (Brasil, 2011c). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Natureza da Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo de caso sobre o processo de planejamento da saúde no 

território da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina/MG, realizado através de 

uma pesquisa documental de natureza exploratória, descritiva, com utilização de técnicas 

qualitativas de pesquisa tanto para a coleta, quanto para a análise dos dados. O estudo pode 

ser considerado quantiqualitativo uma vez que ocorreu a utilização de dados secundários 

para a complementação das informações (AGUIAR, 2011). 

De acordo com Neves (1996), na pesquisa qualitativa é frequente que o pesquisador 

procure entender os fenômenos estudados sem mensuração dos eventos, ou análise 

estatística dos dados. O foco da pesquisa é amplo e parte do contato direto do pesquisador 

com a situação objeto de estudo. Além disso, deve ser empregada em casos onde a riqueza 

de detalhes é mais importante do que as informações quantitativas. Nessa abordagem, as 

variáveis que influenciam no desempenho do objetivo de estudo não estão claramente 

definidas e, por isto, não há como mensurar. 

O Estudo de Caso, possibilidade oferecida pela abordagem qualitativa, proporciona 

a aproximação entre o pesquisador e o objeto de estudo, neste caso as Comissões 

Intergestores Regional e Regional Ampliada como centro de decisões políticas de saúde, 

visando aprofundar as reflexões sobre a interferência do Estado na implementação das 

políticas de saúde nos municípios. 

Além disso, este estudo baseia-se no conceito metodológico de análise diagnóstica. 

Trata-se de uma maneira de análise que propõe descrever a atual conjuntura no quesito 

êxitos e dificuldades do sistema de saúde (MINAYO, 2009) em atender de forma integral 

os pacientes acometidos por AVC. Configura uma análise situacional do planejamento da 

saúde. Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico das internações hospitalares 

ocorridas em um hospital referência da região. 

O Estado de Minas Gerais foi escolhido por configurar um dos melhores 

observatórios da condução da regionalização, em meio aos dilemas do federalismo 

brasileiro. A escolha da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha foi intencional, por 

apresentar comportamento desigual entre as demais regiões estipuladas pelo PDR/MG, 

devido ao ciclo de desigualdade de saúde e pobreza vigente nesta região, inserida no Vale 
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do Jequitinhonha. 

 

 

4.2 Cenário do Estudo 

 

 

O município de Diamantina-MG situa-se no alto Vale do Jequitinhonha, na Serra do 

Espinhaço, localizado a 292 km da capital estadual, com área correspondente a 3.993 km² e 

uma população total de 45.880 (IBGE, 2010). É uma cidade da região do alto 

Jequitinhonha, localizada em uma área geográfica privilegiada com diversas referências 

naturais. 

Os serviços de saúde do município são destaques tanto no nível secundário quanto 

no terciário de atenção à saúde. Diamantina está inserida no Plano Diretor de 

Regionalização de Minas Gerais como sede da Região de Saúde de Diamantina e da 

Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, prestando serviços a uma população de 

aproximadamente 374.199 pessoas (MINAS GERAIS, 2009). A Região Ampliada de 

Saúde Jequitinhonha é composta por 29 municípios divididos em três microrregiões 

(Figura 3): Diamantina (Figura 4), Minas Novas/ Turmalina/ Capelinha (Figura 5) e 

Araçuaí (Figura 6) (MALACHIAS; LELES; PINTO, 2010). Esta região concentra a 

parcela mais carente da população do estado, além de apresentar grandes deficiências em 

sua malha viária (BOTEGA, 2005). 

 

Figura 3: Mapa da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha definida pelo Plano Diretor de Regionalização, 

MG -2011. Fonte: SES-MG 
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Figura 4: Mapa da Região de Saúde Diamantina definida pelo Plano Diretor de Regionalização, MG -2011. 

Fonte: SES-MG 
 

 

 

 
 

Figura 5: Mapa da Região de Saúde Capelinha/Minas Novas/Turmalina, definida pelo Plano Diretor de 

Regionalização, MG -2011. Fonte: SES-MG 
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Figura 6: Mapa da Região de Saúde Araçuaí, definida pelo Plano Diretor de Regionalização, MG -2011. 

Fonte: SES-MG 
 

 

 

O sistema municipal de saúde de Diamantina encontra-se em Gestão Plena de 

Atenção Básica Ampliada. A atenção primária está constituída por 23 Unidades Básicas de 

Saúde, sendo 10 Estratégias de Saúde da Família (ESF), 09 postos de saúde, 02 Estratégias 

de Agentes Comunitários de Saúde e 01 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que 

devem funcionar como porta de entrada do sistema de saúde (CNES, 2013), com cobertura 

atual para 67,49% da população. A capacidade instalada em saúde tornou a cidade de 

Diamantina sede da Superintendência Regional de Saúde. Para atender às 

responsabilidades relativas a esse nível de gestão, a SES/MG vem incluindo serviços de 

média e alta complexidade e tem organizado os processos de controle, regulação, avaliação 

e auditoria de serviços públicos e contratados, no âmbito do SUS municipal 

(NEPOMUCENO, 2008). 

A Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, subordinada 

administrativamente à SES/MG, tem o objetivo de garantir a gestão descentralizada do 

sistema estadual de saúde com as competências de: implementar as políticas estaduais de 

saúde em âmbito regional; assessorar a organização dos serviços de saúde nas regiões; 

coordenar, monitorar e avaliar as atividades e ações de saúde em âmbito regional; 

promover articulações interinstitucionais; executar outras atividades e ações de 
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competência estadual no âmbito regional; implantar, monitorar e avaliar as ações de 

mobilização social na região, dentre outras. É importante situar que as SRS, implantadas 

anteriormente à concepção do PDR/MG constituem uma divisão política-administrativa e 

não coincidem com a divisão assistencial resultante da elaboração do PDR. Desta forma, é 

importante ressaltar que os municípios de Conceição do Mato Dentro, Materlândia, Rio 

Vermelho, Sabinópolis e Serra Azul de Minas estão sob jurisdição da SRS Diamantina, 

porém, não fazem parte da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, mas sim, da Região 

Ampliada de Saúde Centro. 

O município de Diamantina é sede de dois hospitais gerais filantrópicos de médio 

porte, referências para toda a região. Assim, foi estabelecida politicamente uma divisão 

entre as especialidades oferecidas por cada hospital, para que não gerasse sobreposição da 

oferta dos serviços de saúde. O Hospital Nossa Senhora da Saúde é referência no serviço 

de ortopedia, ginecologia epediatria, sede da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neo-natal 

e a Santa Casa de Caridade de Diamantina (SCCD) é referência em neurocirurgia, clínica 

médica, cirurgia geral, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e nefrologia, sendo sede 

da UTI adulto. Desta forma, a Santa Casa de Caridade foi escolhida para este estudo por 

abranger especialidades de interesse, importantes na avaliação das políticas locais de 

saúde. Trata-se de um hospital geral filantrópico de médio porte, com 83 leitos, sendo 76 

leitos SUS. Está classificado na tipologia hospitalar de rede de urgência-emergência da 

macrorregião Jequitinhonha como hospital geral de trauma nível II e hospital de referência 

para infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral nível I. Caracteriza-se por 

estar em fase de transição no que tange a sua estrutura física, recursos humanos, processos 

de gestão e qualidade. No atendimento ambulatorial, a Santa Casa realiza procedimentos 

pactuados de cirurgias ambulatoriais, cirurgias oftalmológicas e atendimentos de urgência 

e emergência. Os serviços assistenciais estão divididos em clínicas e departamentos, além 

de ser o único hospital da região que possui aparelho de tomografia e ressonância 

magnética, importantes na condução de muitos diagnósticos, incluindo do AVC (CNES, 

2013). 
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4.3 Coleta e Análise dos Dados 

 

 

1ª etapa 

 

A pesquisa exploratória se deu na primeira fase do estudo, cujo maior propósito foi 

aproximar o pesquisador do fenômeno a ser investigado. Para tanto, foi realizada uma 

revisão da literatura em relação ao panorama de regionalização do Estado de Minas Gerais. 

As bases de dados LILACS, SCIELO e MEDLINE foram consultadas através dos 

descritores em português: Sistemas Locais de Saúde, Integralidade, Gestão em Saúde, 

Política de Saúde, Regionalização na Saúde, Descentralização no SUS e Federalismo; e 

dos descritores em inglês: Local Health Systems, Integrality in Health, Health 

Management, Health Policy, Regional Health Planning, Descentralization e Federalism. 

Foram realizadas consultas a banco de dados secundários do IBGE, IPEA e PNUD. Essa 

análise geral permitiu que o pesquisador definisse melhor o seu foco de estudo assim como 

garantiu maior propriedade para a formulação das hipóteses do estudo sob uma perspectiva 

mais regional, neste caso, o Vale do Jequitinhonha. 

 

2ª Etapa 

 

Foi realizado um retrato geográfico da distribuição dos serviços de saúde, 

evidenciando a capacidade instalada no território de jurisdição da SRS de Diamantina. 

Desta forma, foram coletados dados secundários do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, competência do mês de outubro de 2013, referentes a 

todos os estabelecimentos de saúde cadastrados na região. Além disso, foram coletadas 

informações referentes ao tipo de unidade de saúde cadastrada, à esfera administrativa e ao 

número de leitos hospitalares disponibilizados para o SUS. Esses dados foram 

cartografados para privilegiar a análise da distribuição assistencial da saúde e suas 

implicações no quesito acessibilidade e configuração da RAS nesta região. 

Para isso, esses dados foram inicialmente organizados no software Microsoft Excel 

2007 (®Microsoft Corporation). Para confecção desses mapas, utilizou-se como base a 

malha municipal de Minas Gerais (2010), obtida do banco de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), disponível na web. Todos os mapas foram construídos 

através do software Quantum GIS (QGIS), versão 2.2.0 - Valmiera, em conjunto com o 

LibreOffice 3.5.7.2. Foram utilizadas variáveis contidas em outros trabalhos publicados e 
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de outras fontes, visando a complementação da análise. 

 

3ª Etapa 

 

Consistiu-se na análise documental propriamente dita, como fonte de informação 

sobre a construção do planejamento da saúde na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha. 

Como procedimento para a coleta de dados, foram realizadas visitas diárias à SRS de 

Diamantina, guardiã legal dos relatórios de pactuação regional. As visitas ocorreram no 

período da manhã e da tarde do dia 08 de outubro a 28 de novembro do ano de 2013. 

Assim, o trabalho foi desenvolvido a partir da leitura sistemática dos relatórios e das atas 

das reuniões da CIRA Jequitinhonha e das CIR Diamantina, CIR Minas 

Novas/Turmalina/Capelinha e CIR Araçuaí. Foi realizada leitura de todas as pactuações 

definidas em CIR e CIRA e enviadas à CIB/SUS-MG. Por fim, foi realizada leitura 

daquelas pactuações que foram homologadas por esta instância. 

Para produção de elementos suficientes para compreensão do planejamento da 

saúde, o período de janeiro de 2010 a agosto de 2013 foi escolhido por considerar uma 

margem de tempo razoável, recente, e pós-normatizações da organização do sistema de 

saúde, por meio das NOBs e NOAS e do Pacto pela Saúde de 2006. 

Todas as pactuações realizadas no período proposto pelo estudo foram transcritas 

no software Microsoft Excel 2007 (®Microsoft Corporation), organizadas em pastas por 

mês e ano de ocorrência. Novas pastas foram criadas contendo aquelas pactuações que 

foram enviadas para apreciação da CIB-SUS/MG e homologadas por essa instância ou 

devolvidas a serem desconsideradas. Além das pactuações, foram registradas todas as 

Portarias e Deliberações que regem e apoiam as mesmas. Todos os relatórios e atas de 

reuniões foram lidos de forma que as informações relevantes para análise do processo de 

regionalização também foram compiladas no programa Excel, para posterior análise 

descritiva. Esses dados foram adquiridos em sua forma bruta e preparados para serem 

utilizados na construção do saber. Para tanto foi realizada uma análise de conteúdo em que 

os elementos do conteúdo foram agrupados por parentesco de sentido e em seguida feito 

um cruzamento das frequências em que os fenômenos foram observados. 

Realizada essa análise, percebeu-se que políticas voltadas para a implementação de 

redes que contemplam o Acidente Vascular Cerebral se apresentaram de forma recorrente 

na agenda de gestão. Assim, este trabalho utilizou-se do AVC como a condição traçadora 

para análise do processo de implementação das redes de assistência na região estudada. 
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4ª Etapa 

 

Para analisar a construção do processo de implantação das políticas de saúde para o 

AVC na região, foram coletados dados referentes ao gênero, idade, tempo de internação 

hospitalar e município de residência dos pacientes que geraram AIH (Autorização de 

Internação Hospitalar) para Tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico, referenciados 

para o hospital descrito na seção Cenário do Estudo, entre janeiro de 2010 a agosto de 

2013. O trabalho utilizou-se das informações registradas no Sistema de Gestão Hospitalar 

SPData (Serviço de Processamento de Dados) da instituição Santa Casa de Caridade. 

A análise dos dados ocorreu a partir do confronto com as informações disponíveis 

na literatura, acerca do planejamento da saúde na região bem como acerca dos dados 

epidemiológicos relativos ao AVC. 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri recebendo parecer nº 377.768. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Visando maior clareza na análise dos dados obtidos, os resultados e discussão desta 

dissertação serão apresentados em três seções. 

 

 

5.1 Gestão regionalizada dos serviços de saúde no Estado de Minas Gerais 

 

 

Perante a complexidade operacional do progresso normativo da regionalização e da 

gestão da saúde, em uma rede interfederativa, é de grande relevância pontuar essa 

condução no âmbito estadual. Desta maneira, o objetivo dessa seção é discutir sobre como 

o processo de planejamento da regionalização na saúde está ocorrendo no Estado de Minas 

Gerais, a partir da revisão da literatura e dos dados obtidos na consulta a banco de dados 

secundários. 

 

 

Planejamento em Saúde na perspectiva da regionalização 

 

 

O planejamento da saúde pode ser entendido como a tarefa de traçar os métodos de 

operacionalizar as ações e serviços, a fim de atingir os objetivos organizacionais, para 

evitar uma improvisação na escolha de condutas a serem adotadas. Uma das premissas do 

planejamento é que seja feito a partir das necessidades reais da população, reconhecidas 

por meio de diagnósticos e indicadores de saúde. O uso de evidências científicas pode 

qualificar esse processo, na medida em que se busca construir ações ou respostas que 

realmente possam solucionar os problemas identificados. 

No entanto, a falta de planejamento regional revela a fragilidade do sistema de 

saúde advindo da descentralização e da municipalização. O pequeno porte da maioria dos 

municípios brasileiros, com baixa capacidade resolutiva dos problemas de saúde, evidencia 

as dificuldades inerentes ao sistema instalado (SOUZA, 2001). Atualmente, um dos 

maiores desafios para o desenvolvimento e fortalecimento do SUS é promover a 

regionalização sob a ótica da realidade do Brasil, considerando novos critérios e conteúdos 

a partir de particularidades regionais (VIANA et al., 2008). 

As metas de saúde Municipais, Estaduais e do Distrito Federal são definidas no 
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processo de elaboração do planejamento regional integrado, no âmbito da Comissão 

Intergestores Regionais, da Comissão Intergestores Bipartite e do Colegiado de Gestão da 

Saúde do Distrito Federal, respectivamente, considerando a análise da situação de saúde do 

território. O que se percebe, no entanto, é uma grande limitação dos municípios em 

conseguirem adotar as decisões da CIB, que por sua vez ainda enfrenta o desafio de romper 

com as características do modelo verticalizado. A Figura 7 apresenta um esquema do atual 

Modelo Federativo Tripartite Brasileiro, aderido pelo estado mineiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representação esquemática do Modelo Federativo Tripartite Brasileiro. Fonte: Elaboração Própria. 
 

 

O que chama atenção no processo de regionalização é que de fato os estados 

assumiram a responsabilidade sob a gestão, apontando os caminhos que direcionam os 

municípios a consolidarem as políticas e ações de saúde. O entrave existe uma vez que as 

diversidades regionais não são passíveis de serem consideradas em meio a tantas 

normatizações elencadas pelo Estado. 

 

 

Regionalização do SUS no Estado de Minas Gerais 

 

 

Uma breve análise situacional dos aspectos econômicos, demográficos e sociais no 
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Estado de Minas Gerais, bem como a organização do sistema público de saúde, oferece 

indícios para a compreensão da regionalização. O objetivo dessa seção é ressaltar a 

heterogeneidade de condições do Estado, as quais têm influência sobre a regionalização e o 

planejamento das ações e serviços de saúde.  

Minas Gerais é uma das unidades da federação de maior poder econômico, sendo a 

terceira economia nacional, em termos de rendimentos recebidos, com cerca de 8% do 

Produto Interno Bruto (IPEA, 2010). Também se caracteriza por possuir indicadores 

sociais médios em termos de saúde, educação, pobreza, dentre outros. Entretanto, esses 

fatores não são homogêneos no interior do estado. 

O estado mineiro pode ser dividido por um eixo imaginário sudeste-noroeste. A 

região acima deste eixo se caracteriza pelos baixos índices econômicos, pelas grandes 

carências sociais e de saúde e por ser menos habitada. Na outra região se concentra a 

riqueza produtiva, a população e as melhores condições de vida. Assim, observar a 

distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (Figura 8) no interior do estado 

possibilita uma caracterização ampla do mesmo (PNUD; IPEA; FJP, 2013). Vale destacar a 

posição nitidamente inferior das Mesorregiões Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do 

Mucuri no conjunto das condições sócio-econômicas e demográficas. Contrariamente, as 

Mesorregiões situadas abaixo do eixo sudeste-noroeste, possuem os melhores índices de 

desenvolvimento. O estado de saúde da população pode ser contemplado a partir da taxa de 

mortalidade infantil. Neste aspecto, as Mesorregiões Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale 

do Mucuri, além do Vale do Rio Doce, possuem os indicadores mais desfavoráveis. Em 

algumas dessas regiões, esse nível (para menores de um ano) pode chegar a 120 mortes por 

mil nascidos vivos, enquanto as Mesorregiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Oeste de 

Minas e Sul/Sudoeste possuem áreas com níveis bem inferiores, com estimativa de 0 a 

13,20, como demonstrado pela Figura 9 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 
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Figura 8: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Dimensão Renda, Minas Gerais – 2010. Fonte: 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Índice de Desenvolvimento Humano, Estado de Minas 

Gerais, 2010. Malha: Municípios. http://atlasbrasil.org.br/2013/consulta. 
 

 

Figura 9: Mortalidade Infantil Municipal -Minas Gerais- 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil - Mortalidade Infantil Municipal, Estado de Minas Gerais, 2010. Malha: Municípios. 

http://atlasbrasil.org.br/2013/consulta. 
 

http://atlasbrasil.org.br/2013/consulta
http://atlasbrasil.org.br/2013/consulta
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Minas Gerais é um estado que possui participação marcante no cenário da 

regionalização, com atuação anterior às prerrogativas nacionais, em função da sua extensão 

territorial e da capacidade institucional da SES/MG. Sofreu intensa municipalização 

configurando 853 municípios, em sua maioria de pequeno porte (IBGE, 2010). 

Em prol da consolidação do processo de governança, a SES/MG estabeleceu 

importantes diretrizes. Um delas foi a divisão administrativa em 28 SRS, que auxiliam e 

monitoram os municípios de sua jurisdição, quanto a implementação das políticas de saúde 

(MINAS GERAIS, 2012a). No entanto, as SRS constituem uma divisão político-

administrativa e não coincidem com a divisão assistencial resultante da elaboração do 

PDR/MG, ponto dificultador em alguns momentos de pactuações. 

Os municípios mineiros apresentam grandes disparidades socioeconômicas sendo 

que as regiões do Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri apresentam IDH historicamente 

baixos em relação às demais regiões do estado (MALACHIAS; LELES; PINTO, 2010). 

Assim, é importante que a regionalização seja pensada com bases no planejamento 

estratégico, com foco na realidade regional, eliminando o planejamento exclusivamente 

cartográfico e populacional. 

Nesse sentido, o PDR/MG aponta as Regiões Ampliadas de Saúde Noroeste, 

Jequitinhonha e Leste do Sul, como atípicas, por apresentarem base populacional abaixo da 

estimada para o nível macrorregional, mas assim se mantém a fim de atender às políticas 

de descentralização e fomento. Além disso, essas regiões apresentam baixa densidade 

populacional e más condições de acessibilidade (MALACHIAS et al., 2011). 

A existência de gargalos no acesso aos serviços de saúde levou MG a formar 28 

consórcios intermunicipais de saúde em apenas nove meses no ano de 1995. Hoje, essas 

representações possuem grande relevância na resolubilidade dos problemas de oferta e 

demanda por serviços públicos de saúde. Ao todo são 65 consórcios intermunicipais, sendo 

seus limites nem sempre coincidentes com os limites dos territórios das Regiões de Saúde 

preconizados no PDR/MG. Desta forma, uma adequação dos CIS ao PDR/MG 

proporcionaria melhor gestão de recursos financeiros, materiais e humanos, promovendo 

adequação da organização dos fluxos assistenciais. 

O sistema de saúde no estado possui atualmente 32.837 estabelecimentos, abaixo 

apenas do estado de São Paulo, com 61.714 (CNES, 2013). Possui uma cobertura 

populacional de cerca de 80% pela Estratégia Saúde da Família (FERREIRA et al., 2013). 

Ainda assim, os serviços de saúde em diferentes níveis de densidade tecnológica, não são 
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acessíveis a toda a população (KUSCHNIR et al., 2011). A distribuição dos recursos de 

maior complexidade pelo território é historicamente desigual, concentrando-se na Região 

Ampliada de Saúde Centro (CNES, 2013). Esse polo apresentou resolubilidade acima de 

95% em 2009 e 2010, enquanto a Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha reduziu ainda 

mais sua resolubilidade, de 34% em 2003 para 28% em 2010 (MALACHIAS et al., 2011). 

Considerando as perspectivas da utilização do planejamento na gestão da saúde, a 

Atenção Primária à Saúde (APS) ganha destaque como eixo de ordenação entre os demais 

níveis de assistência. Na tentativa de melhorar a resolubilidade nas diversas regiões, a 

SES/MG tem se pautado em programas estruturadores das RAS, como importantes 

estratégias de enfrentamento aos vazios assistenciais. A partir de metas definidas pelos 

diagnósticos situacionais e pelos compromissos firmados no Pacto pela Saúde, foi 

assumida maior responsabilização pela atenção à criança e à gestante (Centros Viva Vida); 

aos portadores de diabetes e hipertensão (Centros Hiperdia); à população idosa (Centros 

Mais Vida); além da ampliação da cobertura populacional das ESF e melhoria da qualidade 

dos hospitais do SUS (Pro-Hosp). Esta rede conta também com um Complexo Regulador, 

fruto da articulação entre SUS-Fácil e Central Operativa do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência/SAMU (BRASIL, 2013b). 

Recentemente, a SES/MG tem caminhado no sentido de pactuar com os 

municípios, os indicadores e metas do Pacto de Transição 2013-2015, para que a oferta dos 

serviços seja dimensionada e adequada à população (BRASIL, 2013a). É necessário um 

planejamento ascendente de mapeamento das demandas por serviços de saúde no território 

avaliado e só assim o COAP poderá ser implementado. Além disso, existe o desafio de 

firmar o papel frente à regionalização e descentralização na coordenação do processo de 

planejamento regional e regulação dos serviços de saúde ofertados. 

Esta primeira seção buscou compreender e discutir sobre como o processo de 

regionalização da saúde está ocorrendo no estado mineiro, a fim de contextualizar as 

demais seções, que abordam a condução dessa temática sob uma perspectiva mais regional. 

Assim, a partir da premissa de que a distribuição geográfica desigual dos serviços de saúde 

pode induzir a iniqüidades no acesso e comprometer a resolubilidade, a próxima seção 

valoriza o contexto da organização desses serviços no Vale do Jequitinhonha. Somado a 

isso, busca traçar um perfil da rede de atenção na região e quais as implicações dessa 

situação na acessibilidade para o usuário do sistema. 
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5.2 Configuração Regionalizada da Rede de Serviços de Saúde no Território da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

 

 

Para que os usuários do SUS nos municípios do Vale do Jequitinhonha alcancem a 

universalidade, a equidade e a integralidade, a SRS de Diamantina administra os fluxos 

assistenciais a serem pactuados. Na saúde pública, o conceito de acesso é complexo, já que 

não depende apenas da disponibilidade do serviço de saúde, mas também, da oferta e da 

localização dos usuários. A densidade demográfica dos municípios, o mapeamento 

geográfico dos estabelecimentos de saúde e a caracterização dos mesmos quanto à esfera 

administrativa permite identificar lacunas no processo de regionalização através da 

evidência de vazios assistenciais. Ao avaliar as desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde é necessário considerar a localização dos mesmos e a variação das distâncias a serem 

percorridas para dispor de assistência adequada (OLIVEIRA; SÁ CARVALHO; 

TRAVASSOS, 2004). 

Como mostra os resultados desse trabalho, a SRS de Diamantina administra a 

Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha assim como alguns municípios da Região de 

Saúde de Guanhães, pertencentes à Região Ampliada de Saúde Centro, sendo eles: 

Conceição do Mato Dentro, Materlândia, Rio Vermelho, Sabinópolis e Serra Azul de 

Minas. 

A Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha possui indicadores demográficos e 

socioeconômicos historicamente inferiores em relação às demais regiões do Estado. A SRS 

de Diamantina trata-se de uma instância regional da SES/MG que objetiva, dentre outras 

funções, orientar os gestores municipais quanto às políticas e diretrizes instituídas pelo 

nível Estadual, inclusive no que tange a construção de RAS. 

Nesse sentido, a SRS de Diamantina procura por meio das pactuações, a 

possibilidade da criação de redes, e assim, atingir a otimização dos recursos disponíveis 

com garantia de acesso aos usuários. Segundo Kuschnir et al. (2011), para que seja 

possível a efetivação das RAS, os princípios organizativos devem se basear na dinâmica 

entre o acesso, a qualidade do serviço, a economia de escala e a existência de um conjunto 

de unidades de diferentes níveis de complexidade, capazes de garantir cobertura a uma 

determinada população e resolubilidade em determinada região. 

Segundo Malachias et al. (2011), a resolubilidade é a capacidade de atender às 

demandas de saúde da população residente em sua própria região a partir da tipologia 
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definida como referência ideal para o nível regionalização à saúde, conforme o PDR/MG. 

O indicador de resolubilidade objetiva avaliar os resultados alcançados na prestação dos 

serviços e a resposta dada à demanda apresentada por região junto às unidades prestadoras. 

Valores de resolubilidade abaixo de 30% já indicam vazio assistencial. Os estudos de 

resolubilidade efetuados com base no desempenho da prestação de serviços hospitalares 

por nível de atenção no ano de 2010 revelou que a Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha apresentou resolubilidade de 28%, enquanto a Região Ampliada de Saúde 

Centro apresentou resolubilidade acima de 95% (MALACHIAS et al., 2011). 

Considerando que Minas Gerais é extremamente desigual, com grandes 

discrepâncias entre as regiões de saúde estipuladas pelo PDR/MG e no interior delas, é 

fundamental que se faça um planejamento local da dinâmica dos fluxos assistenciais. 

Assim, objetiva-se analisar a distribuição espacial dos estabelecimentos de saúde sob 

domínio administrativo da SRS/Diamantina, para avaliar as necessidades de mobilização 

política e técnica para o enfrentamento de possíveis vazios assistenciais na região estudada. 

 

 

Contextualizando a Regionalização da Saúde no Estado de Minas Gerais 

 

 

Algumas regiões do Estado apresentaram dificuldades para alcançar os requisitos 

mínimos exigidos pelo PDR para se caracterizarem como polos assistenciais. Nesse estudo 

verificou-se que a Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha possui uma população de 

apenas 374.199 habitantes, muito distante do preconizado para a escala macrorregional de 

um milhão de habitantes. Sendo assim, a partir do panorama da assistência à saúde na 

região, foi evidenciada a necessidade de mobilização política e técnica para o 

enfrentamento aos vazios assistenciais e a falta de cobertura populacional. 

De acordo com as diretrizes do PDR/MG, a remodelagem da gestão do sistema de 

saúde prevê sua organização em níveis municipais, microrregionais e macrorregionais 

(MALAQUIAS; LELES; PINTO, 2010). Nesse processo, a Deliberação CIB-SUS/MG nº 

1.219, de 21 de agosto 2012, modela o nível microrregional a partir de setenta e sete 

Regiões de Saúde onde são programadas as ofertas de serviços de saúde de média 

complexidade hospitalar e ambulatorial, sendo desejável para tanto, uma população 

inferior a 150.000 habitantes. Já o nível macrorregional, deve ofertar o elenco Alta 

Complexidade/Média Complexidade Especial, que abrange uma maior diversidade de 

procedimentos de maior custo, já que requerem equipamentos caros e recursos humanos 
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mais especializados. 

Para operacionalização da regionalização da saúde é necessário considerar a 

existência de diferentes estruturas, instituições e instâncias envolvidas no processo de 

gestão (VIANA et al, 2008). Neste contexto, o Estado foi dividido administrativamente em 

28 SRS que ajudam na monitorização dos municípios de sua jurisdição e auxiliam na 

efetivação das políticas públicas de saúde. Desta forma, apesar de possuir uma distribuição 

territorial diferente da apresentada no PDR, as SRS assessoram e vinculam 

administrativamente os municípios (CRUZ, 2011). 

Além disso, foram criadas instâncias de negociação de pactuações, denominadas 

Comissões Intergestores Regional, importantes no processo de organização das RAS. Os 

consórcios de saúde suprem as necessidades e carências estruturais apresentadas pelos 

municípios, no processo de organização e funcionamento das ações de saúde (LIMA, 

2000). As instituições filantrópicas se articulam na responsabilização da assistência 

juntamente com o SUS. Por fim, é fundamental atentar para a regulação híbrida do 

território, com envolvimento do setor privado no complexo regional da saúde (VIANA et 

al., 2008). O Quadro 1 apresenta o Complexo Regional da Saúde que envolve os 

municípios da SRS Diamantina. 
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Instâncias e Instituições Caracterização 

Secretarias Municipais 

de Saúde 

Constituídas pelos gestores de saúde municipais e técnicos da área, auxiliam na 

execução do Plano Municipal de Saúde e planejamento da saúde em seu território. 

Superintendência 

Regional de Saúde 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, constituída por gestores e técnicos 

estaduais de representação regional. 

Comissão Intergestores 

Regional (CIR) 

Comissão composta por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e 

representantes da Superintendência Regional de Saúde. 

Núcleo de Gestão 

Microrregional 

Comissão composta por representantes da SRS responsável por coordenar os processos 

decisórios da CIR com a SES/MG. 

CISAJE Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha, constituídos por 19 

municípios (Alvorada de Minas, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Congonhas do 

Norte, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, 

Itamarandiba, Leme do Prado, Minas Novas, Presidente Kubitschek, Santo Antônio do 

Itambé, São Gonçalo do Rio Preto,SenadorModestino Gonçalves, Serro, Turmalina e 

Veredinha). 

CISNORJE Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macro 

Nordeste/Jequitinhonha, constituído por 87 municípios (Águas Formosas, Águas 

Vermelhas, Almenara, Angelândia, Alvorada de Minas, Araçuaí, Aricanduva, Ataléia, 

Bandeira, Berilo, Bertópolis, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Carlos 

Chagas, Catuji, Coluna, Comercinho, Campanário, Chapada do Norte, Congonhas do 

Norte, Coronel Murta, Couto de Magalhães de Minas, Crisólita, Datas, Diamantina, 

Divisa Alegre, Divinópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, 

Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Gouveia, Itaipé, Itambacuri, 

Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Joaíma, 

Jordânia, José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do Prado, Machacalis, 

Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Monte Formoso, Nanuque, Nova 

Módica, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, 

Palmópolis, Pavão, Pedra Azul, Pecador, Ponto dos Volantes, Poté, Presidente 

Kubitscheck, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa 

Maria do Salto, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Jacinto, São Gonçalo do 

Rio Preto, São José do Divino, Senador Modestino Gonçalves, Serra dos Aimorés, 

Serro, Setubinha, Teófilo Otoni, Turmalina, Umbaratiba, Veredinha, Virgem da Lapa). 

Instituições 

Filantrópicas 

Instituições beneficentes sem fins lucrativos que atuam oferecendo serviços de saúde no 

âmbito hospitalar ou ambulatorial, com assistência gratuita. 

Universidade e Hospitais 

Ensino 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) possui clínica 

escola em Fisioterapia, Odontologia e Nutrição, em fase de formalização contratual com 

hospitais da região 

Estabelecimentos 

Privados 

Empresas privadas que prestam assistência à saúde de forma fragmentada 

 

Quadro 1: Complexo Regional de Saúde/SRS Diamantina – MG, 2014. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A Rede Urbana do Alto e Médio Jequitinhonha 

 

 

Observou-se neste trabalho que a abrangência administrativa da SRS/Diamantina 

são de 34 municípios. A população estimada sob jurisdição desta SRS é de 446.753 

habitantes distribuídos num território de 33.733,286Km
2 

e densidade demográfica de 13,2 

hab/Km
2
 (Figura 10). 
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Figura 10: Malha Municipal que compõe a Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, MG – 2014. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/2010 
 

A região estudada é constituída majoritariamente por pequenas cidades 

caracterizadas demograficamente pelo limite superior de 14.000 habitantes e não dispõe de 

cidades médias propriamente ditas. Apenas os municípios de Diamantina, Capelinha, 

Itamarandiba e Araçuaí, dentre os trinta e quatro municípios do estudo são atualmente 

classificados como centros emergentes, ou seja, na faixa transicional entre as cidades 

pequenas e as cidades médias propriamente ditas (FILHO; RIGOTTI; CAMPOS, 2007). 

 

“Em termos demográficos, normalmente os centros emergentes não chegam a 

50.000 habitantes na sede municipal. A economia desses municípios em geral se 

encontra em fase de estruturação, podendo, portanto, apresentar desequilíbrios 

intersetoriais. Em muitos desses centros emergentes, observam-se importantes 

ligações com o mundo rural que os envolve.” (FILHO; RIGOTTI; CAMPOS, 

2007, p.10) 
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Os resultados dessa pesquisa mostram que os municípios de Diamantina, 

Itamarandiba e Araçuaí destacam-se quanto a sua extensão territorial (3.890, 2.735 e 2.236 

Km
2
, respectivamente). Capelinha, com extensão de 965 Km

2
, possui a mais alta densidade 

demográfica da região, com cerca de 36,06 Habitantes/ Km
2 

(IBGE, 2010) (Figura 11). 

Estes quatro centros urbanos exercem grande influência política, econômica e social, 

constituindo-se de centros referenciais para os demais municípios com grande potencial 

para articulação das redes populacionais. Diamantina se destaca economicamente, com um 

PIB total de R$317 milhões seguida de Capelinha e Itamarandiba com aproximadamente 

R$210 milhões e Araçuaí com R$180 milhões (IPEA , 2010). 

 

 

 

 

Figura 11: Densidade Demográfica dos Municípios que compõe a Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina-MG. Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/2010. 

 

 

Em termos sociais, a cidade de Diamantina possui o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da região (0,716) enquanto os municípios de Rio 

Vermelho e Serra Azul de Minas apresentam os piores índices (0,557) (IBGE, 2010). 

Verificou-se que a distribuição territorial da população dentro dos limites 

municipais não se porta de maneira homogênea nesta região. Nos municípios de Alvorada 
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de Minas, Chapada do Norte, Coluna, Felício dos Santos, Francisco Badaró, Jenipapo de 

Minas, José Gonçalves de Minas, Rio Vermelho, Senador Modestino Gonçalves, Santo 

Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas, ocorre maior concentração populacional em 

áreas rurais. Assim, a população encontra-se mais dispersa no território, ao contrário de 

Diamantina, Capelinha, Itamarandiba e Araçuaí, onde a população urbana representa 

87,3%, 71%, 68% e 65%, respectivamente. 

Mendes (2011) afirma que ao definir as RAS é necessário considerar as 

peculiaridades regionais, especialmente no que concerne a regiões de baixa densidade 

demográfica. Essas informações são de grande relevância no planejamento e implantação 

de novas unidades de saúde, visto que os serviços de saúde, distribuídos em uma grande 

área territorial, ocasiona pulverização da assistência e dos recursos, dificultando a 

consolidação das redes de assistência à saúde. 

Enfim, as redes urbanas na região do estudo foram estabelecidas a partir da 

centralidade nos municípios que vêm aprimorando suas potencialidades econômicas, 

tecnológicas e de atração de fluxos populacionais, com consequente fortalecimento 

político. Nesta mesma perspectiva, o setor saúde participa deste dinamismo, com a 

consolidação de polos assistenciais nestes municípios. É importante ressaltar que no Vale 

do Jequitinhonha, região desfavorecida socioeconomicamente dentro do estado, é uma 

realidade encontrar cidades hierarquicamente superiores exercendo funções de cidades 

médias, mesmo que de forma precária e subequipada. 

 

 

Regionalização do Acesso à Saúde nos Municípios pertencentes à Superintendência 

Regional de Saúde Diamantina 

 

 

Os resultados do presente estudo revelam que os 34 municípios contam com um 

total de 520 estabelecimentos de saúde, sendo que 291 (55%) estão sob administração 

direta do serviço público nos diferentes níveis hierárquicos (Federal, Estadual ou 

Municipal). A Figura 12 destaca a distribuição dos estabelecimentos de saúde de acordo 

com a administração do serviço. Assim, visualiza-se que a cidade de Diamantina detém 

maior quantidade dos estabelecimentos de saúde públicos (Figura 12a), privados (Figura 

12b), bem como maior concentração de leitos hospitalares do SUS (Figura 12d). Esta 

cidade situa-se no alto Vale do Jequitinhonha, na Serra do Espinhaço, localizado a 292 km 

da capital estadual (IBGE, 2010). É o município que sedia a SRS de Diamantina, está na 
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centralidade da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha e apresenta infraestrutura 

especializada capaz de atender a demanda por serviços de saúde de outros municípios. 

No que diz respeito aos estabelecimentos de saúde privados, estão concentrados 

majoritariamente no quarteto emergente Diamantina, Araçuaí, Capelinha e Itamarandiba, 

além de Conceição do Mato Dentro (Figura 12b). Comprova-se que a região possui 

pequena participação do setor privado na área da saúde, com grande corredor formado por 

municípios que possuem quantidade ínfima de instituições privadas de saúde. Isso parece 

ser uma particularidade regional, característica de uma região desfavorecida sócio-

economicamente. De acordo com Moreira et al. (2012), as diferenças entre os perfis da 

natureza das organizações entre as macrorregiões do estado apontam que, enquanto no 

Jequitinhonha o percentual de organizações de natureza privada é de 28%, as 

macrorregiões Centro e Triângulo do Sul possuem percentual de 80% e 50% na mesma 

ordem. A literatura também prevê que na esfera nacional existe o predomínio dos 

prestadores privados, com financiamento público minoritário para a saúde (SANTOS; 

UGÁ; PORTO, 2008). 

A Figura 12c mostra os estabelecimentos de saúde filantrópicos e destaca que 

grande parte esteve relacionada a instituições hospitalares (72%). Araçuaí se destacou na 

quantidade de estabelecimentos filantrópicos, em relação aos demais municípios. Além 

disso, a região conta com 844 leitos hospitalares disponibilizados para o SUS, distribuídos 

em um total de 18 hospitais (Figura 12d). Assim, os usuários do SUS contam com um 

coeficiente atual de 1,9 leitos por mil habitantes. Considerando que alguns sanitaristas 

idealizam a oferta de 2,5 a 3 leitos por mil habitantes (BRASIL, 2002), conclui-se que 

existe um déficit na atenção terciária da região. Os dados de Moreira et al. (2012) 

ressaltam que Jequitinhonha detém o menor percentual de leitos complementares do 

estado, respondendo por apenas 1% dos leitos. 

Verificou-se que as cidades de Diamantina e Itamarandiba sediam dois hospitais 

gerais cada uma, e as demais (Araçuaí, Berilo, Capelinha, Carbonita, Datas, Gouveia, 

Minas Novas, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, Conceição do Mato Dentro, Rio 

Vermelho, Sabinópolis e Coluna) contam com uma unidade hospitalar. A Figura 12d 

apresenta que os estabelecimentos hospitalares estão concentrados nos municípios mais 

desenvolvidos e que possuem maior área urbanizada. Lélis (2012) sugere que existe uma 

carência em recursos humanos na região, o que pode estar relacionado à dificuldade de 

fixação de profissionais especializados da área da saúde devido a falta de estrutura das 
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cidades de pequeno porte. No entanto, serão necessários outros estudos objetivando 

conhecer melhor as lacunas envolvidas neste processo e que possam explicar este cenário 

na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha. 

 

 

Figura 12: Distribuição Geográfica dos Estabelecimentos de Saúde pelos Municípios que compõe a 

Superintendência Regional de Saúde Diamantina-MG, conforme esfera administrativa. (a) estabelecimentos 

sob administração pública da saúde; (b) estabelecimentos sob administração privada; (c) estabelecimentos 

filantrópicos; (d) distribuição dos leitos hospitalares. Fonte: Elaboração própria a partir de dados do 

CNES/2013. 
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Apesar dos estabelecimentos de saúde filantrópicos possuírem esfera administrativa 

privada, eles foram apresentados na Figura 12 de forma isolada por tratarem de entidades 

beneficentes sem fins lucrativos. 

O Quadro 2 enumera os hospitais da região conforme localização municipal, 

número de leitos, características da esfera administrativa e natureza da organização. 

Reforçando que 14 hospitais possuem esfera administrativa privada, porém são 

contratualizados com a SES/MG. 

 

Hospital 

 

Cidade Nº 

Leitos 

Esfera 

Administrativa 

Natureza da 

Organização 

Hospital Nossa Senhora da 

Saúde 

Diamantina 78 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Santa Casa de Caridade Diamantina 76 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital São Vicente de 

Paulo Araçuaí 

Araçuaí 108 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital de Berilo Berilo 39 Municipal Administração Indireta – 

empresa pública 

Fundação Hospitalar São 

Vicente de Paulo 

Capelinha 54 Privada Fundação Privada 

Hospital São Vicente de 

Paulo Carbonita 

Carbonita 21 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital São Vicente de 

Paulo 

Datas 21 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital e Maternidade Dr. 

Aureliano Brandão 

Gouveia 26 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital de Itamarandiba Itamarandiba 43 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital Municipal 

Geraldo Ferreira Gandra 

Itamarandiba 62 Municipal Administração Direta da 

Saúde (MS, SES e SMS) 

Fundação Minas Novas 

Hospital Dr. Badaró Júnior 

Minas Novas 56 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Casa Caridade Santa 

Tereza 

Serro 37 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital São Vicente 

Turmalina 

Turmalina 57 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital São Domingos Virgem da Lapa 38 Municipal Administração Direta da 

Saúde (MS, SES e SMS) 

Hospital Imaculada 

Conceição 

Conceição do 

Mato Dentro 

42 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital João César de 

Oliveira 

Rio Vermelho 11 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hospital São Sebastião de 

Sabinópolis 

Sabinópolis 37 Privada Entidade Beneficente 

sem Fins Lucrativos 

Hosp. Mun. Agostinha 

Alcantara Aguiar 

Coluna 38 Municipal Administração Direta da 

Saúde (MS, SES e SMS) 

 

Quadro 2: Hospitais dos Municípios que compõe a Superintendência Regional de Saúde Diamantina-MG, 

2013. Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CNES/2013. 
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Constatou-se que a atenção primária à saúde é totalmente subsidiada pelo 

orçamento e financiamento público na região. A maioria dos serviços de atenção 

secundária (82,4%) são administrados por prestadores privados, traduzindo-se 

principalmente em consultórios médicos e odontológicos particulares além de laboratórios 

de análises clínicas e de próteses dentárias. Além disso, 72,2% dos estabelecimentos 

filantrópicos estão associados à atenção hospitalar. 

Com relação à atenção primária, todos os municípios apresentaram pelo menos um 

posto de saúde. No contexto da valorização da atenção primária na organização da rede de 

assistência à saúde bem como das políticas focadas na redução das internações sensíveis à 

atenção ambulatorial, busca-se nesta estratégia, a minimização da cultura hospitalocêntrica 

(GIL, 2006). 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha (CISAJE), apesar de 

não envolver todos os municípios da SRS/Diamantina, possui grande força política na 

condução da rede. Se responsabiliza pela implementação das ações de saúde na região, 

através da otimização da estrutura física e de transporte, bem como na organização de 

recursos humanos e materiais para os municípios consorciados. Merece destaque o fato 

apontado por Lima (2000) de que não há nenhuma capital envolvida no modelo de 

consorciamento. Ainda afirma que a prática de consórcios parece ser uma tendência dos 

municípios do interior do país, em um movimento de desconcentração do atendimento nos 

centros urbanos, tornando inviável o mesmo processo de investimento nas regiões 

metropolitanas, que sabidamente possuem grande aparato tecnológico e de profissionais da 

área de saúde. 

Na perspectiva de consolidar as parcerias do setor educação com a saúde, previstos 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8080/90, a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, com sede na cidade de Diamantina, também respalda a assistência 

à saúde na região, oferecendo atendimento ambulatorial de fisioterapia, odontologia e 

nutrição, além de apoiar a assistência primária e terciária com o envolvimento da 

comunidade acadêmica nestas áreas de atuação. 

Contudo, estudos mostram a necessidade de articulação efetiva entre as instituições 

nos espaços de regionalização. Assim, Mendes (2010) afirma que há insuficiente e 

assimétrica distribuição da oferta de serviços de saúde. Esse pode ser um interessante 

indicativo da dificuldade encontrada pela atenção primária em comunicar fluidamente com 

a atenção secundária e terciária, o que gera a demanda reprimida e a descontinuidade e 
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inadequação da oferta às necessidades da população. Destaca-se ainda que mudanças em 

relação às demandas e necessidades da população com o crescimento da prevalência de 

doenças crônicas exigem maior contato entre os serviços de saúde (ALMEIDA, 2010). 

Desta maneira, este estudo se propôs a configurar uma RAS na região, composta 

pelos estabelecimentos de saúde públicos, filantrópicos e pela Rede de Urgência e 

Emergência através da presença das bases descentralizadas do SAMU. Além destes, foram 

incluídos laboratórios públicos e privados, pela possibilidade de haver gestão privada 

conveniada ao SUS. A distribuição destas unidades operativas encontra-se ilustrada na 

Figura 13. De acordo com Paim et al. (2011), o subsistema privado de saúde se imbrica 

com o setor público oferecendo serviços terceirizados pelo SUS, serviços hospitalares e 

ambulatoriais pagos por desembolso direto, medicamentos e planos e seguros de saúde 

privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Unidades Operativas que compõem a Rede de Serviços de Saúde dos Municípios administrados 

pela Superintendência Regional de Saúde de Diamantina-MG. Fonte: Elaboração própria a partir de dados do 

CNES/2013. 
 

 

Nota-se que a estruturação da RAS nesta região poderá ser constituída por meio de 

pactuações na SRS de Diamantina e homologadas pela SES/MG. Este fato estará 
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intimamente ligada à constituição de polos regionais de desenvolvimento, dando 

continuidade ao padrão de desigualdade de concentração de riqueza, concentração 

populacional bem como disponibilidade de serviços de saneamento básico. 

Diante dessa interpretação, a Figura 13 destaca um corredor formado entre 

Diamantina e Araçuaí com composição de municípios que apresentam zero a 4% de 

estabelecimentos de saúde compondo a rede de assistência pública e passível de ser 

contratualizada. Além disso, mostra que o município de Diamantina apresenta maior 

capacidade instalada em estabelecimentos de saúde, concentrando de 12 a 16% dos 

estabelecimentos da rede assistencial apontada por este estudo. Isso sugere a orientação 

dos fluxos intermunicipais de pacientes para atendimento neste município. Ao considerar a 

distância percorrida para dispor de serviços mais especializados, os municípios de Coronel 

Murta, Virgem da Lapa, Francisco Badaró, Berilo e Jenipapo de Minas podem apresentar 

algum grau de dificuldade e desigualdades no acesso à cidade polo. Contudo, Araçuaí e 

Minas Novas, por apresentarem maior proximidade destes municípios, abarcam a demanda 

por procedimentos de menor complexidade. 

Ressalta-se que essa organização hierarquizada do SUS depende da relação entre 

diferentes governos locais para que sejam estabelecidas as relações de interdependência. 

Estas relações podem levar a áreas de atendimentos redundantes ou vazios assistenciais. A 

análise desta organização mostra a necessidade das instituições gestoras em coordenar o 

sistema existente, redefinindo investimentos e remodelando a rede, de acordo com os 

princípios de equidade e eficiência (OLIVEIRA; SIMÕES; ANDRADE, 2007). 

Importante lembrar que a existência dos estabelecimentos de saúde funcionando de 

forma desordenada não favorece a implementação da RAS (MENDES, 2010). É essencial 

que exista uma coordenação assistencial, traduzida pela atenção integrada e contínua entre 

os diferentes níveis assistenciais, sendo este o principal desafio para o gerenciamento dos 

serviços (MEDEIROS, 2013). 

Enfim, o grande desafio do sistema de saúde em garantir acesso dos cidadãos à 

RAS, em tempo oportuno e com qualidade, a partir do reconhecimento da saúde como um 

dos direitos sociais na agenda dos gestores do SUS, representando a possibilidade concreta 

de construção da atenção integral à saúde. Esse aspecto será abordado na próxima seção, 

cujo foco será analisar as políticas para a implementação da RAS na Região Ampliada de 

Saúde Jequitinhonha/MG, a partir da avaliação de uma condição traçadora, o Acidente 

Vascular Cerebral, como componente operacional para implementação da referida rede. 



55 

 

5.3 A internação por Acidente Vascular Cerebral na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha/MG: avaliação dos fatores associados para implementação da rede 

 

 

O Brasil vem passando por progressos significativos na última década sobre o 

planejamento da saúde. A Figura 14 contempla essa evolução. 

 

 

 

 
Figura 14: Cronologia das principais ações para implementação do SUS no Brasil, décadas de 1980, 90 e 

anos 2000. Elaboração Própria. 
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Essa seção não tem a pretensão de esgotar todos os conhecimentos relacionados 

sobre o tema e sim, inserir informações sobre a situação da gestão da saúde em Minas 

Gerais em especial na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha em relação à internação 

por Acidente Vascular Cerebral (AVC), como condição traçadora. A Figura 15 aborda a 

evolução cronológica das políticas de saúde para a implementação das RAS no estado. 

 

 

Figura 15: Cronologia das principais ações para implementação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de 

Minas Gerais, anos de 1990 e 2000. Elaboração Própria. 
 

 

Os resultados do presente estudo apontam que já existem políticas regionais para a 

implementação da Rede de Cuidados para o paciente acometido por AVC, porém, este 

processo parece estar acontecendo no ambiente intra-organizacional (Ministério da Saúde e 

Secretarias de Saúde), repassada para os gestores locais, com pouco envolvimento dos 

profissionais de saúde, grandes responsáveis pelo alcance dos objetivos e metas propostos. 

Vieira (2009) indica que muitas vezes o planejamento acaba sendo feito apenas para 
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cumprimento das exigências legais, com pouca articulação entre as instituições de saúde 

dentro da rede, mantendo a fragmentação da assistência. 

Nesta vertente, as prioridades das pactuações, os objetivos e as metas previstas na 

avaliação dos indicadores representam o compromisso entre os gestores do SUS, em torno 

das necessidades de saúde da população (BRASIL, 2011b). Sendo assim, as ações dos 

serviços de saúde para o AVC vão desde a atenção básica, passando pela urgência, até os 

serviços de reabilitação, o que envolve um grande número de ações e diferentes 

abordagens. 

Após o estudo dos relatórios de pactuação das CIR e CIRA na SRS/Diamantina, 

verificou-se a predominância de um discurso fragmentado, que, apesar de representarem 

ações planejadas, são parte da exigência de normas Federais e Estaduais. Assim, apesar de 

ser possível perceber uma programação voltada para a assistência ao AVC, estas políticas 

não parecem ser implementadas privilegiando ações integradas à saúde. Isso pode ser 

observado em atas onde as políticas para o AVC são discutidas privilegiando apenas o 

programa proposto na atual pactuação, sem relacionar com as pactuações vigentes 

relacionadas ao tema. Além disso, muitos assuntos de pauta parecem privilegiar os ritos 

das comissões, em detrimento dos problemas locais. Foi possível perceber também que 

parte do planejamento ocorre a partir de oportunidades de alocação de novos recursos 

advindos dos níveis Federal e Estadual, mediante a apresentação, pelo município, de 

projetos que contemplam o programa do governo. 

Verificou-se que o espaço de gestão onde ocorrem as negociações e as pactuações, 

das quais incluem a assistência ao AVC, entre os municípios da Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha é a CIRA. Esta trata de assuntos relacionados à organização e ao 

funcionamento das ações e serviços de saúde. A CIRA Jequitinhonha é composta por 

representantes da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e pelos secretários de 

saúde de cada um dos vinte e nove municípios que constituem a macrorregião 

Jequitinhonha. As reuniões são realizadas na sede da SRS/Diamantina, onde é realizada a 

seguinte rotina: elaboração de pauta, convocação para a reunião, verificação da 

quantificação da plenária, abertura da plenária pelo presidente, leitura da ata da reunião 

anterior, discussões conforme temas da pauta com pactuação dos consensos para a 

organização do sistema regional de saúde. Nesta instância são tratados assuntos de 

interesse macrorregional, como pactuação de procedimentos de alta complexidade 

hospitalar, credenciamento de novos serviços, bem como aprovação de mudanças 
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administrativas nas regiões de saúde. 

Quanto a composição das CIR na SRS/Diamantina, cada município possui a sua 

representação que irá decidir sobre as necessidades de ações e serviços em conjunto com 

os representantes desta superintendência. Acompanhando os resultados das decisões nesta 

instância, o processo de regionalização vem se consolidando através da pactuação de 

vários projetos e incentivos para fortalecimento da atenção básica nos municípios: 

implantação de NASF, adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica (Pmaq), aprovação dos Projetos Olhar Brasil e Saúde na Escola, plano de 

contingência para a dengue, construção de Academias da Saúde, dentre outros. A atenção 

secundária foi viabilizada pela estruturação de redes de atenção à Saúde do Trabalhador 

(CEREST), à saúde da Mulher e da Criança (Rede Cegonha e Centro Viva Vida), aos 

pacientes Diabéticos e Hipertensos (Centro Hiperdia), com aprovação de metas a serem 

alcançadas por estes serviços. Finalmente, observou-se que as pactuações no âmbito da 

atenção terciária aconteceram a partir dos indicadores acompanhados pelo PRO-HOSP. 

Sistematicamente ocorrem remanejamentos na PPI-Assistencial para organização dos 

recursos financeiros e do fluxo de pacientes dentro da rede de assistência à saúde. Esses 

resultados podem ser observados na Figura 16. 

Figura 16: Principais pactuações ocorridas na CIR Diamantina, CIR Minas Novas/ Turmalina/ Capelinha e 

CIR Araçuaí no período de janeiro de 2010 a agosto de 2013. Elaboração Própria. 
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Após leitura dos relatórios das reuniões e consensos da CIRA Jequitinhonha, bem 

como da CIR Diamantina, CIR Minas Novas/Capelinha/Turmalina e CIR Araçuaí, foi 

possível perceber que o processo de instalação de uma Rede de Cuidados para os pacientes 

acometidos por AVC está em processo de tramitação, porém, ainda não é uma realidade na 

região estudada. 

Quanto ao acompanhamento do processo de implantação do SAMU, nas 

macrorregiões Nordeste e Jequitinhonha, segundo a proposta de Coordenação de Urgência 

e Emergência da SES/MG, este trabalho mostrou que foi solicitada aprovação em reunião 

da CIRA Jequitinhonha em novembro de 2010. Contudo, o projeto apresentado não 

descreveu o fluxo assistencial desta rede e não deixou claro o papel da macrorregião 

Jequitinhonha no que tange os encaminhamentos assistenciais. A proposta enfatizou a 

necessidade de realização de investimentos na rede de assistência hospitalar de 

Diamantina, em média e alta complexidade, para atendimento adequado e em tempo 

viável. Com a proposta de instalação da Central de Regulação de Urgências e Emergências 

em Teófilo Otoni, a macrorregião Jequitinhonha seria regulada por duas centrais, já que já 

é regulada pela macrorregião Centro em relação às internações. Apresentou-se, portanto, a 

necessidade de se definir a dinâmica do desenho da rede traçada pela Coordenação de 

Urgência e Emergência da SES/MG a fim de revisar os pontos de atenção da rede e 

concomitantemente reestruturar os hospitais de referência micro e macrorregionais, 

repassando recursos condizentes com a implantação de novos serviços e com a mudança 

do perfil assistencial destas instituições hospitalares.  Contudo, nesta ocasião a pactuação 

foi devolvida a ser desconsiderada, uma vez que a CIB-SUS/MG não homologa pactuação 

com ressalvas, devendo a mesma ser regularizada, conforme solicitação da área técnica da 

SES/MG. 

Quanto à implantação de um ambulatório especializado em reabilitação, conforme 

preconizado pela Linha de Cuidados do AVC, em março de 2013 foi solicitada a 

implantação de um Centro Especializado em Reabilitação - CER Tipo III no município de 

Araçuaí. Essa Linha de Cuidados também estabelece o credenciamento no CNES do 

serviço de atendimento ao AVC, como Serviço de Atenção Integral ao AVC, devendo a 

instituição proponente, possuir capacidade técnica e estrutural para ofertar a assistência. 

Em conformidade com esta diretriz, em julho de 2013, foi solicitada a aprovação do Plano 

Regional da Rede de Urgência e Emergência Nordeste/ Jequitinhonha, referente aos 

hospitais da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, com instalação de 5 leitos de 
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Unidade de AVC agudo e 15 leitos de Unidade de AVC integral, para a Santa Casa de 

Caridade de Diamantina. 

Ainda no mês de julho, em relação à reabilitação ambulatorial, foi solicitada a 

aprovação da oficialização da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços que integram a 

referida rede. Contudo, nenhuma dessas solicitações foi homologada pela CIB-SUS/MG, 

durante o período da pesquisa. Houve solicitação de pactuação referente às taxas de 

internação por AVC, para o ano de 2013, para a Região de Saúde de Diamantina, conforme 

preconizado pelas normativas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b). Apenas esta foi 

homologada pela CIB-SUS/MG no período da pesquisa. 

O site oficial da SES/MG publicou que foi inaugurado em agosto de 2013, o CER 

tipo IV em Diamantina, município escolhido por já contar com um serviço de reabilitação 

estruturado para deficiência física e auditiva (SES/MG, 2013). Porém, os documentos 

acessados para este estudo não contemplaram pactuações acerca deste assunto. A Figura 17 

apresenta de forma esquemática esses resultados encontrados na análise documental 

referente à CIRA Jequitinhonha. 

O perfil das internações por AVC, neste estudo, permitirá conhecer as 

possibilidades de negociações para implantação da RAS na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha. 

Analisando as 10.232 internações ocorridas no hospital de referência da região, 

no período de 2010 a 2013, 1119 (10,9%) AIHs corresponderam ao Tratamento de AVC 

isquêmico ou hemorrágico. Deste total, apenas duas internações foram custeadas por 

convênios particulares e todas as demais foram financiadas pelo SUS. A média de idade 

dos pacientes foi de 67,3 ± 16 anos, sendo que 50% dos pacientes internados por AVC 

neste período possuíam idade superior a 70 anos no ato da internação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

O Gráfico 1 apresenta a hospitalização por AVC dividida por sub-grupos etários. A 

distribuição das internações em relação ao gênero foi homogênea, sendo 49,7% dos 

pacientes do gênero masculino e 50,2% do gênero feminino. 

 

 

 

 
Gráfico 1: Distribuição das internações hospitalares por AVC segundo sub-grupos etários, na cidade de 

Diamantina, 2010-2013. Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SCCD. 
 

 

Os resultados observados na série histórica do hospital demonstram um aumento 

nas internações de 2010 para 2011, com estabilização de 2011 para 2012. As informações 

sobre o ano de 2013 correspondem somente até o mês de agosto e não permitem 

conclusões acerca deste ano (Tabela 1). Ressalta-se que faltaram informações acerca do 

ano de internação relativo a 10 pacientes, no banco de dados acessado. 

 

 
Tabela 1: Freqüência das internações por AVC no município de Diamantina por ano. 

Ano Frequência 

2010 

2011 

2012 

2013 

209 

342 

340 

218 

Total 1109 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SCCD. 
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No período estudado, o hospital em questão foi referência para 48 municípios, no 

tocante ao tratamento do AVC, sendo que a mediana correspondente ao tempo gasto da 

cidade de origem ao município de Diamantina foi de uma hora e trinta minutos. Do total de 

municípios, 98,8% possuíram acessibilidade viária em um tempo menor que quatro horas e 

trinta minutos. Do total das AIHs, 72,3% foram de pacientes não residentes na cidade da 

sede hospitalar. O Gráfico 2 ilustra a distribuição dos municípios que mais referenciaram 

pacientes com AVC para a cidade de Diamantina. 

 

 

 

Gráfico 2: Frequência de pacientes que geraram internações para tratamento de AVC hemorrágico ou 

isquêmico por município de residência (n=1119). Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SCCD. 

 

 

As variáveis “Distância percorrida” e o “Tempo estimado de viagem” entre o 

município de origem ao município de referência foram coletadas com o auxílio do 

instrumento de pesquisa e visualização de mapas gratuito disponível na web Google Maps. 

A distância escolhida para análise foi aquela relacionada com o menor tempo gasto para 

acesso de carro à cidade de Diamantina. 

Considerando-se os deslocamentos realizados pelos pacientes para obter assistência 

no tocante ao AVC, 27% dos pacientes foram hospitalizados no próprio município de 

residência, sem a configuração de deslocamento; 44% percorreram uma distância de até 

150 Km entre origem-destino e 28% percorreram uma distância superior a 150 Km. 
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O tempo médio de internação foi de 5,6 ± 5,1 dias, sendo que 50% dos pacientes 

permaneceram internados por no máximo quatro dias. Um paciente permaneceu por 171 

dias no hospital, sendo desconsiderado para cálculo do tempo de permanência, por se 

caracterizar um outlier. Por fim, 61 pacientes (5,5%) foram reinternados para tratamento 

de um novo episódio de AVC. 

As informações sobre internações hospitalares são importantes fontes para o 

aperfeiçoamento dos parâmetros assistenciais e gerenciais no âmbito da saúde pública. 

Além disso, atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) destacam-se 

como os principais desafios da saúde em relação à população adulta. As doenças 

cerebrovasculares constituem a segunda principal causa de morbidade, incapacidade e 

morte no Brasil e no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares. 

Assim, a OMS recomenda a adoção de medidas urgentes para sua prevenção e tratamento 

(OMS, 2003) 

Como consequência, o Ministério da Saúde lançou, em 2011, a Linha de Cuidados 

Integrada para a Assistência ao AVC (BRASIL, 2011c), como importante diretriz para 

consolidação da Rede Resposta de Urgência e Emergência elucidada na Deliberação CIB-

SUS-MG n° 1272 de 24 de outubro de 2012 e na Resolução SES nº 2607 de 07 de 

dezembro de 2010. Assim, a Portaria nº 664 de 12 de abril de 2012, ao estabelecer as 

diretrizes clínicas e terapêuticas para o AVC, preconiza que os gestores de saúde deverão 

estruturar, conforme o pacto estabelecido, toda a rede assistencial, que devem incluir a rede 

básica de saúde, o SAMU, unidades hospitalares de emergência com leitos de retaguarda, 

reabilitação ambulatorial e programas de atenção domiciliar, definindo os fluxos para o 

atendimento do paciente com a doença, em todas as etapas previstas. 

Diante do exposto, é imprescindível a necessidade de reformulação do sistema de 

atendimento a partir de protocolos de diagnóstico e tratamento da doença em questão. 

(BRASIL, 2011c). Esta pesquisa sugere que o município de Diamantina, sede de dois 

hospitais gerais filantrópicos e contratualizados, têm abrangido altos fluxos assistenciais de 

pacientes acometidos por AVC, porém, sem a configuração de uma rede de cuidados 

definida nesta região. 

Um dos principais desafios para a organização da regionalização da saúde é lidar 

com a extrema heterogeneidade entre os territórios (VIANA et al., 2008). Os resultados 

deste estudo poderão auxiliar no planejamento ascendente, que apesar de estar previsto 

pela Lei Orgânica de Saúde (Lei 8080/90), ainda não é uma realidade. 
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A distribuição geográfica do AVC é influenciada pelas condições sócio-econômicas 

da população (ABRAMCZUK; VILLELA, 2009). A Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha concentra municípios desfavorecidos em termos sociais e econômicos, no 

estado de Minas Gerais, com IDH historicamente baixos (IBGE, 2010). Apesar desta 

região ser marcadamente associada às doenças infecto-parasitárias, o modelo de transição 

demográfica e epidemiológica respalda a quantidade significativa de internação por 

doenças crônicas, em especial o AVC (10,9%), em relação ao total de internações no 

período. Ao analisar o perfil epidemiológico da população acometida por AVC, percebe-se 

uma correspondência entre os valores encontrados na literatura. A média de idade dos 

pacientes acometidos por AVC nos estudos foi de aproximadamente 67 anos, com 

prevalência ligeiramente maior nas mulheres do que nos homens (DE CARVALHO, 2011; 

PEREIRA; COELHO; BARROS, 2004). Ou seja, a região vem seguindo a tendência pelo 

aumento da expectativa de vida, o que aponta para um crescimento de morbidade por 

DCNT. Observa-se no presente estudo um pequeno percentual (6%) de pacientes 

acometidos por AVC com idade inferior a 39 anos, mostrando que a doença pode acometer 

pessoas de qualquer idade. No estudo de Lima; Costa; Soares (2009) observou-se que 25% 

dos pacientes acometidos por AVC possuíam idade entre os 26 a 45 anos. O tempo médio 

de internação no hospital deste estudo foi ligeiramente menor (5,6 dias) do que em esfera 

nacional apresentado pela literatura, cujo tempo médio de permanência foi 6,4 dias 

(ROLIM; MARTINS, 2012). Considerando-se que o incentivo financeiro instituído para 

habilitação de unidades de AVC agudo custeia a permanência máxima de 3 dias e um prazo 

máximo de 15 dias para as unidades de AVC integral, a média de permanência do presente 

estudo contempla o estabelecido pelo MS (BRASIL, 2011c). 

Na investigação da rede de atenção hospitalar do AVC, verificou-se que 48 

municípios referenciaram pacientes desta especialidade, o que reafirma a centralidade das 

ações de saúde na cidade de Diamantina. É importante considerar que a Região Ampliada 

de Saúde Jequitinhonha possui 29 municípios, havendo regulação de pacientes 

provenientes de municípios além dos estabelecidos politicamente pelo PDR/MG. Contudo, 

na análise documental das pactuações constatou-se que a Região de Saúde de Guanhães, 

cujo polo é a cidade de Guanhães, aderiu politicamente ao remanejamento da referência em 

neurocirurgia. Com a adesão dessa microrregião, atingiu-se a escala populacional de 

aproximadamente 560.000 habitantes para credenciamento desta alta-complexidade na 

região. Esse estudo mostrou que Guanhães foi o município que mais referenciou pacientes 
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com AVC, dentre os demais. O credenciamento em neurocirurgia parece ter aumentado os 

fluxos de encaminhamentos para a especialidade de neurologia. 

Oliveira, Simões e Andrade (2007) relatam que a macrorregião de saúde 

Jequitinhonha apresenta uma alta proporção de atendimentos de pacientes oriundos de 

outras macrorregiões, contudo, esse resultado se deve a um viés de escala, uma vez que 

essa macrorregião realiza um volume reduzido de atendimentos, em relação às demais 

regiões do estado. Ainda assim, ocorre uma concentração espacial da utilização do serviço 

hospitalar pelos municípios circunvizinhos ao município de Diamantina, com baixas taxas 

de encaminhamentos pelos municípios mais distantes da cidade polo. 

O Vale do Jequitinhonha trata-se de uma região menos densamente povoada e 

apresenta condições viárias precárias, o que dificulta o acesso e compromete a assistência 

em tempo oportuno. A distância máxima de um município em relação ao polo, preconizada 

pelo PDR/MG é de 120 a 150 Km, com acessibilidade em até duas horas em vias não 

pavimentadas, sendo considerado ideal o acesso efetuado em até uma hora e vinte minutos. 

Além disso, preconiza-se que o tratamento terapêutico do AVC se inicie em até quatro 

horas e meia após o início dos sintomas, sendo, de extrema importância um atendimento 

emergencial rápido (ABRANKZUCK; VILLELA, 2009). Neste estudo apenas 0,2% dos 

municípios possuíram acessibilidade viária em um tempo superior ao preconizado para 

assistência ao AVC. 50% dos municípios são capazes de encaminhar seus pacientes para o 

município de Diamantina em até uma hora e trinta minutos, sendo que apenas 28% 

percorreram uma distância superior a 150 Km. Contudo, os dados referem-se à comparação 

entre o município de residência e o município de internação, não sendo possível distinguir 

aqueles pacientes que foram referenciados para tratamento daqueles que já estavam na 

cidade por outros motivos e cursaram com o evento cerebrovascular. 

Algumas ações estratégicas estão sendo discutidas e iniciadas nos territórios no 

sentido de expandir e consolidar a linha de cuidado de atenção ao AVC (BRASIL, 2013b). 

Atualmente, preconiza-se que o SAMU seja o responsável pela triagem dos pacientes com 

suspeita de AVC, devendo direcioná-los ao serviço de urgência de referência mais 

adequado. Isso deve ocorrer mesmo que o atendimento inicial tenha sido realizado em 

Unidades de Pronto Atendimento ou Unidade Básica de Saúde, sendo o SAMU acionado 

para o transporte do paciente dentro da rede de assistência (BRASIL, 2011b). Foi possível 

perceber que houve um aumento do número de pacientes com AVC do ano de 2010 para o 

ano de 2011, com posterior estabilização desta demanda. Isto pode estar relacionado à 
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implantação deste Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel na Região Ampliada de 

Saúde Nordeste/Jequitinhonha em 2011 (MINAS GERAIS, 2011), o que pode ter 

promovido maior acesso dos usuários aos serviços de saúde mais especializados. Esses 

dados não permitem concluir que houve queda na frequência de internação em 2013, uma 

vez que a coleta dos mesmos ocorreu somente até o mês de agosto deste ano. 

Outra razão que pode justificar o aumento do número de internações por AVC, 

como previamente abordado, pode ter sido o credenciamento do serviço de Alta-

Complexidade da neurocirurgia em Diamantina, em 2011 (Portaria GM/MS nº 373 de 27 

de julho de 2011), o que ocasionou um direcionamento do fluxo de internação dos 

pacientes neurológicos para esta cidade. Entende-se que anteriormente à implementação 

deste serviço de saúde na região, muitos pacientes evoluíam ao óbito antes de receber 

algum tipo de atendimento hospitalar. Segundo Oliveira, Simões e Andrade (2007) a 

macrorregião Jequitinhonha encaminhou, no ano de 2002, a totalidade dos procedimentos 

de alta complexidade para atendimento fora de seus limites territoriais, sendo 98,5% 

encaminhados para a macrorregião Centro. 

É preciso reconhecer algumas limitações relacionadas ao tema e à natureza dos 

dados utilizados. Eventualmente pode ter havido subestimação dos registros hospitalares. 

Além disso, apesar da Santa Casa de Caridade de Diamantina ser o hospital de referência 

da região, esta instituição não abrange todo o universo de atendimento. 

O hospital em questão neste estudo ainda não está credenciado pelo CNES como 

Serviço de Atenção Integral ao AVC no âmbito do SUS, apesar de já desempenhar o papel 

de referência para atendimento aos pacientes com AVC. Além disso, representa a única 

instituição da macrorregião que atende a todos os requisitos exigidos pela Portaria nº 665, 

de 12 de abril de 2012. Ainda assim, continua sendo a maior referência em média e alta 

complexidade para os municípios da região. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados deste estudo indicam que Minas Gerais tem apresentado avanços na 

regionalização, principalmente após normativas do Pacto pela Saúde. Porém, a extensa 

área territorial do estado, o grande número de municípios e as diferenças socioeconômicas 

encontradas entre eles são fatores que impõem barreiras à articulação do sistema de saúde 

conforme idealizado. É possível perceber que a dinâmica territorial do estado mineiro 

levou a formação de várias instâncias loco-regionais de saúde, que nem sempre 

compatibilizam sua atuação numa configuração unificada, dificultando a organização dos 

processos de gestão do SUS. Além disso, reconhece-se que o fortalecimento do papel do 

estado na regulação das redes de serviços de saúde é fundamental no processo de 

implementação das diretrizes do SUS. Este objeto de estudo merece maior destaque entre 

os pesquisadores no ramo da saúde coletiva como campo de experiências inovadoras para a 

organização dos Sistemas Regionais de Saúde no SUS, especialmente em Minas Gerais. 

Considerando-se a condução da regionalização na Região Ampliada de Saúde 

Jequitinhonha, os achados presentes no estudo sinalizam para a necessidade de 

rompimento com a administração fragmentada do território, a partir de uma política que 

seja capaz de articular, de forma eficaz, as diversidades regionais fortemente encontradas 

no Vale do Jequitinhonha. 

Nesta região, as Comissões Intergestores Regionais parecem configurar uma 

importante instância de articulação entre estado e municípios, ao inserir informações e 

discussões sobre as novas políticas de saúde e consolidar as estratégias para resolução dos 

problemas regionais. Contudo, verificou-se que o discurso da gestão ainda se apresenta de 

forma verticalizada e centralizada, com pouca interferência da organização da saúde por 

parte dos gestores locais. Estes parecem ser agentes passivos do sistema, que aceitam as 

normatizações advindas do Estado e do Ministério da Saúde. Isso parece estar relacionado 

à grande quantidade de municípios de pequeno porte, incapazes financeira e 

administrativamente, de se responsabilizar pela oferta de serviços aos seus munícipes. No 

Vale do Jequitinhonha, o Estado ainda possui grande relevância no processo regulatório e 

na articulação de políticas públicas nas dimensões econômicas e sociais, diferente da 

escala nacional, em que a regulação híbrida do território na relação público-privado 

representa um desafio para a gestão da saúde. Na região do estudo, verifica-se que as ações 

da SES/MG são complementadas pelos consórcios intermunicipais de saúde e por serviços 
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prestados pela Universidade Federal, sediada na cidade de Diamantina, ou seja, uma 

autarquia e uma instituição pública, respectivamente, apontando mais uma vez para a 

valorização da atuação das instituições públicas. Esse estudo aponta que o processo de 

condução regionalizada esbarra em limites políticos locais, na medida em que as cidades 

médias lutam pela sua definição como polos de referência. 

Analisar as variáveis geográficas relacionadas à internação por AVC representa uma 

ferramenta capaz de direcionar importantes estratégias para a implementação da Rede de 

Atenção às Urgências e a implantação da Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral, 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. O estudo identificou que o AVC acometeu pessoas 

com média de idade de 67 anos, com distribuição homogênea entre os gêneros feminino e 

masculino; tempo médio de internação de 5,6 dias com pequena taxa de reinternação 

devido novo episódio da doença. Este perfil das internações hospitalares por AVC no Vale 

do Jequitinhonha permite compreender as necessidades regionais no tocante à assistência 

para esta doença. O perfil epidemiológico do AVC na região estudada apresenta a mesma 

tendência encontrada na literatura científica em relação à média de idade, prevalência entre 

gêneros e tempo de permanência hospitalar. Cabe destacar que quase a totalidade das 

internações hospitalares por AVC foram conveniadas pelo SUS, o que ratifica a 

importância da atuação do estado na implementação das redes de atenção à saúde, em 

especial para a assistência deste agravo. Os resultados indicam a inexistência pactuada do 

fluxo para encaminhamento dos pacientes com AVC, porém, indica que o estabelecimento 

hospitalar tratado por este estudo já desempenha sistematicamente o papel de referência 

para o atendimento dos mesmos. Verifica-se, portanto, a importância da concretização 

desta Rede de AVC para os processos de pactuações intermunicipais. Neste sentido, este 

estudo reconhece que o ano de 2011 foi marcado pela implantação de Redes Temáticas 

prioritárias no SUS, revelando ações mais efetivas para ampliação do acesso e para 

melhoria da qualidade da atenção à saúde. Espera-se que essas novas práticas de gestão 

permitam maior acesso dos usuários aos serviços de saúde especializados.  

O estudo de caso impossibilita generalizações para outras realidades e corresponde 

uma das limitações desta pesquisa. Outra limitação está relacionada aos potenciais vieses 

inerentes ao uso de dados secundários, tais como diversidade na confiabilidade da 

informação e sub-registro dos dados. Enfim, estudos sobre a condução do planejamento 

regional da saúde, em especial na perspectiva das doenças crônicas, podem trazer novas 

contribuições e elementos ao debate sobre a regionalização. 
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